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АНОТАЦІЯ 

 

Штець Т. Ф. Державне регулювання розвитку сектора цифрової 

економіки України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 051 «Економіка». – Львівський торговельно-економічний 

університет, Львів, 2021.  

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 
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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 
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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, 2021. 
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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 
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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 (1rd – the stages of strategic changes have been identified, 

2rd – 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, 

(2) 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 
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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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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Всеохоплююча глобалізація, а також активний 

розвиток і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у бізнес-

процеси підприємств та практично у всі сфери суспільного життя, поширення 

інтернету, інших телекомунікаційних технологій та переведення низки 

відносин в режим онлайн започаткували сучасний тренд до становлення і 

розширення масштабів сектора цифрової економіки. Все в більшій мірі сучасні 

передові прогресивні технології стосуються інформаційної сфери, а ознаками 

технологічних устроїв вищого порядку стають сховища даних, хмарні 

обчислення, технології блокчейн, ідентифікації і довіри, доповненої реальності, 

штучний інтелект, 3D друк, цифрові двійники, платформи інтернету речей, 

Wearable-технології та ін. Рівень розвитку цифрової трансформації (далі – 

цифровізації) та частка сектора цифрової економіки фактично стали 

характеристикою технологічності та конкурентоспроможності провідних 

національних економік. 

Водночас, попри наявний інтелектуально-кадровий капітал для розвитку 

сфери ІКТ і впровадження її продуктів та сервісів, готовність суб’єктів 

господарювання до цифровізації бізнесу, низку організаційно-інституційних 

ініціатив влади, рівень розвитку сектора цифрової економіки України все ще 

низький, що призводить до послаблення конкурентних позицій національного 

продукту, обмеження зростання високотехнологічного експорту, стримування 

розвитку інформаційного суспільства, електронної комунікації та зростання 

рівня якості послуг в системі держава – бізнес – населення. 

Такі обставини обумовлені практичними об’єктивними (несформованість 

твердої та м’якої інфраструктури цифровізації, брак кваліфікованих кадрів та 

фінансово-інвестиційного ресурсу) та суб’єктивними (небажання і неготовність 

частини підприємств, населення та представників владних структур до 

використання сучасних інформаційних технологій, зорієнтованість вітчизняного 

ІТ-сектора на аутсорсинг та виконання замовлень з-за кордону) чинниками, а 



13 

також причинами теоретико-методичного характеру, а саме недостатньою 

розробленістю теоретичних і практичних рекомендацій щодо формування і 

реалізації державної політики зі стимулювання розвитку цього сектора 

національної економіки як відносно нової сфери для державного регулювання. 

Це актуалізує завдання удосконалення концептуальних положень, а також 

обґрунтування дієвих і ефективних методико-прикладних інструментів та засобів 

державної політики забезпечення розвитку сектора цифрової економіки в 

Україні. 

Теоретичні та практичні аспекти функціонування і розвитку сектора 

цифрової економіки достатньо комплексно досліджені у працях таких 

вітчизняних та зарубіжних науковців, як Т. Васильців, О. Вишневський, 

М. Кастельс, К. Кларк, С. Коляденко, С. Король, В. Купріянський, П. Куцик, 

Р. Лупак, В. Ляшенко, Н. Негропонте, В. Поліванов, М. Руденко, Д. Тапскотт, 

Ж. Фурастьє, І. Яненкова та ін. 

Проблеми державного регулювання розвитку сектора цифровізації 

економіки досліджені у наукових працях таких вчених, як В. Апопій, М. Барна, 

О. Джусов, О. Дяченко, Я. Жаліло, Л. Жукова, Ю. Корнєєва, Н. Краус, 

Л. Матвейчук, Н. Міценко, В. Орлов, Ю. Сафонов, М. Флейчук та ін.  

Проте напрацьовані положення як концептуального, так і 

рекомендаційного характеру не отримали належного поширення та не 

забезпечили високу ефективність державної політики у сфері активізації 

розвитку та поширення сектора цифрової економіки України. Це головно 

обумовлено високим динамізмом процесів створення, впровадження і 

поширення ІКТ, цифровізації економіки та розвитку інформаційного суспільства 

як в Україні, так і у світі. Необхідність обґрунтування нових більш адаптованих 

до сучасних реалій інструментів та засобів державного регулювання розвитку 

сектора інформаційної економіки України визначило мету, завдання, об’єкт і 

предмет дисертації.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота пов’язана з темами наукових досліджень регіонального 
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філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в місті Львові, а саме 

– в межах науково-дослідної теми “Державна політика розвитку та 

реформування реального сектора економіки України у забезпеченні 

відновлення економічного зростання” (номер державної реєстрації 

0117U004184) автором визначені інструменти та засоби державної політики 

розвитку сектора цифрової економіки як передумови зміцнення конкурентних 

позицій вітчизняних суб’єктів базових видів економічної діяльності.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретико-методичних і прикладних засад державного регулювання розвитку 

сектора цифрової економіки України.  

З урахуванням визначеної мети в роботі поставлено і виконано такі 

завдання:  

- обґрунтувати концептуальні положення та визначити структурно-

функціональні характеристики сектора цифрової економіки; 

- розробити методичний інструментарій державного регулювання 

розвитку сектора цифрової економіки; 

- узагальнити світовий досвід державної політики розвитку сектора 

цифрової економіки; 

- здійснити аналіз передумов, обсягів, середовища та чинників 

цифровізації економіки в Україні; 

- надати характеристику державної політики забезпечення розвитку 

сектора цифрової економіки України; 

- обґрунтувати стратегічні пріоритети державного регулювання розвитку 

цифрової економіки; 

- удосконалити інституціональне забезпечення розвитку сектора 

цифрової економіки; 

- розробити положення державної програми цифровізації в реальному 

секторі економіки. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку сектора цифрової економіки. 
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Предметом дослідження є теоретико-методичний базис дослідження, 

методичний інструментарій аналізування, інституціональне забезпечення, 

інструменти та засоби державного регулювання розвитку сектора цифрової 

економіки України.  

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися 

загальнонаукові та спеціальні методи: синтезу і системного аналізу ‒ для 

обґрунтування теоретико-методичних основ та структурно-функціональних 

характеристик сектора цифрової економіки (п.р. 1.1); статистично-

економічного та компаративного аналізу ‒ під час аналізування передумов, 

обсягів, характеристик середовища та чинників цифровізації національної 

економіки України (п.р. 2.1 та 2.2); групувань, логічного аналізу, стратегічного 

менеджменту ‒ під час надання характеристики державної політики 

забезпечення розвитку сектора цифрової економіки в Україні (п.р. 2.3), а також 

при обґрунтуванні стратегічних пріоритетів державної політики активізації 

процесів цифровізації національного господарства (п.р. 3.1); системного аналізу 

‒ з метою удосконалення інституціонального забезпечення державного 

регулювання розвитку сектора цифрової економіки (п.р. 3.2); аналітико-

прогнозних розрахунків – для розробки положень державної програми 

цифровізації в реальному секторі економіки України (п.р. 3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретико-методичних підходів та прикладних рекомендацій щодо 

удосконалення державного регулювання розвитку сектора цифрової економіки. 

Зокрема, у дисертації: 

удосконалено: 

- 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, 
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адміністративно-організаційного, інформаційного та соціально-психологічного, 

техніко-технологічного та (2) чинників розвитку цифровізації (середовище, 

ресурсне забезпечення, інфраструктура, кон’юнктура); 

- 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;  

- 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;  

отримали подальший розвиток: 

- концептуальні характеристики поняття та структури цифрової 

економіки, а саме, на відміну від аспекту діяльності, за якого основними 

засобами виробництва є цифрові та текстові електронні віртуальні дані, 

доведено необхідність оперування поняттям «сектор економіки», де 
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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; 

- 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; 

- 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; 

- 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 
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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. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 

використання пропозицій в рамках державної політики забезпечення 

збалансованого соціально-економічного розвитку економіки. Наукові розробки 

і рекомендації використано в діяльності Устинівської районної державної 

адміністрації при розробці заходів до програм комп’ютеризації інформаційної 

економіки та реалізації «Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018-2020 роки» (довідка № 03-21/101/2 від 20.05.2020 р.). 

Обґрунтовані автором рекомендації щодо формування і реалізації 

фінансово-економічних інструментів стимулювання розвитку ІТ-сфери України 

в системі становлення і розвитку сектора цифрової економіки використані в 

діяльності Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних 

досліджень в місті Львові (довідка № 1/17/1 від 25.07.2018 р.). 

Обґрунтовані рекомендації щодо створення, апробації та впровадження 

технологічних інновацій на підприємствах малого і середнього бізнесу, 

визначення завдань та засобів взаємодії представників підприємництва з 

державою, суспільним сектором та суб’єктами інноваційно-технологічної 

інфраструктури у руслі формування спільної політики щодо розвитку сектора 

цифрової економіки використані у роботі Львівської обласної асоціації малого і 

середнього підприємництва (довідка № 02/20 від 10.03.2020 р.). 

Результати дослідження впроваджені в навчальному процесі у 

Центральноукраїнському інституті ПрАТ ВНЗ «МАУП» за курсами таких 

дисциплін: “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Економіка підприємства”, 

“Електронна комерція” (довідка № 58 від 15.04.2020 р.). 

Апробація результатів дослідження. Oснoвнi пoлoжeння та рeзультати 

дисeртацiї oбгoвoрювалися на 7 конференціях, зокрема мiжнарoдних: “Сучасні 

напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового 



19 

забезпечення” (м. Львів, 2019 р.); “Сучасна парадигма публічного управління” 

(м. Львів, 2019 р.); всеукраїнських: “Теорія і практика управління в умовах 

суспільних викликів і трансформацій” (м. Львів, 2019 р.), “Актуальні проблеми 

сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту” (м. Хмельницький, 2019 р.), 

“Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів і загроз” (м. Львів, 2019 р.), “Актуальні проблеми 

економіки і торгівлі в сучасних умовах” (м. Львів, 2019 р.), “Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-

орієнтованій системі управління підприємством” (м. Полтава, 2019 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 16 наукових 

праць обсягом 5,71 д.а. (4,07 д.а. належить особисто автору), а саме: 

1 зарубіжна колективна монографія, 1 стаття у періодичних наукових виданнях 

інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та 

розвитку та/або ЄС, 6 статей у наукових фахових виданнях (у тому числі 5 – у 

виданнях, внесених до реєстру міжнародних наукометричних баз даних), 

7 публікацій за матеріалами конференцій та 1 стаття у інших виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел на 20 сторінках та 

6 додатків, які розміщено на 16 сторінках. Загальний обсяг роботи – 

232 сторінки, в тому числі 179 сторінок основного тексту. Робота містить 

27 рисунків та 15 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СЕКТОРА ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

 

1.1. Концептуальні положення та структурно-функціональні 

характеристики сектора цифрової економіки  

 

В сучасному світі цифрові інформаційні технології набувають все 

більшого розвитку та застосування виступаючи ключовими факторами 

формування глобального економічного середовища. Сектор цифрової економіки 

динамічно зростає, збільшується чисельність користувачів та процесів. Відтак 

інформаційні та цифрові технології стають потужним надсучасним двигуном у 

всі сферах соціально-економічного життя суспільства, а провідні світові компанії 

визначають процеси цифровізації та інформатизації рушійної силою сучасного 

інноваційного розвитку, зростання конкурентоспроможності економіки, якості 

життя населення та суспільного прогресу.  

Активний розвиток цифрових інформаційних технологій пов'язаний в 

першу чергу із пошуком економічними суб’єктами нових джерел, засобів які 

забезпечували б стабільне та тривале економічного зростання. Особливістю 

процесів цифровізації, як драйверів економічного розвитку, є те, що вони 

здійснюють вплив на економічну систему через видозміну процесів 

виробництва, обігу, розподілу і споживання та забезпечують їхню динамічну 

взаємодію. 

Концепція інформаційно-мережевої економіки з’явилася ще на початку 

двадцятого століття та пов’язується із ідеями та концептами «інформаційного 

суспільства» та «постіндустріального суспільства». Так поняття 

«постіндустріальне суспільство» було вперше визначено у 1914 р. у праці 

А. Кумарасвамі, що досліджував індустріальний розвиток країн Азії, далі цей 

термін було розвинуто як поняття «ідеального суспільства» у працях теоретика 
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ліберального соціалізму А. Пенті (1917-1922 рр.). Згодом, академік 

В. Вернадський [75, с. 55] у дослідженнях еволюції біосфери та її переходу до 

ноосфери визначив основними факторами цих процесів розвиток загальних 

систем зв’язку та створення спеціальної світової інформаційної системи. 

Відтак, процеси інформатизації суспільної і економічної систем є рушійною 

силою сучасного зростання продуктивності засобів виробництва та 

технологічних процесів.  

Розвиваючи ці концепції у 1973 р. Денієл Белл опублікував працю 

«Майбутнє постіндустріальне суспільство. Досвід соціального прогнозування» 

[179, с. 102], основним концептом якої є розуміння того, що трансформації 

базису виробничої діяльності є основною рушійною силою суспільного 

розвитку. Слід зазначити, що, науковці тісно пов’язували поняття 

постіндустріального розвитку та інформатизації й інтеграції процесів, 

намагаючись знайти нові механізми економічного та суспільного зростання. 

За дослідженням науковця Р. Дж. Гордона третя індустріальна революція 

розпочалася у 1960 р. з першого комерційного використання комп’ютера та 

закінчилася у 1990-х роках із винаходом Інтернету та початком використанням 

є-комерції [41, с. 49-67]. Таким чином, початок ери використання комп‘ютерів 

порівнюється із індустріальною революцією, наслідками якої стали значне 

скорочення витрат, оптимізація процесів виробничої та комерційної діяльності, 

технологізація процесів виробництва та обігу й загалом трансформація 

економічних ринкових відносин. 

Комп’ютеризація та інформатизація виробничих, комерційних, 

суспільних процесів сформували середовище економічної діяльності яке 

вийшло на якісно новий рівень завдяки розвитку мережі Інтернет а розвиток та 

розбудова інфраструктури мережі Інтернет призвели до поступової 

комерціалізації, значних змін в веденні бізнесу, появі та розвитку електронного 

бізнесу та формування міжнародних електронних ринків. Так, за визначенням 

К. Келлі комп’ютеризація та електронні мережі створили сектор економіки, що 

має вплив на всі інші сфери трансформуючи їх, а комунікації та засоби зв’язку 
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стали не просто секторами економіки вони стали економікою [190, с. 179]. 

Внаслідок цього, було зазначено, що світова цифрова мережа є не лише новим 

способом, інструментарієм ведення бізнесу та технологією – це якісно нова 

форма економічних відносин, що функціонує інтегровано не відокремлено й 

трансформує всі інші традиційні сектори і сфери економічної діяльності та 

формує принципово нове міжнародне економічне середовище.  

На почату дев’яностих років у світі відбулося значне та швидке 

поширення мережі Інтернету, що активувало формування та створення процесів 

цифровізації економіки. Розпочалися активні процеси впровадження е-бізнесу, 

сутність якого за визначенням М. Кастельса полягає у забезпеченні постійного 

зв’язку між виробниками, постачальниками та споживачами із застосуванням 

мережі Інтернет [64, с. 83-96]. Таким чином, поширення Інтернету змінило 

бізнес відносини та бізнес-процеси постачання, управління, організації та 

ведення виробничої діяльності, фінансування та співпраці із іншими 

компаніями, значною мірою трансформувало та видозмінило функціонування 

міжнародних фінансових ринків. 

Якісні зміни в використанні цифрових технологій пов’язують із чотирма 

основними етапами цифрової революції. Перший етап цифрової революції 

(1990-2000 рр.) визначається формуванням інфраструктури необхідної для 

створення Інтернет мереж, забезпечення доступу до них та розвитку мережі 

Інтернет. Наступним етапом (2000-2010 рр.) відбулося активне приєднання 

користувачів, формування контенту та накопичення, формування баз даних 

оскільки значне зростання користувачів призвело до створення ними значних 

масивів інформації. Третій етап (2010-2020 рр.) визначається як етап розвитку 

соціальних мереж та месенджерів, для миттєвого обміну інформацією 

ідентифікується науковцями як ера соціальних мереж. Четвертий етап, 

започаткування якого планується із 2020 р. визначають як еру нейронета ‒ 

мережі між людьми та механізмами, завдяки впровадженню процесів 

побудованих на принципах нейрокомунікацій [59, с. 48-49]. Виділення та 

вивчення зазначених етапів інформаційної революції дозволяє дослідити 
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еволюціонування процесів інформаційно-цифрового розвитку суспільства у 

динаміці суспільно-економічних змін, дослідити економічну, виробничу, 

соціальну компоненти процесів інформаційного та технологічного розвитку як 

в часі так і в динаміці економічних та суспільних перетворень.  

Так, за дослідженнями О. Вишневського визначено, що якщо накласти 

часові межі цифрової революції та еволюції промислового індустріального 

розвитку стає очевидним, що цифрова революція визначає перехід від третьої 

до четвертої промислової революції (Індустрії 4.0.) а її вплив поширюється на 

створення та зростання ВВП в економіках країн світу [33, с. 19]. Таким чином, 

цифровізація економіки і є тим потужним інструментом, що забезпечує 

відповідні зміни, трансформації економічних систем та перехід на новий рівень 

глобального економічного розвитку, а їх порівняння із основними етапами 

індустріального розвитку дозволяє дослідити динаміку змін та виділивши 

основні етапи індустріальних промислових трансформацій виявити 

взаємозалежність процесів інформатизації та індустріального розвитку.  

Ідеї «цифрової економіки» з`явилися у 1994 р. та були визначені Доном 

Трепскоттом у його праці «Цифрова економіка: потенціал та небезпеки в епоху 

міжнародних інформаційних мереж». За його формулюванням цифрова 

економіка це економіка, що заснована на цифрових комп’ютерних технологіях 

[196, с. 29]. Цим автором було окреслено основні концептуальні засади 

сучасної цифрової економіки та визначено, що відповідною характерною 

ознакою цифрової економіки є виробництво та реалізація продукції із 

застосуванням комп’ютерних мереж та цифрових технологій, а Інтернет 

здійснює визначальний трансформаційний вплив на способи ведення бізнесу в 

сучасному світі.  

Концепція «цифрової економіки» у 1995 р. була сформульована 

програмістом Массачуседського технологічного університету Ніколасом 

Негропонте, що визначив її як «перехід від обробки атомів до обробки бітів» 

[192, с. 45]. Таким чином, автором визначено основний теоретичний концепт та 

емпіричне значенням цифрової економіки а його революційність полягає у 
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визначенні самої суті процесу переходу від матеріального виробництва, 

матеріальної економіки до інтегрованої електронної економіки побудованої на 

широкому застосуванні інформації й інтегрованих мереж та зростанні ролі 

сфери інформаційних цифрових технологій як основи функціонування 

економічних та соціальних систем. 

Поняття «цифрової економіки» має значну кількість трактувань та 

визначень, оскільки науковці не дійшли єдиного бачення у цьому питанні, як не 

існує єдиного формулювання її сутності. Так, саме поняття «цифрової 

економіки» часто ототожнюють із поняттями інформаційної економіки, 

економіки даних, нової економіки, сектора цифрової економіки, сфери 

цифрової економіки, веб-економіки чи інтернет-економіки. Проте таке 

ототожнення, на нашу думку, не має достатньої теоретико-концептуальної 

аргументації а кожне із зазначених визначень несе власне змістовне 

навантаження. Основні концепти поняття цифрової економіки визначені 

провідними науковцями представлені в табл. 1.1. 

Дослідження теоретико-концептуальних засад та трактування поняття 

«цифрової економіки», дають можливість окреслити основні наукові підходи до 

розуміння її сутності, змісту та основних характеристик. 

До першого підходу належить підхід за яким цифровізація економіки 

розглядається із позицій зростання секторів цифрової економіки та здійснення 

глобальних структурних перетворень в первинному секторі сільського 

господарства, вторинному секторі промислового виробництва та третинному 

секторі послуг (К. Келлі, К. Кларк, Ж. Фурастьє, В. Ляшенко, О. Вишневський), 

такий підхід можна визначити як структурно-секторальний підхід, він є 

найбільш поширеним серед науковців і ґрунтується на здійснені значних 

структурних трансформацій в економічних системах країни внаслідок 

цифровізації первинного та вторинного секторів економіки та зростання частки 

третинного сектора, що докорінно змінює економічні системи та характер 

виробничих відносин і як наслідок ґрунтовних структурних змін зростає 

ефективність процесів виробництва та функціонування економіки.  
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Таблиця 1.1 
Основні підходи до визначення поняття «цифрова економіка»  

(узагальнено автором) 
Автори Сутність трактування поняття 

К. Кларк,  
Ж. Фурастьє  
[181, с. 29] 

Стрімке динамічне зростання частки, третинного сектора економіки, а саме 
сфери послуг в умовах економіки постіндутріального суспільства 

Т. Юдіна, 
І. Тушканов  
[175, с. 197] 

У вузькому значенні – створення на глобальному, мега, макро, мезо чи мікро 
рівні економіки інформаційно-цифрових платформ та операторів із метою 
вирішення стратегічних завдань в сфері нової індустріалізації, державного 
регулювання, розвитку науки, освіти, інфраструктури, охорони здоров’я, 

транспорту. У широкому значенні – зміна суті виробничих та економічних 
відносин та їх суб’єктивно-об’єктивної орієнтованості та як зміну виробничих 

сил чи факторів виробництва за яких людина може вже не виступати 
суб’єктом відносин а процеси будуються на платформах М2М відносин типу 

машина-машина 
В. Ляшенко,  

О. Вишневський 
[89, с. 8] 

Збільшення, зростання частки третинного сектора економіки (сфери послуг), 
поява та ріст нового сектора цифрової економіки та радикальне перетворення 

всіх трьох секторів 

Колін Н. [182] 
Процес, який здійснюється із метою зростання ефективності функціонування 

економічних систем та забезпечення ефективного, сталого розвитку 
підприємства, регіону чи держави 

Концепція 
розвитку 
цифрової 

економіки [133] 

Створення кіберфізичного простору через насичення електронно-цифровими 
пристроями та засобами, комунікаціями, мережами та програмним 

забезпеченням на налагодження електронно-комунікаційного обміну 

В. Апалькова  
[4, с. 13] 

Сектор економіки, що застосовує цифрові технології та є найважливішим 
двигуном впровадження інновацій та забезпечення конкурентоспроможності 

та ефективного розвитку 
С. Коляденко  

[66, с. 106] 
Зміна умов виробництва, постачання та продажу інформаційних продуктів та 

сервісів високотехнологічними бізнес-структурами 

В. Поліванов, 
Н. Дмітрієва  

[124, с. 113-114] 

Сектор економіки, заснований на комунікаційних та інформаційних 
технологіях, Інтернет-технологіях, використанні програмних засобів 

партнерської взаємодії та технологій інженерії знань, об’єктно-орієнтованих 
технологіях, а також на формах та методах, інструментах та результатах 

практичної реалізації цифрових технологій 

С. Веретюк  
[32, с. 52] 

Нова інформаційна система, що змінює індустріальну парадигму та водночас 
нова економічна модель, яка дозволяє реалізовувати високо конкурентну 

продукцію нової якості та вирішувати соціально-економічні завдання 
суспільного розвитку 

М. Руденко  
[140, с. 63] 

З наукової точки зору – процес еволюції економічних, соціальних, 
виробничих, техніко-технологічних, організаційних, управлінських та інших 

суспільних відносин та зміни суб’єктно-об’єктної орієнтованості, що пов’язана 
із розвитком цифрових технологій; з практичного підходу – механізм зміни 
існуючої моделі ведення бізнесу з метою отримання конкурентних переваг, 
підвищення ефективності бізнес-процесів та створення додаткової вартості 

Дослідницька 
група Gartner 

[180] 

Процес переходу до цифрового бізнесу та нових бізнес-моделей ведення 
бізнесу внаслідок створення та використання цифрових технологій 

А. Бєлєвцев  
[12, с. 25] 

Використання цифрових технологій із метою зростання ефективності 
поточних організаційних та виробничих процесів 
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За другим підходом наковці розглядають процеси інформатизації 

економіки як зміну економічних та виробничих відносин де замість 

безпосередньо особистісного управління процесами здійснюється та будується 

управління на основі розбудови інформаційно-цифрових платформ та 

операторів та формування алгоритмів відносин типу М2М машина – машина 

(М. Кастельс, Т. Юдіна, І. Тушканов), і формується відповідно новий тип 

відносин де людина може не виступати безпосереднім суб’єктом процесу, 

відповідно цей підхід можна класифікувати як процесний підхід щодо зміни 

суспільно-виробничих відносин на засадах нових цифрових платформ та 

процесів. 

Третій підхід який можна визначити як комунікаційний, техніко-

технологічний підхід (В. Поліванов, Н. Дмітрієва, В. Альпакова) розглядає 

цифрову економіку як активне застосування техніко-технологічних інновацій, 

техніко технологічне переоснащення, програмне забезпечення, насичення 

сучасними цифровими пристроями, засобами електронного обміну та 

розбудовою необхідних комунікацій. Водночас, за цим підходом здійснюється 

не лише техніко-технологічне переоснащення заміна засобів виробництва більш 

наукоємкими, сучасними технологіями та інноваціями здійснюється розбудова 

формування нового кібер-простору, здатного докорінно змінити соціально-

економічні відносини. 

Четвертий підхід можна визначити як підхід на засадах розбудови якісно 

нових бізнес-моделей, моделей ведення бізнесу та платформ, що дають 

можливість розвитку нового електронного бізнесу (Р. Дж. Гордон, Д. Тапскотт, 

А. Бєлевцев) за даним підходом науковцями наголошується на практичних 

діючих аспектах функцій цифровізації економіки та їх емпіричному 

застосуванню в сьогоднішніх економічних умовах, створенні та функціонуванні 

нових електронних процесів, розвитку е-комерції та розбудови бізнес-процесів 

виробництва на засадах використання інтегрованого економічного простору, 

внаслідок чого створення основних матеріальних благ вийшло за межі 

матеріального виробництва та здійснюється у віртуальному інформаційному 
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просторі за допомогою віртуального управління процесами виробництва і 

реалізації продукції та послуг.  

За п’ятим концептуально-теоретичним підходом (М. Руденко), науковці 

визначають цифровізацію економіки як процес еволюції економічних, 

соціальних, виробничих організаційних, управлінських та навіть суспільних 

відносин внаслідок розвитку інформаційно-цифрових технологій та 

комунікацій. Цей підхід можна назвати еволюційний підходом оскільки він має 

історико-економічні корені та будується на засадах формування парадигми 

суспільного розвитку, визначаючи незворотність та послідовність даних 

процесів та глобальність впливу, що вийшли за межі економічних відносин та 

лежить в площині зміни суспільних формацій. 

Основною метою цифровізації економіки науковці визначають 

перебудову виробництва, зростання гнучкості та пристосованості до змін 

ринкових умов, що забезпечуватиме зростання конкурентоспроможності 

держави у світі цифрових технологій [140, с. 62]. Водночас, на нашу думку, 

метою цифровізації економіки є еволюціонування, перехід на новий рівень 

техніко-технологічного розвитку економічних систем та роздуви виробничих 

відносин на засадах активного застосування та впровадження техніко-

технологічних, цифрових засобів комунікацій та технологій із метою 

забезпечення нового рівня суспільно-економічного розвитку. 

Основні концептуальні характеристики сектора цифрової економіки 

систематизовано та узагальнено в табл. 1.2. За науковим підходом визначеним 

Т. Месенбургом у 2001 р. структура цифрової економіки складається із трьох 

основних компонент: інфраструктури електронного бізнесу, що включає 

обладнання, мережі, програмне забезпечення, комунікації та ін.; електронного 

бізнесу, що полягає в здійсненні основних бізнес-процесів із застосуванням 

мережі Інтернет; та електронної комерції, що забезпечує реалізацію товарів та 

послуг із застосуванням мережі Інтернет [208, с. 10]. 
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Таблиця 1.2 

Концептуальні характеристики сектора цифрової економіки (авторська 

розробка) 

Елементи Обґрунтування елементів сектора цифрової економіки 

Ключові 
поняття 

Цифрова економіка, цифровізація, цифрові технології, електронний бізнес, 
електронна комерція, цифрова інфраструктура, мережі, платформи, цифрові 

комунікації, блокчейн, цифровий розрив, Індустрія 4.0 

Ознаки 

Цифровізація економіки, активне використання цифрових технологій, мереж, 
платформ в традиційних та нових високотехнологічних галузях економіки, 

суспільному житті (фінансовій, освітній сферах, охороні здоров’я, сфері 
послуг, торгівлі) та державному управлінні, розвиток електронного бізнесу, 

динамічне зростання обсягів електронної комерції. Основою формування 
інформаційної економіки є цифрові та інформаційно-комунікаційні 

технології, застосування яких змінює традиційну економіку та перетворює, 
трансформує її із економіки, що споживає ресурси, в економіку, що створює, 

генерує ресурси 

Мета 

Активування, стимулювання та зростання ефективності функціонування 
економічних систем внаслідок впровадженням інформаційно-комунікаційних, 
цифрових технологій у всіх сферах економічного та суспільного життя країни 

та забезпечення економічного розвитку 

Цілі 

Цифрова трансформація, цифровізація існуючих традиційних галузей 
реального сектора економіки; розвиток нових високотехнологічних галузей 
економіки; активне створення та впровадження нових наукових розробок, 

НДДКР у розвиток цифрових технологій, ІТ-технологій; розбудова 
електронно-комунікаційних систем, інфраструктури; налагодження 
електронно-комунікаційного обміну; цифровізація, технологізація 

інтелектуальної діяльності; якісні зміни в сферах обігу та споживання 

Основні 
системи та 

умови 
формування 

Цифрові електронні технології, цифрові електронні інформаційно-
комунікаційні системи, мережі та платформи, кіберпростір. Основним 

умовами формування цифрової економки є: інноваційна активність, розвиток 
технологій; розбудова цифрових комунікацій, нових систем та платформ; 
насичення електронно-цифровими пристроями, засобами; налагодження 

електронно-комунікаційного обміну 

Індикатори 
розвитку 

Рівень розвитку цифрових технологій; цифровізація реального сектора 
економіки; стан та розвиток мереж, інфраструктури, цифрових комунікацій; 
частка електронної комерції в структурі ВВП; рівень цифровізації процесів 

Фактори, які 
впливають 

на 
формування 

цифрової 
економіки 

Розвиток науки, освіти, технологій, стан розбудови та темпи розвитку 
інформаційної цифрової інфраструктури та комунікацій, цілеспрямоване 
впровадження державного регулювання стимулювання та мотивування в 

сфері розвитку цифрової економіки, відповідність інституційної та 
нормативно-правової бази, наявність необхідних інвестицій, соціально-

психологічна готовність бізнесу та суспільства до впровадження цифровізації 
економіки та суспільно-економічного життя 

Шляхи 
розбудови 

Визначення стратегічних пріоритетів державного регулювання, реалізація 
концепції та стратегії розвитку цифрової економіки, розвиток науки, освіти, 
інноваційної діяльності, розбудова цифрових комунікацій та інфраструктури 
активування внутрішнього ринку виробництва, використання, споживання 

цифрових технологій 
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Зазначимо, що розбудова та збалансованість основних компонент 

структури сектора цифрової економіки таких як: розбудова інфраструктури 

мереж, систем, технічних, технологічних та програмних засобів дозволяє 

забезпечити активне впровадження бізнес- процесів та здійснювати управління 

виробничими, маркетинговими, фінансовими та іншими процесами із 

застосуванням цифрових технологій прискорити та оптимізувати їх 

впровадження та значною мірою підвищити їх ефективність та продуктивність, 

наростити частку високотехнологічного виробництва в структурі ВВП країни. 

Водночас, формування та функціонування цифрової інфраструктури та 

впровадження електронного бізнесу призведе до зростання обсягів 

використання електронної комерції і відповідно призводе до зростання 

економічної ринкової активності як виробників, суб’єктів ринкових відносин 

так і покупців, змінить суспільно-економічні засади функціонування 

внутрішнього ринку, призведе до зростання ринкової інтеграції та глобалізації.  

За дослідженням В. Поліванова з періоду активного розвитку та 

застосування Інтернету найшвидше його поширення відбулося в 

корпоративному секторі, що видозмінило відносини із постачальниками, 

партнерами, споживачами та призвело до появи та динамічного розвитку у світі 

електронного бізнесу та електронної комерції [124, с. 111-112]. Провідні 

компанії, що впроваджують системи електронного бізнесу створювали власні 

бізнес-моделі використовуючи надані Інтернет технологіями можливості, 

відтак у мовах сьогодення мережеві Інтернет моделі розвитку електронного 

бізнесу стають домінуючими. Зазначимо, що розвиток електронного бізнесу та 

електронної комерції змінив процеси функціонування, взаємозв’язку та 

взаємодії в середовищі економічних систем та їх функціонуванні, видозмінив та 

інтегрував їх діяльність.  

Загалом, сектор цифрової економіки є сферою в якій здійснюються 

процеси цифровізації, інформатизації економіки країни та її галузей. Передусім, 

сектор цифрової економіки являє собою окрему сферу економічного 

функціонування, що складає частку в структурі ВВП країні і водночас цифрова 
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економіка внаслідок впровадження процесів цифровізації здійснює 

безпосередній вплив на розвиток та функціонування в сучасних економічних 

умовах всіх інших секторів та сфер економічного життя країни, розвиток її 

традиційних галузей: сільського господарства, добувної, переробної 

промисловості, транспорту, фінансової сфери, зв’язку та інших галузей 

народного господарства.  

Систематизація та аналіз наукових досліджень дозволили сформулювати 

узагальнене визначення відповідно до якого цифрова економіка є новим 

сектором економічного функціонування в якому основними засобами 

виробництва є цифрові пристрої, дані, інновації, технології і комунікації, яка 

формує частку в структурі ВВП і водночас, внаслідок впровадження процесів 

цифровізації здійснює безпосередній вплив на функціонування всіх інших 

традиційних секторів та сфер економічного життя країни трансформуючи їх із 

економіки, що споживає, в економіку, що створює ресурси, забезпечуючи нову 

якість економічного відтворення, додаткової вартості, конкурентоспроможності 

та ефективності соціально-економічного розвитку. 

Основні структурно-функціональні компоненти сектора цифрової 

економіки представлені на рис. 1.1. Структурно-функціональні компоненти 

сектора цифрової економіки складаються зі елементів структури сектора та 

його основних функцій в загальній системі розвитку економіки країни. Так, 

основними базовими елементами виступають суб’єкти сектора цифрової 

економіки, що безпосередньо продукують, розвивають цифрові технології та 

забезпечують впровадження процесів цифровізації і також є безпосередніми 

учасниками відносин в сфері цифрових технологій – це бізнес структури – 

підприємства суб’єкти господарювання, організації, ІТ компанії, інноваційні 

компанії, заклади освіти та науково-дослідні структури, венчурні компанії, 

фонди, фінансові організації, що виступають як виробниками так і 

споживачами продуктів е-технологій; до другої групи належать приватні 

споживачі електронних послуг та продуктів, користувачі Інтернет, що водночас 

можуть продукувати інформацію та бути постачальниками та учасниками 
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функціонування е-ринку; та держава що є безпосереднім учасником, суб’єктом 

сектора цифрової економіки завдяки здійсненню інституційного забезпечення 

та державного регулювання, як замовник технологій і продуктів їх розробки та 

провадження так як користувач чи споживач на платформах державного 

адміністрування та регулювання. 
 

 
Рис. 1.1. Основні структурно-функціональні компоненти сектору цифрової 

економіки (авторська розробка) 

 

Інфраструктура сектору 
цифрової економіки: 
- мережі; 
- телекомунікації; 
- обладнання; 
- програмне 
забезпечення 
 

Інституційне забезпечення: 
-інституційно-правові засади; 
- державні інститути;  
- недержавна суспільні 
інститути; 
- асоціації суб’єктів сфери 
цифрових технологій та ін. 

Суб’єкти сектору цифрової економіки: 
- бізнес: ІТ-компанії, інноваційні компанії; заклади освіти, науково-дослідні 
структури; підприємства суб’єкти господарювання, венчурні фонди, 
фінансові організації; 
- приватні користувачі; 
- держава 

Об’єкти: 
- концепції, ідеї , 
технології, технічні 
рішення із імплементації; 
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забезпечення;  
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- технології 
управління через  
мережі Інтернет 

Споживачі: 
- корпоративний  
сектор: компанії, 
суб’єкти 
господарювання; 
- приватні користувачі 
продуктів та послуг; 
- державний сектор 
 

Функції сектору цифрової економіки 

Сектор цифрової економіки 
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апаратне забезпечення; 
- інтелектуально-кадрові 
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забезпечення; 
-науково-дослідне забезпечення 
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Розвиток 
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реального 

сектора 
економіки 



32 

В межах окресленого сектора основними продуктами які продукуються та 

реалізуються цифровою економікою є насамперед засоби комунікацій та 

програмне забезпечення, технології управління через мережі Інтернет. Ці 

продукти забезпечують розвиток та функціонування цифрової економіки за 

трьома основними напрямами: безпосередньо розбудовою самих комунікацій, 

інфраструктури, розвитком послуг електронної торгівлі; та розвитком 

електронних платформ та технологій управління із застосуванням бізнес-

процесів тобто технологіями електронного бізнесу, що дозволяють із 

застосуванням комунікацій, програмного забезпечення та використання мережі 

Інтернет планувати, реалізувати та контролювати виробничі, управлінські, 

сервісні, маркетингові та інші бізнес-процеси як в економічній сфері так і в 

сфері освіти, науки, охорони здоров’я, транспорті, послугах зв’язку, туризмі, 

соціальному забезпеченні та інших. 

Зазначимо, що основними об’єктами на які здійснюють вплив суб’єкти 

сектора цифрової економіки для реалізації відповідних функцій є загалом 

теоретико-методичні напрацювання фундаментальні та прикладні дослідження 

НДДКР в сфері цифрових технологій, концепції, ідей, технології, технічні 

рішення що дозволяють імплементувати кращий світовий досвід розвитку та 

впровадження цифрових технологій для розбудови сектора цифрової 

економіки; інфраструктури, мережі цифрової економіки. Об’єктом також 

виступають електронний бізнес на засадах впровадження бізнес процесів; та 

електронна комерція як нова сфера економічної діяльності та ринкових 

відносин в інтерактивному просторі. 

При цьому, основними споживачами продуктів сектора цифрової 

економіки виступають її основні суб’єкти: бізнес, корпоративний сектор, 

компанії, підприємства суб’єкти господарювання; приватні споживачі 

продуктів та послуг та держанні органи влади та місцевого самоврядування. 

Особливості сектора цифрової економіки та значний рівень інтегрування 

були використані в розбудові моделей для формування платформ електронного 

бізнесу, що є якісно новим рівнем ринкових відносин та технологією 
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позиціонування продуктів та послуг. 

Необхідними, невід’ємними складовими розвитку сектора цифрової 

економіки є наявність та якість його інституційного забезпечення, а саме 

сформованість інституційно-правових засад, наявність, повнота та дієвість 

прийнятих законодавчих та нормативних актів в сфері формування та 

впровадження державної стратегії та державної політики цифровізації 

економіки країни, що регламентують, визначають стратегічні вектори та 

регулюють діяльність в секторі цифрової економіки. Важливою є наявність та 

сформованість державних інститутів, державних органів, установ та 

організацій, що забезпечують регулювання, стимулювання, сприяння розвитку 

цифрових технологій та функціонування цифрової економіки; недержавних 

суспільних інститутів, спілок, асоціацій суб’єктів сфери цифрових технологій, 

що забезпечують недержавні ринкові механізми регулювання й розвитку, 

поширення цифрових технологій, їх дифузій та широкого застосування у всіх 

сферах життєдіяльності суспільства. 

Формування та розвиток сектора цифрових технологій неможливі без 

достатнього ресурсного забезпечення. Основними постачальниками такого 

ресурсного забезпечення виступає безпосередньо бізнес-середовище та 

споживачі, проте важливим є державне втручання та ресурсне забезпечення в 

напрямах дії державних програм та реалізації державної концепції та стратегії 

розвитку цифрової економіки. Так, розвиток цифрових технологій потребує 

техніко-технологічного забезпечення в вигляді програмних сервісів, апаратного 

забезпечення, техніко-технологічних засобів, пристроїв та систем, обладнання 

необхідних для створення техніко-технологічної бази розвитку сектора 

цифрових технологій. Другим важливим ресурсом є люди та інтелектуально-

кадрові ресурси їх достатність, необхідний рівень знань, компетенцій і освіти, 

обсяг кадрових ресурсів всіх рівнів необхідний для провадження процесів 

цифровізації.  

Науковим підґрунтям формування та розвитку сектора цифрової 

економіки є науково-дослідне забезпечення формування та концентрація 
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необхідного обсягу фундаментальних, наукових, прикладних та емпіричних 

досліджень, НДДКР які забезпечують створення безпосередньо нових знань, 

що лежать в основі формування нових інноваційних технологій, а також їх 

дифузія, поширення на всі інші сфери та галузі застосування. Важливим є 

створення методології: методів та засобів застосування, адаптації, 

імплементації відповідних технологій та науково-практичного інструментарію 

їх застосування, оскільки результатом діяльності сектора цифрової економіки є 

поширення, концентрації та використання технологічних знань та інформації, 

що формують високотехнологічний продукт економічної діяльності. 

Відповідно, формування та впровадження сектора цифрових технологій 

потребує значного фінансового та інвестиційного забезпечення необхідного як 

для створення нових технологічних розробок, інновацій так і для їх 

впровадження; розбудови підтримуючої інфраструктури; функціонування 

інститутів підтримки розвитку цифрового сектора; забезпечення людськими, 

технічними, технологічними ресурсам; та загалом інвестування в створення 

нових технологій, технічних та технологічних засобів, реалізації проектів і 

програм цифровізації економіки, впровадження механізмів та інструментів 

венчурного інвестування, фінансування через створення спеціалізованих 

фондів підтримки та розвитку цифрових технологій. 

Впровадження цифрових технологій та розвиток сектора цифрової 

економіки значною мірою залежить від техніко-технологічного рівня розвитку 

та розбудови супутньої інфраструктури що забезпечує його функціонування на 

необхідному техніко-технологічному рівні. Це і наявність та розбудова мереж і 

комунікацій, розвиток телекомунікацій, наявність, технічний стан та 

достатність техніки, обладнання необхідного для технічного-технологічного 

покриття, наявність програмного забезпечення необхідного для розвитку 

сектора цифрових технологій та доступ до нього користувачів.  

Узагальнюючи зазначимо, що сектор цифрової економіки має певну 

визначену структуру яку складають суб’єкти відносин в сфері цифрової 

економіки: бізнес компанії та організації, приватні споживачі та держава; 
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об’єкти: а саме концепції, технологічні рішення, інфраструктура, мережі; 

продукти сектора цифрових технологій; основні групи споживачів цих 

продуктів: бізнес, приватні споживачі, населення та держава; та сформовані 

взаємозв’язки та взаємодію між структурними елементами, що свідчить про 

наявність ознак системності, відповідно це дає можливість стверджувати, що 

сектор електронної економіки є системою, що не лише будується та функціонує 

на засадах системності але й і здійснює вплив та взаємодію із елементами 

зовнішнього економічного середовища іншими сферами та секторами 

економіки країни так і глобальної економіки. Функціонування сектора 

цифрової економіки потребує системного формування та розвитку необхідного 

інституційного, ресурсного забезпечення, розвитку підтримуючої 

інфраструктури. 

Через вплив на складові, структурні елементи реалізуються основні 

функції сектора цифрової економіки: зростання інноваційно-технологічної 

компоненти конкурентоспроможності економіки; розвиток комунікацій між 

бізнесом, споживачами та державою; забезпечується зростання прозорості 

функціонування державних органів та бізнесу; розвиток електронної комерції 

та трансформація, глобалізація ринкових відносин; зростання ефективності 

виробництва просування та реалізації продукції, функцій управління; розвиток 

сектора послуг та цифровізація, трансформація зростання ефективності 

традиційних секторів сільського господарства, промисловості; розвиток науки, 

освіти, соціальної сфери, забезпечення нової якості життя. 

Зазначимо, що в структурі економіки країни важливе значення мають не 

лише ті сфери, що створюють продукт, додаткову вартість та формують 

структуру ВВП але й ті сектори, що здійснюють позитивний вплив на 

функціонування всіх інших секторів та сфер економіки країни та призводять до 

зростання їх ефективності. Відтак, сектор цифрової економіки є не лише 

окремою сучасною сферою, що динамічно розвивається, процеси цифровізації є 

потужним інструментом впровадження нових технологічних, інноваційних 

змін, що кардинально змінюють функціонування традиційних галузей 
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економіки та фінансової сфери, освіти, науки, охорони здоров’я транспорту та 

зав’язку, соціального життя країни та державного управління. 

Сектор цифрової економіки є постачальником сучасних цифрових систем 

та комунікацій, програмного забезпечення платформ та систем, забезпечує 

формування та розбудову цифрових платформ зв’язку та комунікацій між 

бізнесом, споживачами та державою. Водночас, розвиток сектора цифрової 

економіки є каталізатором інноваційних, інтеграційних, глобалізаційних 

процесів, розширення та поглиблення торгово-економічних відносин, 

провадження якісних змін у суспільному, соціальному житті країн та 

державному управлінні. Електронні платформи, системи, мережі та технології 

забезпечують реалізацію суспільних продуктів та послуг вироблених у всіх 

інших сферах виробництва, рух, поширення знань, інформації, рух фінансових 

ресурсів, забезпечення адміністрування систем та процесів нової якості, 

управлінських процесів як на рівні бізнесу, підприємств так і на рівні 

державного регіонального управління та регулювання. Технології створюють 

нові платформи взаємодії між бізнесом як виробником послуг та знань, 

споживачами цих товарів та послуг користувачами електронних процесів та 

систем та державою і забезпечують еволюцію, перехід економічних систем на 

новий рівень суспільно-економічного розвитку. 

 

 

1.2. Методичний інструментарій державного регулювання розвитку 

сектора цифрової економіки 

 

В сьогоднішніх умовах формування та розвитку сектора цифрової 

економіки, необхідним та важливим є розробка науково обґрунтованих 

механізмів державного регулювання спрямованих на стимулювання, підтримку 

та регулювання процесів цифровізації. Нині, сектор цифрової економіки в 

країні є непоширеним та знаходиться на початкових етапах свого становлення. 

Водночас, розвиток цифрових технологій та цифровізація традиційних галузей 
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та сфер економіки країни можлива за умови розробки і реалізації державою 

системи заходів спрямованих на створення сприятливого в секторі цифрової 

економіки соціально-економічного, правового, інституційного середовища. 

Стратегічні орієнтири та умови розвитку сектора цифрової економіки пов’язані 

із середовищем його формування, із динамікою інноваційного розвитку та 

станом бізнес середовища, змінами кон’юнктури ринку, розвитком супутньої 

інфраструктури та обумовлюють застосування ефективних методів та 

механізмів державного регулювання. Відповідно, державне регулювання цього 

сектора уособлює цілеспрямований вплив держави у сфері управління 

цифровою економікою із метою надання економічним процесам системності та 

спрямованості, відповідно до визначених стратегічних цілей, задач та 

суспільно-економічних інтересів країни із метою забезпечення її ефективного, 

динамічного, соціально-економічного розвитку. 

Державне регулювання розвитку сектора цифрової економіки потребує 

планування та використання певних методів, що виступають засобами впливу 

держави на процеси цифрового розвитку, цифровізації економіки країни. 

Теоретичним підґрунтям застосування тих чи інших методів в державному 

регулюванні цифровізації економіки є розуміння та узагальнення відповідних 

методів, їх ознак та особливостей впровадження дослідженні у працях 

науковців. 

У дослідженні Ю. Сафонова до методів державного регулювання 

економічних процесів автор відносить методи прямої та непрямої дії, а саме: 

економічні, нормативні, політичні, організаційні, соціальні та спеціальні 

методи, що забезпечують розбудову алгоритму дій із державного регулювання 

як за умов стабільного функціонування та і в умовах дії дестабілізуючих 

факторів, трансформаційних змінах у соціальному чи економічному 

середовищі, впливу факторів інтеграції та глобалізації [141, с. 4-5]. Таким 

чином, комплексне застосування та комбінування методів як прямого так і не 

прямого впливу за широким колом напрямів уможливлює активну та 

цілеспрямовану дію держави в сфері державного регулювання економічних 
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процесів, що є особливо актуальним, враховуючи новизну, інноваційність, 

динаміку процесів цифровізації економіки у світі та необхідність динамічного 

реагування та розбудови відповідного сектора в країні. 

Так, у працях О. Мельниченко базовими методами в рамках реалізації 

державної промислової політики виступають: адміністративні методи, що 

включають дозвільно-розпорядчі засоби, інструменти державного 

адміністрування процесів економічної діяльності у всіх сферах, прийняття 

необхідних інструкцій, рішень розпоряджень, дозвільної документації у вигляді 

ліценцій та дозволів, ведення технічних вимог та регламентів; економічні 

методи пов’язані із фінансово-економічним стимулюванням, мотивуванням чи 

прямим державним фінансуванням процесів економічного розвитку а саме 

бюджетні субсидії та субвенції, регулювання кредитних ставок, тарифів, 

оподаткування, митне регулювання і т.д.; нормативно-правові – методи в основі 

яких створення та удосконалення відповідного нормативно-правового поля 

необхідного для економічного розвитку країни, прийняття відповідних законів, 

постанов та ін.; організаційні методи, що охоплюють інструменти та засоби 

упорядкування, організації та діяльності у сфері державного регулювання, 

визначення технологічних пріоритетів галузевого розвитку та прийняття й 

реалізацію цільових програм, гармонізацію вітчизняних та світових стандартів, 

розмежування повноважень та формування і реалізацію державної економічної 

політики; та соціально-психологічні методи до складу яких віднесено такі 

інструменти як виховання, переконання, розбудову соціального діалогу та інші 

[91, с. 4-5]. Наведена класифікація та характеристика основних методів 

державного регулювання процесів економічного розвитку є найбільш повною й 

системною та здатна забезпечити державне регулювання всіх процесів та 

функціональних підсистем задіяних в процесів економічного розвитку країни і 

є теоретичним змістовним підґрунтям до формування методології державного 

регулювання розвитку сектора цифрових технологій.  

Таким чином, структура, новизна та динаміка функціонування сектора 

цифрової економіки потребує формування та застосування таких основних груп 
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методів як правові, економічні та адміністративні методи, водночас із 

застосуванням як методів прямої так і непрямої дії та із розробкою й 

впровадженням широкого кола інструментів що їх формують. 

Так, правові методи та їх інструменти забезпечать формування в країні 

нормативно-правового поля необхідного для розбудови сектора цифрової 

економіки, що пов’язано із прийняттям низки змін до чинного законодавства, 

прийняттям та реалізацією Державної стратегії розвитку цифрової економіки та 

обумовить нормативно-правове поле її функціонування. Економічні методи та 

їх інструменти забезпечать впровадження мотиваційних, стимулюючих важелів 

розвитку сектора цифрової економіки, як прямої дії таких як: державне 

фінансування програм чи науково-технічних проектів цифровізації економіки, 

розбудови цифрової інфраструктури, впровадження державного замовлення чи 

державних закупівель в секторі цифрової економіки, надання державних 

дотацій чи субсидіювання; так і методів непрямої дії - податкового 

мотивування та стимулювання впровадження процесів цифровізації та розвитку 

нового сектора економіки. 

Зазначимо, що впровадження адміністративних методів як засобів та 

інструментів державного адміністрування процесів цифровізації полягає в 

першу чергу в переході державних інститутів управління та адміністрування на 

цифрові системи функціонування, що дозволить активувати процеси загального 

впровадження цифровізації всіх сфер економічного так і суспільного життя 

країни, і стимулює розвиток сектора цифрової економіки. 

Цілісний системний розвиток економіки країни та її секторів потребує 

формування та впровадження ефективних механізмів державного регулювання 

процесів її функціонування. На думку М. Корецького [68, с. 255] та 

І. Кириленко [65, с. 16] зміст поняття «механізм державного регулювання 

економіки» є системою засобів, важелів, методів та певних стимулів із 

застосуванням яких здійснюється державне регулювання та забезпечується 

реалізація економічних, соціальних, правових функцій.  

На думку Д. Нехайчука механізм державного регулювання розвитку 
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економіки є способом дій суб’єкта регулювання, що ґрунтується на певних 

базових засадах функціях та принципах із застосуванням методів та засобів і 

забезпечує досягнення визначеної мети ефективного функціонування системи 

державного регулювання та розв’язання протиріч [107, с. 83]. Таким чином, 

механізм забезпечує реалізацію основних функцій державного регулювання, 

водночас, економічні функції визначають напрями за якими здійснюється 

державне регулювання. Внаслідок цього формується взаємозв’язок та 

взаємозалежність між визначеними стратегічними цілями державного 

регулювання, векторами, напрямками дії та методами і засобами їх реалізації, 

що є складовими механізму державного регулювання. 

У своїх дослідженнях принципів та механізмів державного управління 

економікою О. Чечель приходить до висновку, що механізм державного 

регулювання є системою яка має компоненту структуру та складається із цілей, 

завдань, принципів, функцій, суб’єктів, об’єктів методів і форм регулювання 

економіки, взаємодія яких обумовлює економічну політику країни а реалізація 

спрямована на досягнення стратегічної мети та виконання регулюючих функцій 

держави [158, с. 109]. Завдяки цьому, дієвість механізму державного 

регулювання залежить від ефективно застосовних методів та засобів та 

налагодженості дії та взаємодії всіх елементів та складових механізму 

державного регулювання як єдиної цілісної системи. Водночас, складові 

механізму державного регулювання формують економічну політику країни у 

впровадженні певних структурно-інституційних, економічних змін та 

трансформацій та забезпечення сталого розвитку секторів та сфер економічної 

системи країни. 

Науковці М. Латинін, С. Майстро, В. Бабаев основними механізмами 

державного регулювання інноваційного розвитку економіки визначають 

формування адміністративно-інституційного механізму функціями якого є 

формування та здійснення державної політики в визначеній дією механізму 

сфері; забезпечення узгодження та інституціоналізації взаємовідносин та 

взаємодії всіх сторін та реалізацію їх інтересів; створення необхідних умов для 



41 

подальшого ефективного стратегічного розвитку; координації дій та розподілу 

повноважень та відповідальності органів державної влади за результатами 

здійснених заходів державного регулювання [52, с. 262]. Основними формами 

адміністративно-інституційного механізму, таким чином, виступають 

інституційне, соціальне, інформаційне регулювання, дозвільна діяльність, 

інструменти ліцензування, стандартизації, сертифікації. Відтак, розбудова 

адміністративно-інституційного механізму, що впроваджує функції 

інституційного регулювання та адміністрування, забезпечує здійснення 

функцій державних органів та інститутів, державного регулювання формування 

та дію недержавних громадських інститутів, удосконалення адміністративних 

функцій та забезпечення функцій державного контролю, що є важливими 

складовими загального механізму державного регулювання. 

Фінансово-економічний механізм державного регулювання створює 

умови для реалізації виробничого, відтворювального потенціалу секторів та 

сфер економіки країни. Основними ресурсами фінансово-економічного 

механізму виступають державні кошти, а формами державного регулювання є 

грошово-кредитне, цінове, бюджетне, монопольне, податкове, інвестиційне 

регулювання. Основними інструментами фінансово-економічного механізму 

виступають прийняття та реалізація державних цільових програм, національних 

проектів, пряме державне інвестування, фінансування, субсидіювання, надання 

дотацій чи податкове регулювання [52, с. 262]. Внаслідок цього, зазначимо, що 

фінансово-економічний механізм є основним механізмом який забезпечує 

вплив держави через застосування як прямих так і непрямих, стимулюючих 

методів спрямованих як на фінансово-економічне втручання в процеси 

розвитку та функціонування того чи іншого сектора економіки так і на дію 

опосередкованих інструментів податкової, кредитної політики спрямованих на 

створення сприятливого інвестиційного клімату та формування прямої 

економічної зацікавленості суб’єктів ринкових відносин в розвитку бізнесу, 

впровадження інновацій, зростання якості та конкурентоспроможності 

продукції, що активує процеси економічного відтворення та стимулює розвиток 
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нових інноваційних напрямків таких як сектор цифрової економіки. 

У дослідженнях Ю. Ульянченко [151, с. 41] та О. Лукашова [79, с. 79-80], 

поряд із дією адміністративно-інституційного та фінансово-економічного 

механізмів наголошується на важливості формування нормативно-правового 

механізму, що визначає засади розробки та впровадження довгострокової 

державної політики. Дія нормативно-правового механізму спрямована на 

формування необхідного законодавчого поля і водночас гарантування 

дотримання прав суб’єктів регулювання. Відповідно нормативно-правовий 

механізм визначається як інтегрована сукупність складових створення 

законодавчої бази формування та реалізації державної політики, що 

забезпечується із розробкою та дотриманням нормативно-правових актів. 

Основними функціональними складовими науковці визначають правотворчу, 

правоохоронну, наглядову, виконавчу, контрольну підсистеми. Таким чином, 

нормативно-правовий механізм створює законодавчі, правові основи 

функціонування та розвитку у різних сферах та секторах економіки та 

забезпечує реалізацію правових механізмів їх дотримання. Водночас, 

розглядаючи такі молоді, не сформовані сектори як цифрова, інформаційна 

економіка, слід зазначити важливість динамічного функціонування 

нормативно-правового механізму, що дозволило б адаптувати здійснювати 

своєчасні зміни в діючих нормативно-правових актах необхідні для 

ефективного функціонування нового в економіці країни сектора. 

Разом з тим, розглядаючи особливості формування та функціонування 

сектора цифрових технологій, слід зазначити що його розбудова потребує не 

лише нормативно-правового, економічного, організаційного регулювання але й 

реалізації механізмів та інструментів технічного, технологічного регулювання 

оскільки для формування та розвитку сектора цифрової економіки необхідним є 

здійснення активних дій держави, щодо залучення технологій та техніки 

необхідної для формування цифрової інфраструктури а бо ж активування 

інноваційного розвитку, здійснення вітчизняних науково-дослідних робіт в 

цьому напрямі та реалізації державних цільових програм техніко-
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технологічного інноваційного розвитку у цифровій сфері. Отже, враховуючи 

загальну динаміку світового розвитку сектора цифрової економіки та 

недостатній розвиток вітчизняної техніко-технологічної бази важливим є 

формування техніко-технологічного механізму державного регулювання, дії 

якого будуть спрямовані як на стимулювання технічного, технологічного 

розвитку в країні так і на інтенсифікацію політики залучення технологій, 

техніко-технологічне забезпечення, формування та розбудову технічної 

інфраструктури необхідної для розвитку цього сектора. 

Наведені наукові концепти і особливості функціонування та розвитку 

цифрової економіки обумовлюють необхідність формування двох основних 

груп механізмів: економічного механізму та техніко-технологічного механізму 

державного регулювання сектора цифрової економіки. 

Аналізуючи провідні наукові дослідження з питань методичного 

інструментарію державного регулювання розвитку сектора цифрової економіки 

слід зазначити, що у наукових працях автори по різному підходили до 

визначення та систематизації основних механізмів та інструментів державного 

регулювання цього сектора, пропонуючи нові інструменти та засоби для 

реалізації функцій регулювання в різних сегментах та напрямах 

функціонування сектора цифрової економіки. 

У дослідженнях І. Яненкової з питань цифрової трансформації 

промисловості України визначено необхідність формування цифрових ініціатив 

в вигляді стратегій та програм в сфері цифрової економіки; забезпечення 

розробки, прийняття та реалізації Стратегії цифрового розвитку національної 

економіки а також, враховуючи ефективний досвід провідних країн світу в 

цьому питанні та об’єктивну необхідність відновлення потужностей 

національного виробництва, доцільним вбачається розробка та реалізація 

проектів поетапної цифровізації галузей промисловості країни [178, с. 180]. 

Водночас зазначимо, що цифровізація економіки країни та її промисловості 

потребують фундаментальних змін техніко-технологічної структури 

виробництва та переходу на новітні технології виробництва та управління.  
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За світовим досвідом такі техніко-технологічні зміни реалізуються 

відповідно до прийнятих концепцій: «Індустрія 4.0.», «Цифрове виробництво», 

«Інтернет у промисловості», «Відкрите виробництво». Водночас ці концепції 

виступають основою впровадження цифрових технологій в реальному секторі 

економки із застосуванням спеціальних техніко-технологічних інструментів 

таких як: впровадження «хмарних технологій», що забезпечать зберігання 

інформації та розподіл ресурсів; оптимізацію кадрових ресурсів та перехід на 

масове провадження роботизованих технологій виробництва; впровадження 

технологій індустріального Інтернету речей з встановленням інтелектуальних 

датчиків на виробничих потужностях; перехід на електронний документообіг та 

оцифрування технічної документації; впровадження наскрізної автоматизації та 

інтеграції виробничих та управлінських процесів; впровадження технологій 

розвитку адитивних технологій та 3Д- прінтингу; перехід на реалізацію 

продукції через мережі Інтернет; впровадження сервісів автоматизованого 

замовлення матеріалів та сировини, постачання, реалізації продукції; подальше 

впровадження мобільних технологій для контролю та управління бізнес-

процесами [178, с. 180]. Щодо загального концептуального бачення процесів 

розвитку сектора цифрових технологій то провідними пріоритетними 

напрямами державного регулювання цього процесу вбачається розробка 

проектів за стратегічними напрямками формування та розвитку цифрового 

простору; створення умов для цифровізації економіки країни, стимулювання 

розробки засобів виробництва відповідно до вимог та стандартів «Індустрії 4.»; 

формування інформаційно-комунікаційних мереж та ін. 

Зазначимо, що відповідно до визначених напрямків необхідним засобами 

державного регулювання розвитку сектора цифрової економіки окреслено 

формування нових освітніх програм із визначенням нових освітніх компетенцій 

персоналу; внесення змін до державного класифікатора професій із розробкою 

переліку нових процесій необхідних для забезпечення сектора цифрової 

економіки. Здійснення реалізація відповідних трансформаційних змін та 

забезпечення державного регулювання процесів цифровізації економіки 
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потребує створення робочого органу, що буде забезпечувати координацію дій із 

цифровізації економіки та нести відповідальність за реалізацію дій державного 

регулювання розвитку цифрових технологій. 

Першочерговими інструментами, що можуть бути застосованими для 

формування та розвитку цифрової економіки є розробка концепції створення 

умов для промислової трансформації і формування єдиного цифрового 

простору із країнами ЄС; визначення пріоритетних видів економічної 

діяльності та промислового співробітництва з країнами ЄС; розбудова та 

забезпечення функціонування об’єктів інноваційно-індустріальної 

інфраструктури (технопарків, ВЕЗ, індустріальних парків, кластерів, бізнес- 

інкубаторів); ініціювання та створення мереж промислової кооперації та 

трансферу технологій та ін. [178, с. 181-182]. Дослідження викладених 

концептів дає можливість констатувати, що дані напрацювання напрямів і 

інструментарію розвитку сектора цифрових технологій хоч і зосереджені на 

цифровій трансформації промисловості, проте мають ґрунтовний комплексний 

характер, який дозволяє дослідити процеси як цифровізації промисловості так і 

розвитку сектора цифрових технологій пропонуючи напрями та інструментарій 

розбудови інституційно-правового, організаційного механізмів із урахуванням 

особливостей та впливу інституційного середовища, інфраструктури та 

ринкової кон’юнктури.  

Водночас, запропоновані засоби акцентують увагу на важливості та 

першочерговості дій щодо впровадження техніко-технологічного механізму 

державного регулювання сектора цифрових технологій а запропоновані 

інструменти і заходи дуже детально та повно описують послідовність дій 

техніко-технологічного механізму, щодо ефективного впровадження процесів 

цифровізації в рамках як нормативно-правових так і структурних техніко-

технологічних змін як структури промисловості так і інфраструктури, процесів 

ресурсного забезпечення за динамічних змін ринкової кон’юнктури. Водночас 

наголошується на важливості закріплення на законодавчому рівні створення 

правових, організаційних, технічних, фінансово-економічних умов для 
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розвитку цифрової економіки країни та подальшої інтеграції, взаємодії країни з 

іншими країнами в рамах цифрового економічного простору ЄС. 

Сформованою ініціативою щодо питання цифровізації економіки є проект 

Концепції «Цифрова адженда-2010» розроблений фахівцями ГО «Хай Тек 

Офіс» [152, с. 19-10]. В зазначеному проекті концепції авторами пропонується 

форсований сценарій цифровізації країни, ключовою стратегіє якої є робота з 

внутрішнім ринком а провідними ініціативами мають стати формування у 

суб’єктів цифрового простору бізнесу, держави та громадян, мотивації та 

необхідності в використання нових цифрових технологій. Стратегія пропонує 

прискорений шлях а основними інструментами які дозволяють здійснити 

реактивний прорив, на думку авторів, мають стати інструменти економічного 

механізму із застосуванням інструментів податкової та митної політики щодо 

введення спеціальних ввізних мит на техніку та технології призначені для 

розвитку цифрової сфери, що дозволило б здешевити вартість цифрових засобів 

програмного забезпечення, обладнання; провадження інструментів 

кредитування проектів цифровізації бізнесу, виробництва; фондування через 

створення спеціальних фондів спільного інвестування, венчурного 

інвестування, що забезпечило б фінансове стимулювання розвитку сектора 

цифрових технологій, покращило інвестиційний клімат у країні на створило 

передумови для залучення іноземних інвестицій в секторі ЦТ. 

Наступний напрямок запропонований в рамках цього проекту 

спрямований на формування потреб у використанні цифрових технологій, з 

цією метою пропонується цифровізація освітньої сфери, перехід від 

традиційних засобів на нові інформаційні цифрові технології навчальних 

закладів, використання мультимедійного учбового контенту, підключення до 

широкосмугових мереж Інтернет та масове використання цифрових засобів та 

пристроїв [152, с. 19-10]. Зазначимо, що ключовим в цьому питанні автори 

вбачають прийняття та реалізацію національних проектів цифровізації та 

розробку та впровадження ефективних моделей та інструментів державно-

приватного партнерства. 
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Окреме місце в впровадженні цифрових технологій та цифровізації всіх 

сфер життя мають стан та розвиток інфраструктури: починаючи із розвитку 

інноваційної інфраструктури, бізнес-інкубаторів, техноцентрів, технопарків, так 

і інфраструктури цифрового забезпечення (цифрової та телекомунікаційної 

інфраструктури), офісів трансферу технологій, фондів, центрів розвитку 

компетенцій та центрів патентного регулювання [152, с. 19-10]. Необхідними 

вбачаються дії із залучення технологій провідних компаній, що створюють 

світову сферу цифрових технологій та розвиток спільних ініціатив із цими 

компаніями по залученню та розвитку цифрових технологій в економіці країни, 

реалізації спільних проектів та створенні нових форматів взаємодії. Таким 

чином, наголошується на необхідності гармонійного розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій цифрової економіки та державного «смарт-

активізму» на основі впровадження ринкових механізмів, що дозволить 

здійснити «цифровий стрибок» в розвитку економіки країни. 

Отже, ключовою тезою зазначеної концепції є важливість роботи із 

внутрішнім ринком а ключовими ініціативами необхідність формування у 

бізнесу, держави та суспільства, громадян країни мотивації та потреб в 

використанні цифрових технологій.  

Варто зазначити, що запропоновані інструменти державного регулювання 

цифрового розвитку є інструментами інформаційного, соціально-

психологічного механізму державного регулювання в сфері впровадження 

цифрових технологій та засновані на використання внутрішніх соціальних 

психологічних мотиваторів, потреб, і водночас створення об’єктивних 

інфраструктурних, технічних, технологічних, адміністративних умов за яких 

такі потреби будуть реалізовані. Наголошується на активному застосуванні 

цифрових технологій в соціальній сфері: освіті, медицині, громадській безпеці, 

транспорті, впровадженні проектів «смарт-сіті» для цифровізації різних сфер 

життя населення та створенні потреб у придбанні та використані цифрових 

технологій. 

У дослідженнях О. Риженко для розбудови сектора цифрової економіки 
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пропонується застосовувати такі інструменти як удосконалення законодавчої 

бази інтелектуальної власності, захисту приватних даних, кібернетичної 

безпеки та розширення доступу до широкосмугового Інтернету. Особлива увага 

приділяється необхідності впровадження електронного урядування, 

впровадження цифрової експертизи нових урядових документів та внесення 

змін до наявних [139]. Таким чином, відзначається безпосередній зв’язок між 

впровадженням електронного урядування, цифровізацією державного 

управління і суспільного життя в країні та формуванням механізмів 

електронної взаємодії й впровадженням економічних змін із розбудовою 

цифрової економіки країни. 

Досліджуючи ключові ініціативи розвитку цифрової економіки 

О. Жукова визначає необхідність застосування груп інструментів: підвищення 

«цифрової освіти» та «цифрової культури» суспільства, заснованої на 

формуванні нових специфічних компетенцій, знань якими мають вільно 

володіти індивідууми для інтеграції в соціальний чи економічний цифровий 

простір; створення нових сучасних цифрових форматів державного управління; 

впровадження спільних інвестиційних проектів із розвитку сучасної цифрової 

інфраструктури з новою якістю та покриттям широкосмуговим Інтернетом для 

подолання існуючого «цифрового розриву»; внесення змін в законодавчі акти 

чи прийняття нових із визначенням та закріпленням на законодавчому рівні 

цифрових прав громадян, принципів цифровізації та забезпечити законодавче 

інституційне стимулювання впровадження процесів цифровізації; забезпечення 

захисту інтелектуальної власності та створення норм кібер-безпеки необхідних 

для захисту інтелектуальної власності, інноваційних технологічних розробок та 

стимулювання функціонування та розвитку цифрового середовища [56, с. 10]. 

Отже, особлива увага приділяється зростанню рівня соціально-психологічної 

адаптації населення до впровадження процесів цифровізації та зростання 

цифрової грамотності, впровадження цифрових технологій у всіх сферах життя 

і таким чином внутрішнього стимулювання розвитку цифрової техніки та 

цифрових технологій та їх відтворення в рамках розбудови сектора цифрової 
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економіки. Щодо державного управління то тут пропонується змінити акценти 

із управління сферою інформаційно-комунікаційних технологій на управління 

впровадженням цифровізації країни. При цьому, наголошується на ключовій 

ролі держави в впровадженні цифрової економіки, на законодавчому 

закріпленні пріоритетності розвитку цифрової економіки та на необхідності 

усунення інституційних, законодавчих, фіскально-податкових бар’єрів що 

перешкоджатимуть реалізації цифрових ініціатив. 

У дослідженнях державного регулювання ринку криптовалют в Україні 

Н. Архієрейська акцентує увагу на необхідності врегулювання питань 

нормативно-правового визначення використання криптовалют як засобів 

платежу із прийняттям відповідних змін в законодавстві [5, с. 754-756]. 

Визначення правових меж та засад дії криптовалюти розширить межі та 

можливості дії цифрових платіжних систем та доповнить існуючі новим, 

сучасним фінансовим інструментом.  

Розглядаючи питання регулювання відносин в сфері цифрової економіки 

О. Віник визначає необхідність формування адекватного правового 

регулювання, невід’ємною складовою якого є визначення та законодавче 

закріплення понять (об’єктів, суб’єктів, засобів цифрової економіки і т.д.), що 

відповідно потребує вирішення проблеми закріплення, уніфікації відповідних 

термінів в цифровій економіці та актуалізує необхідність прийняття Закону 

«Про цифрову економіку» [34, с. 165]. Відповідно, прийняття такого закону 

дасть можливість удосконалити законодавство в цій сфері, визначити та 

закріпити зміст, форми, сутність, принципи та механізми цифрової економіки, і 

таким чином створити та закріпити нормативно-правове поле необхідне для 

розвитку та державного регулювання процесів цифровізації та удосконалити 

ринкові відносини в сфері електронної комерції. 

В Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018-2020 рр. прийнятій Кабінетом Міністрів України 12.01.2018 р. визначені 

основні напрями цифрового розвитку та окреслені основні інструменти за 

допомогою яких можлива реалізація напрямів та досягнення результатів 
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[133, с. 1-18]. Такими напрямами окреслено подолання цифрового розриву а 

його головним інструментом визначено розвиток цифрової інфраструктури, як 

комплексу технологій продуктів та процесів, що забезпечують обчислювальні, 

телекомунікаційні та мережеві можливості на цифровій основі. Наступним 

напрямом в концепції окреслено розвиток цифрових компетенцій а його 

інструментами – оновлення державного класифікатора професій із 

запровадженням переліку цифрових професій, розробка навчальних програм із 

їх запровадження в навчальних закладах. Напрям цифровізації реального 

сектора економіки має бути реалізованим через масштабні трансформації 

підприємств із застосуванням економічних інструментів та стимулів а 

інструментами його досягнення визначено таргетинг – проведення аналізу та 

дослідження промислових секторів із метою оцінки їх 

конкурентоспроможності, перспектив розбудови; а також впровадження 

сучасних інформаційних технологій в промисловості та визнання міжнародних 

стандартів «Індустрії 4.0». Для реалізації проектів цифрових трансформацій в 

Концепції пропонується ініціювання та запровадження концесійних та 

сервісних моделей організації фінансування, розбудови та управління 

інвестиційними проектами. Стосовно поширення безготівкових розрахунків 

пропонується застосування інструментів лібералізації законодавчої, 

нормативної, регуляторної державної політики в сфері використання 

безготівкових розрахунків, лібералізація валютного регулювання та вільний 

доступ до використання міжнародних систем і технологій безготівкових 

розрахунків, створення умов для поширення та розвитку платіжних систем, а 

також наголошується на необхідності гармонізації вітчизняних цифрових 

ініціатив із європейськими та світовими науковими ініціативами в сфері 

цифрового розвитку [133, с. 1-18]. Підкреслимо, що зазначена Концепція, є 

першим і безумовно важливим кроком у формуванні концептуально-

методичних засад та методичного інструментарію державного регулювання 

розвитку цифрової економіки. Наразі, в Концепції систематизовано та 

закріплено основні засади функціонування цифрової економіки, обґрунтовано 
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напрями цифровізації суспільного та економічного життя, описано бачення 

трансформації економіки країни та її перетворення із традиційної в цифрову та 

визначено першочергові кроки інструменти і заходи необхідні для здійснення 

таких перетворень, що в першу чергу пов’язані із імплементацією провідного 

світового досвіду щодо впровадження процесів цифровізації в реальному 

секторі економіки, науці, освіті, сфері охорони здоров’я, суспільному житті та 

державному управлінні та окреслено основні інструменти розвитку цифрової 

інфраструктури.  

Розвиток сектора цифрової економіки залежить від низки умов, чинників, 

що впливають на його стан, структуру, динаміку, вектори руху та особливості 

пов’язані із реаліями функціонування існуючої економічної системи та 

формуванням нових взаємозв’язків та взаємозалежностей підсистем, не тільки 

пов’язаних із розвитком нового для країни сектора цифрової економіки, але й в 

рамках впровадження процесів цифровізації всіх інших, традиційних секторів 

економіки країни. Такими чинниками виступають формування відповідного 

бізнес-середовища впровадження процесів цифровізації; ресурсне забезпечення 

процесів цифровізації: наявність, достатність та ефективність використання 

інтелектуально-кадрового, дослідницько-інноваційного, фінансово-

інвестиційного, техніко-технологічного забезпечення; наявність та розвиненість 

інфраструктури необхідної для цифровізації економіки (наявність науково-

дослідних організацій, ІТ-компаній, інноваційних компаній, інноваційних 

центрів, розвиток інноваційно-технологічних кластерів і т.д.); та вплив 

кон’юнктурних факторів: попиту на ІТ- розробки, вартість впровадження 

цифрових та високотехнологічних процесів, стан ринкової конкуренції, рівень 

відкритості ринку, рівень монополізації ринку та інші.  

Узагальнені результати досліджень щодо систематизації інструментів 

державного регулювання розвитку сектора цифрової економіки під впливом 

зовнішніх та внутрішніх факторів представлені у табл. 1.3. 
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Таблиця 1.3 

Інструменти державного регулювання розвитку сектора цифрової економіки 

(авторське узагальнення) 

Механізми Чинники розвитку цифровізації 
Середовище Ресурсне забезпечення Інфраструктура Кон’юнктура 

Інституційно-
правовий 

Розробка і прийняття 
Закону «Про цифрову 
економіку», Стратегії 
цифрового розвитку 

національної 
економіки, цільових 
програм цифровізації 

сфер та галузей 
економіки 

Розробка та прийняття 
концепцій: «Індустрія 

4.0.», «Цифрове 
виробництво», 

«Інтернет у промисловос-
ті», «Відкрите виробницт-
во»; зміни в законодавстві 

щодо визнання 
криптовалют 

Створення  органу 
для координації 

дій із цифровізації 
економіки; 
розбудова 
інститутів 
розвитку 
цифрової 
економіки 

Розробка концепції 
промислової 

трансформації та 
формування 

єдиного цифрового 
простору із ЄС; 

забезпечення права 
інтелектуальної 

власності 

Економічний 

Таргетинг – 
проведення аналізу та 

дослідження 
промислових секторів 

із метою оцінки їх 
конкурентоспромож-
ності та перспектив 

розвитку; 
удосконалення 

податкової, митної, 
інвестиційної, 

інноваційної політики 

Удосконалення 
інструментів податкової 
та митної політики щодо 

введення спеціальних 
ввізних мит на техніку та 

технології; створення 
спеціальних фондів 

спільного, венчурного 
інвестування; державні 

закупівлі та замовлення в 
секторі цифрової 

економіки 

Запровадження 
концесійних та 

сервісних 
моделей  

фінансування та 
управління 

інвестиційними 
проектами 
розбудови 

інфраструктури; 
кредитування 

проектів розвитку 
цифровізації 

Лібералізація 
державної політики 

в сфері 
використання 
безготівкових 
розрахунків, 
валютного 

регулювання, 
вільний доступ до  

використання 
міжнародних 

систем розрахунків 

Адміністра-
тивно-

організаційний 

Перехід на системи 
електронного 

самоврядування 
розширення доступу 
до широкосмугового 

Інтернету; 
ліцензування 

технологій та послуг 

Розробка регламентів 
переходу на електронний 

документообіг та 
оцифрування технічної 
документації; визнання 
міжнародних стандартів 

Індустрії 4.0; 
стандартизація та 

сертифікація технологій 

Розбудова та 
забезпечення 

функціонування 
інноваційно-

індустріальної та 
цифрової 

інфраструктури 

Удосконалення 
законодавчої бази 
інтелектуальної 

власності, захисту 
приватних даних, 

кібернетичної 
безпеки 

Інформацій-
ний та 

соціально-
психоло- 

гічний 

Прийняття та 
реалізація 

національних 
проектів цифровізації, 

впровадження 
ефективних моделей 
державно-приватного 

партнерства 

Формування освітніх 
програм із визначенням 

нових освітніх 
(цифрових) компетенцій 
персоналу; внесення змін 

до класифікатора 
професій із розробкою 

переліку нових професій 

Підключення до 
широкосмугових 
мереж Інтернет та 

масове 
використання 

цифрових 
платформ, засобів 

та пристроїв 

Впровадження 
цифровізації в 

соціальній сфері, 
державному 
управлінні; 
підвищення 

цифрової освіти, 
навичок громадян 

Техніко-
технологічний 

Розробка та реалізація 
проектів поетапної 

цифровізації галузей 
промисловості, 

соціальної сфери та 
державного 
управління 

Впровадження «хмарних 
технологій» для 

зберігання інформації та 
розподілу ресурсів, 
переходу на масове 

провадження 
роботизованих технологій 

виробництва 

Стимулювання 
впровадження 

пристроїв засобів, 
мобільних 

технологій для 
контролю та 

управління бізнес-
процесами 

Розвиток технологій 
е-торгівлі, перехід 

на збут через 
мережі Інтернет; 

впровадження 
процесів е-бізнесу, 

цифровізації 
виробництва 
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Дослідження методичних засад та характеристик процесів цифровізації 

економіки дало можливість для визначення та систематизації основних 

механізмів та інструментів державного регулювання із метою здійснення 

необхідного впливу на процеси створення відповідного середовища 

формування та розвитку цифрової економіки; ресурсного забезпечення 

планування та впровадження процесів цифровізації; розбудову супутньої та 

забезпечувальної інфраструктури цифрової економіки; та зміни кон’юнктури 

пов’язані зі станом ринку інноваційних та цифрових технологій із метою 

формування та розбудови цифрового сектора та забезпечення зростання 

конкурентоспроможності економіки країни. 

Узагальнюючи слід зазначити, що основним методичним інструментарієм 

державного регулювання сектора цифрової економіки є інструменти 

інституційно-правового механізму із розробкою і прийняттям Закону «Про 

цифрову економіку», Стратегії цифрового розвитку національної економіки та 

концепцій економічного розвитку «Індустрія 4.0.», «Цифрове виробництво», 

«Інтернет у промисловості», «Відкрите виробництво» із подальшим 

ініціюванням прийняття цільових програм цифровізації сфер та галузей 

економіки.  

В формуванні інституційного механізму доцільним є створення 

відповідального робочого органу координації дій із цифровізації економіки та 

розбудова інститутів розвитку цифрової економіки. Інтеграція країни та вплив 

внутрішніх та зовнішніх кон’юнктурних факторів потребують розробки 

концепції промислової трансформації та формування єдиного цифрового 

простору із країнами ЄС. 

Реалізацію економічного механізму доцільно здійснювати через 

застосування широкого переліку фінансово-мотиваційних інструментів 

спрямованих як на пряме бюджетне фінансування цифровізації соціальної 

сфери, впровадження цифрових технологій державного управління та участь в 

інвестиційних проектах так і стимулювання впровадження процесів 

цифровізації в сфері бізнесу, зміни в податковій, митній, інвестиційній, 
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інноваційній політиці пов’язані із наданням пільгового кредитування, 

зменшення мит на обладнання та технології; створенням пільгових режимів 

оподаткування та сприяння процесам розвитку цифрової економіки, 

цифровізації виробництва, розбудови цифрової інфраструктури; запровадження 

концесійних та сервісних моделей фінансування та управління інвестиційними 

проектами розбудови інфраструктури та створення спеціальних умов, 

кредитування проектів цифровізації. 

Інструменти організаційного механізму забезпечують організацію, 

планування та впровадження процесів цифровізації економіки країни, 

розбудову необхідної інфраструктури, вони регламентують перехід на 

електронний документообіг і оцифрування технічної документації та 

забезпечують визнання і застосування міжнародних стандартів «Індустрії 4.0.», 

активно використовують стандартизацію та сертифікацію технологій, 

ліцензування технологій та послуг.  

Інформаційний, соціально-психологічний механізм та інструменти його 

реалізації формують середовище, соціально-психологічний клімат розвитку 

знань, навиків, освіти та компетенцій необхідних для впровадження процесів 

цифровізації всіх сфер економічного та суспільного життя, що є внутрішнім 

стимулятором забезпечення «цифрового прориву» та активного застосування 

процесів цифровізації та забезпечуватиметься внаслідок впровадження 

ефективних моделей державно-приватного партнерства. 

Водночас, техніко-технологічний механізм та його інструменти 

спрямовані на державне регулювання та стимулювання процесів техніко- 

технологічного розвитку країни, розробки та впровадження інновацій в 

цифровій, ІТ сфері, розвиток телекомунікаційних технологій та реалізацію 

активної державної політики залучення в країну та її економічну сферу імпорту 

технологій, обладнання, розбудову супутньої цифрової інфраструктури та 

інфраструктури інноваційної діяльності необхідної для техніко-технологічного 

оновлення, цифровізації всі галузей, здійснення «цифрового прориву» в 

суспільно-економічному житті країни. Потужними інструментами техніко-
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технологічного механізму наразі виступають: впровадження «хмарних 

технологій», що забезпечать збереження інформації та розподіл ресурсів; 

мінімізацію та оптимізацію кадрових ресурсів та перехід на масове 

провадження роботизованих технологій виробництва; стимулювання 

впровадження пристроїв, засобів, мобільних технологій для контролю та 

управління бізнес-процесами, що забезпечить динамічний розвиток технологій 

електронної торгівлі, перехід на реалізацію продукції через мережі Інтернет та 

впровадження процесів електронного бізнесу з масовою цифровізацією 

виробничих процесів. 

 

 

1.3. Світовий досвід державного регулювання розвитку сектора 

цифрової економіки 

 

В сучасному світі розвиток цифрової економіки та формування 

інформаційного суспільства є провідними глобальними процесами, що значною 

мірою змінюють та прискорюють економічний розвиток та трансформацію 

галузей та загалом змінюють структуру економіки. Водночас, ключовими 

факторами розбудови цифрової економіки витупають інтелектуальні ресурси, 

технології та нематеріальне виробництво, вони забезпечують еволюціонування, 

перехід на наступний рівень розвитку економічних систем, й формують нову 

економічну парадигму. Загалом, цифровізація економіки змінює світ та 

відкриває нові можливості його всебічного розвитку. Проте впровадження 

процесів формування та розбудови сектора цифрової економіки пов’язано із 

впливом, дією численних зовнішніх та внутрішніх факторів, що здійснюють 

стимулюючий чи навпаки деструктивний вплив на процеси цифровізації, 

формують, створюють механізми управління здатні забезпечити 

цілеспрямоване впровадження цифрового розвитку. При цьому, головну роль в 

реалізації процесів розбудови цифрової економіки відіграє впровадження 

цілеспрямованої державної політики та реалізація механізмів і інструментів 



56 

державного управління здатних забезпечити ефективне впровадження процесів 

цифровізації та досягнення окресленої мети. 

Вивчення досвіду успішної реалізації та розбудови цифрової економіки 

провідних розвинених країн світу та імплементація цих механізмів та 

інструментів забезпечить ефективне впровадження процесів цифровізації та 

дасть можливість врахувати фактори негативного досвіду та економічні ризики 

пов’язані із подоланням «цифрового розриву» та розбудовою цифрової 

економіки. 

Державне регулювання процесів цифровізації економіки в розвинених 

країнах здійснювалося по різному, із провадженням відповідної державної 

політики, із застосуванням широкого кола методів, механізмів та інструментів 

та із врахуванням техніко-технологічних особливостей рівня розвитку 

національних економік, стратегічних векторів розвитку національних 

інноваційних систем (НІС), рівня техніко-технологічного розвитку виробничого 

комплексу й інфраструктури та під впливом факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища, кон’юнктури ринку, тощо. 

Внаслідок цього, в розбудові цифрової економіки кожна країна рухається 

власним шляхом зосереджуючись на розбудові відповідних механізмів та 

застосовуючи найбільш ефективні інструменти правових, економічних чи 

адміністративних методів. 

За оцінкою рівня технологічного розвитку за Індексом DESI (The Digital 

Economy and Society Index) у 2017 р. лідерами цифрового розвитку серед країн 

Європейського Союзу стали Данія, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, 

Люксембург, Бельгія, Великобританія, Ірландія, Естонія та Австрія [184]. 

Цифровий розвиток економіки цих країн заснований на високому рівні 

розвитку зв’язку, людського капіталу, використані Інтернету, інтеграції 

цифрових технологій та цифровізації соціального, суспільного життя країни, 

що здійснює відповідний вплив на загальний стан та розвиток економіки. 

За даними Всесвітнього рейтингу Digital Evolution Index 2017 у топ 10 

країн світу із найбільш розвиненою цифровою економікою ввійшли: Норвегія, 
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Швеція, Данія, Фінляндія, Нідерданди, Сінгапур, Південна Корея, 

Великобританія, Гонконг та США [185]. Важливими складовими динамічного 

розвитку цифрової економіки у цих країнах є високий рівень технологічного 

розвитку, наявність та поширеність сучасних технологій, обсяг прямих 

іноземних інвестицій, активність трансферу технологій та масштабність, 

активність використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх 

сферах економічного та суспільного життя. 

Вивчаючи досвід провідних країн світу щодо методології формування та 

впровадження процесів цифровізації та розвитку цифрової економіки зазначимо 

на домінуванні та активному застосуванні правових, економічних та 

адміністративних груп методів. В розробленій та прийнятій Європейським 

Союзом Стратегії Єдиного ринку цифрових технологій визначено вектори та 

основні групи методів за якими здійснюється цифровізація економіки країн ЄС 

та розбудова цифрового ринку [69, с. 122]. Так, створення інституціональних 

правових рамок для гарантування рівних умов розвитку цифрових мереж та 

впровадження інновацій передбачає формування та прийняття відповідних 

законодавчих змін та розбудову необхідних інститутів, що здійснюється із 

застосуванням правових методів. Застосування груп адміністративних методів 

забезпечуватиметься для створення кращих умов для доступу споживачів 

(населення, бізнесу та держави) до цифрових товарів та послуг, що пов’язано із 

зняттям значного обсягу адміністративних бар’єрів та забезпечення 

максимальної доступності цифрових технологій. Застосування економічних 

методів із удосконаленням податкової, митної, інвестиційної, інноваційної, 

фінансово-бюджетної політики та впровадженням економічного стимулювання 

процесів цифровізації економіки зі застосуванням широкого кола економічних 

інструментів таких як фондування із створенням фордів спільного венчурного 

інвестування, кредитування, інвестування, лібералізації державної політики в 

сфері фінансових операцій та валютного регулювання спрямованих на 

максимізацію потенціалу зростання цифрової економіки як одного із трьох 

головних напрямків Європейської Стратегії єдиного ринку цифрових технологій.  
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Досліджуючи досвід Німеччини слід звернути увагу на те, що в реалізація 

її національних програм «Індустрія 4.0». основною ідеєю є створення 

«розумних заводів» із високим рівнем використання ресурсів, адаптивністю, та 

розбудовою бізнес процесів як виробництва так і постачання й реалізації 

продукції [34, с. 165]. В державному регулюванні цих процесів домінують 

економічні непрямі методи мотивування стимулювання до впровадження 

«розумного виробництва» та впровадження, створення інноваційних умов за 

яких розбудова відповідних процесів в довготривалій перспективі та внесення 

відповідних інвестицій будуть фінансово ефективними та забезпечать 

стабільність. Водночас, досліджуючи співпрацю та досвід Німеччини та Китаю 

в розбудові сфери «розумного виробництва», слід зазначити, що Китай активно 

використовує прямі економічні методи та засади жорстокої вертикальної 

економічної політики щодо вкладення ресурсів в розбудову «розумного 

виробництва» із реалізацією проектів «штучного інтелекту», що є основою 

розбудови нової цифрової економіки. Китай застосовує широкий 

інструментарій економічних методів, активне залучення інвестицій із бізнес 

середовища, впровадження непрямих економічних методів стимулювання 

інвестиційної активності провідних потужних компаній та адміністративні 

методи надаючи компаніям інвестуючим в цифрову економіку значні ринкові 

переваги. Серед механізмів державного регулювання Китай сьогодні активно 

використовує техніко-технологічні та економічні механізми для розбудови 

відкритих платформ для залучення техніко-технологічних інноваційних 

розробок із інших країн світу та кращі інтелектуальні ресурси, створюючи для 

них економічні умови та мотивуючи їх та зацікавленість у перетоку до КНР. 

Створення інституційно-правових механізмів в кожній країні 

здійснюється відповідно до соціально-економічних особливостей 

функціонування її правової системи. Так, першою країною в якій було створено 

Міністерство цифрової економіки як державний інститут, що відповідає за 

управління процесами цифровізації країни та впроваджено широке, масштабне 

використання «хмарних технологій» зі створенням «Дата центів» «G. Glouds» 
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стала Великобританія [50]. Зазначимо, що сьогодні ця країна є однією із 

найбільш розвинених у сфері інноваційний та інформаційних технологій країн 

світу. Власне, Великобританія ввела у світову наукову термінологію поняття 

«цифрової економіки» та значно розвинула його методологію та механізми 

реалізації. 

Інституційно-правовий механізм державного регулювання розвитку 

цифрової економіки в країнах Європейського Союзу забезпечується із 

прийняттям та реалізацією низки законодавчих актів як на рівні ЄС так і на 

рівні кожної окремої країни учасниці. Так у 2010 р. в Європейському Союзі 

була затверджена «Цифрова стратегія Європа 2020», дія якої спрямована на 

розвиток цифрової економіки та масове впровадження Інтернет технологій. У 

2015 р. в ЄС було представлено цифрову ініціативу «Цифрове перетворення 

промисловості» дія якої зосереджувалася на шести стратегічних напрямах: 

логістиці, діяльності ЗМІ, виробництві товарів широкого споживання, галузі 

виробництва електроенергії, автомобільній промисловості та сфері охорони 

здоров’я, а у 2016-2017 рр. було ініційовано та прийнято проекти цифровізації 

іще восьми галузей: хімічної промисловості, добування нафти газу та металів, 

авіаційній галузі, готельному бізнесі, сфері послуг, страхуванні та сфері 

телекомунікацій. Оцінюючи потенціал цифрової економіки та фінансову 

ефективність науковці зазначають, що очікуваний дохід від цифровізації 

протягом наступних 10 років до 2025 р. може скласти 30 трлн дол. США 

[178, с. 180]. Окрім загальної стратегії цифрового розвитку ЄС країни 

Європейського Союзу розробили та затвердили окремі Стратегії та програми 

цифрового розвитку з визначенням мети та стратегічних завдань за напрямками 

розвитку. Такими документами стали «Індустрія 4.0.» (Industry 4.0.) «Розумне 

виробництво» (Smart manufacturing), «Інтернет у промисловості» (Internet of 

manufacturing), «Цифрове виробництво» (Digital manufacturing) та «Відкрите 

виробництво» (Open Manufacturing) прийнята в 2011 р. в Німеччині. Таким 

чином, країни світу сформулювали власне бачення та власні ініціативи 

цифрового розвитку та визначили, конкретизували стратегії і проекти 
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цифрового розвитку та цифровізації економіки відповідно до викликів 

індустріальної революції 4.0. та визначили стратегічні напрями поетапної 

цифровізації економіки країни. 

Реалізація інституційно-правового механізму державного регулювання в 

країнах ЄС здійснюється відповідно до прийнятої «Стратегії розбудови єдиного 

ринку цифрових технологій» основними засадами якої виступають створення 

передумов для максимально зручного доступу до цифрових товарів та послуг 

європейських споживачів; забезпечення інституційних умов які гарантували б 

рівні права для розвитку цифрових мереж та впровадження цифрових 

технологій для всіх учасників ринку; та максимізація засобів державного 

регулювання спрямованих на розвиток цифрової економіки як складової 

суспільно-економічного розвитку. Власне, для ідентифікації та аналізу 

результатів державного регулювання в сфері впровадження цифрових 

технологій в Європі введено композитний «Індекс цифрової економіки та 

суспільства», який узагальнює цифрові показники в Європі та досліджує 

успішність реалізації Стратегії державного регулювання розвитку сектора 

цифрової економіки, впровадження процесів цифровізації та процесів 

еволюціонування економіки [69, с. 122]. 

Таким чином, із визначенням керуючого органу, з координації та 

регулювання процесів цифровізації економіки країн ЄС, із формулюванням 

концептуального бачення процесів цифровізації та із прийняттям Стратегії 

цифрового розвитку та відповідних проектів і програм за окремими сферами, 

напрямами економіки в країнах ЄС поступово створювалися інституційні та 

нормативно-правові засади необхідні для розбудови цифрової економіки та 

впровадження цифровізації всіх сфер суспільно-економічного життя, 

формувалися механізми та методики дослідження ефективності впровадження 

процесів цифровізації із точки зору досягнення головної мети зростання 

цифрової конкурентоспроможності європейських країн порівняно із іншими 

країнами світу. Водночас, важливим напрямом інституційно-правового 

механізму є прийняття відповідного законодавства та дотримання норм щодо 
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забезпечення захисту інтелектуальної власності і розвиток та оптимізація 

систем державного патентування, ліцензування продуктів цифрових технологій 

дотримання та захисту авторських прав та прав власності. 

Розглядаючи особливості застосування організаційного механізму 

державного регулювання країнами Європейського Союзу, слід зазначити що в 

питаннях державного регулювання розвитку цифрової економіки та 

цифровізації визначених сфер та галузей країни Євросоюзу стоять на позиціях 

максимального зменшення впливу та дії адміністративних методів та 

механізмів та надають перевагу економічним механізмам та методам [69, с. 28]. 

Таким чином, позиція країн ЄС полягає в максимальному зменшенні 

дозвільних бар’єрів для розвитку підприємництва та торгівлі в сфері 

цифровізації; стимулювання інвестиційної активності, впровадження м’якого 

стимулюючого регулювання в телекомунікаційні галузі, значному зменшенні 

торгівельних обмежень та знятті внутрішніх бар’єрів і торгових обмежень між 

країнами ЄС та загалом створенні адміністративних умов максимального 

сприяння розвитку ринкових механізмів впровадження цифровізації, 

доступності та спрощення реєстрації бізнесу, зняття значної кількості 

ліцензійних та дозвільних обмежень у впровадження електронних бізнес 

процесів виробництва та реалізації продукції чи просування товарів та послуг 

засобами електронної торгівлі. 

Важливим аспектом функціонування Єдиного цифрового ринку в країнах 

ЄС та й у всьому світі є цифрове об’єднання а саме сумісність стандартів, 

протоколів, інтерфейсів. Сьогодні у всьому світі поширені стандарти ЄС та 

стандарти США [56, с. 10]. Відповідно, впровадження єдиних цифрових 

стандартів є важливою та необхідною умовою успішної інтеграції країн в 

європейський та світовий економічний простір. 

У країнах світу активно поширюються впровадження комунікаційних та 

інформаційних технологій зі створенням та розвитком електронного 

урядування необхідного для адміністрування економічних, організаційних, 

реєстраційних процесів та взаємодії держави і бізнесу та покращення 
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результатів роботи державних органів за рахунок зростання прозорості і 

публічності здійснених заходів. Так до 2017 р. більш як 90 країн світу вже 

впровадило державні платформи для надання публічної інформації та послуг а 

148 країн запровадило здійснення окремих онлайн-послуг [210, с. 170]. Таким 

чином, у цифровому режимі здійснюється державна реєстрація компаній, 

ведеться документообіг, подається звітність та забезпечується обмін 

інформацією із використанням прозорих комунікативно-інформаційних 

онлайн-систем. 

Основними інструментами державного регулювання спрямованими на 

стимулювання притоку інвестицій в економіку стають онлайн-портали та 

онлайн-вікна із наданням потенційним інвесторам всієї необхідної інформації 

щодо законодавства в сфері інвестування та інвестиційні процеси [69, с. 128]. 

Відповідно, цифровими інструментами спрямованими на стимулювання та 

розвиток інвестиційних процесів стали впровадження систем електронного 

регулювання та систем електронної реєстрації. Впровадження цих систем дає 

можливість органам державного регулювання спрощувати режими 

адміністрування, реєстрації суб’єктів господарювання чим значною мірою 

покращує і забезпечує прозорість надання ліцензій, дозвільних документів та 

стимулює розвиток нової цифрової інфраструктури необхідної для роботи цих 

платформ та переходу на новий цифровий обмін інформацією. 

В розбудові економічного механізму державного регулювання розвитку 

цифрової економіки провідними країнами світу ініціюється та здійснюється 

внесення змін до економічної (інвестиційної, податкової, інноваційної, 

промислової) політики; впровадження економічного стимулювання процесів 

цифровізації економіки із застосуванням інструментів фондування, створенням 

спеціальних фондів спільного венчурного інвестування, із лібералізацією 

фінансових операцій [210]. Відтак, у країнах ЄС та США, Китаї активно 

розробляються та реалізуються програми фінансування, кредитування, 

субсидіювання діяльності із впровадження електронних систем, продуктів.  

Досвід успішних країн засвідчує доцільність ініціювання та 
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впровадження спільних державно-приватних інвестиційних проектів 

спрямованих на розвиток цифрової економіки, розбудову цифрової 

інфраструктури та необхідність державного контролю та посилення впливу 

держави на процеси відбору інвестиційних проектів, пошуку та залучення 

інвесторів і відповідно цифровізація цих процесів та зростання їх прозорості та 

надійності, сприятиме, що заростанню притоку зовнішніх та внутрішніх 

інвестицій та активуватиме інвестиційні процеси. 

На важливості формування та реалізації інвестиційних механізмів та 

першочерговості формування та реалізації власних національних стратегій 

цифрового розвитку як комплексного бачення узагальнених концептів 

цифрового розвитку, методів та шляхів їх досягнення наголошує генеральний 

секретар ЮНКТАД Мукіса Кітуйош зазначаючи, що діджіталізація економічних 

процесів має значні переваги які із використанням механізмів стимулювання 

інвестиційної активності повинні полегшити компаніям доступ на світові 

економічні ринки [210, с. 4]. Водночас, наголошується на необхідності 

активізації інвестиційних, економічних, фінансових механізмів в впровадженні 

процесів цифровізації економіки, реалізація яких неможлива без розбудови 

інфраструктури, що має ключове значення в розвитку цифрової економіки.  

Формування та розбудова соціально-психологічного механізму 

державного регулювання процесів впровадження цифровізації в країнах 

Євросоюзу, Великобританії та США побудовані на усвідомленні необхідності 

формування у основної частини населення базових знань та навичок, так званих 

навичок STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics), що 

перекладається к (Наука-Технології-Інженерія-Математика) [184]. Таким 

чином, першим кроком у розвитку цифрових технологій та розбудові цифрової 

економіки є зростання рівня елементарної загальної цифрової грамотності та 

формування у основної маси населення навичок необхідних для користування 

пристроями, механізмами і програмами та професійних навичок їх 

використання у здійсненні виробничих операцій. 

Європейська комісія серед основних п’яти напрямів програми цифрового 



64 

підприємництва відзначає розвиток цифрових знань та ринку; створення 

цифрового бізнес-середовища; спрощення доступу до фінансів для бізнесу; 

формування та розвиток цифрових навичок працюючих; та створення 

підтримуючої культури [63, с. 17]. Так, важливим аспектом соціально-

психологічного механізму впровадження цифрових технологій є формування 

мотивації суспільства у використанні цифрових технологій, що значною мірою 

залежить від доступності цифрових технологій, розбудові та функціонуванні 

інфраструктури, впровадженні державних програм та платформ цифровізації 

всіх сфер суспільного та економічного життя і відповідно створенні умов для 

активізації використання цифрових процесів переважною частиною населення. 

Важливим є фактор формування нових моделей цифрової культури, моделей 

поведінки та спілкування людей пов’язаних із змінами та впровадженням 

цифрових технологій. Користування технікою та технологіями потребує знань 

та навичок, зростає потреба у фахівцях, що володіють основними знаннями, 

здатні до виконання складних завдань та мають відповідні компетенції. Це дає 

можливість констатувати, що в умовах цифрової економіки якість людського 

капіталу та розвиненість, доступність інформаційних технологій мають 

важливе значення для її подальшого розвитку. Таким чином, соціально-

психологічний механізм та його інструменти спрямовані на формування та 

впровадження цифровізації як невід’ємної складової життєдіяльності людини у 

всіх сферах. 

Досліджуючи досвід державного регулювання процесів розвитку 

цифрової економіки в провідних країнах світу слід зазначити широкий вибір 

інструментарію, що застосовується для державного регулювання, 

стимулювання та розвитку цих процесів значна частина яких побудована на 

використанні внутрішньо ринкових, суспільних мотиваторів. 

В Європейському Союзі особливе значення в державному регулюванні 

приділяється розбудові інституціональної інфраструктури (цифрової, 

фінансової, інноваційної) необхідної для швидкого та ефективного 

впровадження цифровізації внаслідок створення механізму взаємодії елементів 
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інституціональної інфраструктури та інвестиційного сегменту цифрової 

економіки [69, с. 130]. Відтак, розбудова фінансової інфраструктури, 

виникнення та впровадження нових фінансових інструментів та механізмів 

надання фінансових послуг та зростання швидкості здійснення фінансових 

операцій призвели до пришвидшення фінансових інвестиційних процесів, 

зростання доступності та ефективності, що покращує загальний інвестиційний 

клімат та значною мірою активує інвестиційні процеси. 

Процеси державного регулювання цифровізації економіки та суспільного 

життя країн зосереджені на формуванні та впровадженні нових інструментів. 

Так відзначається вагоме значення такого інструменту як координація дій між 

регуляторними органами та державними установами [210, с. 200]. 

Відзначається, що його застосування має вирішальне значення для реалізації 

процесу подолання цифрового розриву та швидкого переходу до моделі 

розвитку цифрової економіки. 

Як свідчить досвід країн Європейського Союзу новими та ефективними 

інструментами державного регулювання розвитку цифрової економіки 

виступають такі інструменти як активування інвестиційних процесів та 

розвиток інститутів спільного інвестування, що разом забезпечують процеси 

інкорпорування фінансової інфраструктури із приватним капіталом, водночас, 

держава через законодавчі акти та механізми державного регулювання 

забезпечує адаптацію інвестиційної політики до потреб суспільства та 

пристосуванням нових інвестиційних правил та механізмів для нових умов 

цифрової економіки. 

Серед інструментів державного регулювання в США активного 

використання набуває зростання венчурних інвестицій у технологічні компанії, 

у створення яких в 2016 р. в США було вкладено 994 млн дол. США 

[199, с. 200]. Діяльність цих компаній зосереджена на регуляторних технологіях 

або «регтех», що із застосуванням інформаційних технологій забезпечують, 

спрощують та значно пришвидшують виконання регуляторних вимог до 

учасників на фінансовому ринку країни. Внаслідок підтримки та стимулювання 
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глобальних венчурних інвестицій в розвиток регтехкомпаній забезпечується 

розбудова необхідної підтримуючої інфраструктури, що значно пришвидшує 

процеси впровадження процесів цифровізації на фінансовому ринку і оскільки 

фінансові операції є невід’ємною складовою функціонування загальної 

економічної системи то і в інших її складових. 

Як свідчать результати дослідження 31 країни світу, що були проведені 

експертами ОЕСР основними інструментами подолання «цифрового розриву» 

протягом 2018-2023 рр. стали: активізація приватного інвестування; розвиток 

програм цифрової трансформації державних фінансів, активне використання 

електронних платіжних систем, розробка впровадження та регулювання 

державних програм із розвитку цифрової економіки [193, с. 8]. Таким чином, 

зазначені інструменти спрямовані як на пришвидшення розвитку сектора 

цифрової економіки та процесів цифровізації економіки країни, так і на 

підвищення публічності, відкритості операцій, що здійснюють уряди, зростання 

прозорості та ефективності здійснення інвестицій та реалізації державних 

програм фінансування і стимулювання в секторі цифрових технологій, що 

сприятиме покращенню інвестиційного клімату в країни та стимулюватиме 

зростання внутрішніх та зовнішніх інвестицій в розвиток цифрової економіки. 

Оскільки розвиток цифрової економіки має значний вплив на ринок праці 

Європейська Комісія виступила із ініціативами в сфері впровадження 

«Європейської рамки кваліфікацій» дієвим інструментарієм якої слід зазначити: 

сприяння зростанню цифрових компетенцій робітників: модернізацію освітньої 

системи освіти в країнах Євросоюзу; прогнозування та аналіз проблем та 

потреби у цифрових знаннях та вміннях; впровадження цифрових технологій 

для навчання та перевірки знань [49, с. 77]. Так, застосування відповідного 

інструментарію стимулює формування необхідних цифрових знань та навичок, 

призводить до зростання рівня кваліфікації та цифрової компетенції, таким 

чином формуються когнітивні та практичні навички, що визначаються як нова 

якість кадрового ресурсу цифрової економіки і водночас, формується новий 

рівень споживачів здатних застосовувати цифрові техніко-технологічні 
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інновації в повсякденному житті і таким чином сучасні засоби комунікацій 

набувають іще більшого поширення та застосування.  

Одним із важливих інструментів державного регулювання є здійснення 

державних закупівель, інвестування, адміністрування на сучасних цифрових 

платформах як впровадження моделі багатостороннього ринкового майданчика, 

що розбудовується у всіх країнах світу як базис здійснення цифрових 

комунікацій, за участю трьох основних сторін: державних органів та інститутів, 

корпоративного сектора-бізнесу та приватних споживачів - користувачів, 

населення [89, с. 41]. Насамперед, цифрові платформи розбудовуються на 

інформаційно-технологічний інфраструктурі стимулюючи її розвиток і 

водночас вони самі виступають основою формування та розвитку бізнес 

процесів в управлінні виробництвом та реалізації продукції та виступають 

базою здійснення електронної комерції; їх впровадження та розбудова 

розширює не тільки техніко-технологічні можливості та цифрову 

інфраструктуру але й виступає невід’ємною частиною розвитку сектора 

цифрової економіки.  

Узагальнення світового досвіду із застосуванням методів, механізмів та 

інструментів державного регулювання розвитку сектора цифрової економіки 

представлене на рис. 1.2. 

Загалом, узагальнюючи досвід провідних розвинених країн світу щодо 

методів, механізмів та інструментарію впровадження процесів цифровізації 

економіки слід зазначити, що основними методами які застосовуються є 

правові методи дія яких пов’язана із змінами в законодавстві спрямованими на 

створення правових, інституціональних рамок цифровізації економіки; 

адміністративними методами – зі зняттям адміністративних бар’єрів та 

створенням передумов для широкого доступу населення держави, бізнесу та 

загалом суспільства до цифрових технологій; та застосуванням економічних, 

переважно непрямих методів, дія яких спрямована на стимулювання та 

ефективне зростання цифрової економіки. 
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Рис. 1.2. Методи, механізми та інструменти державного регулювання розвитку 

сектора цифрової економіки згідно світового досвіду (авторська розробка) 
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Інструменти державного регулювання 
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Зазначимо, що ефективність державного регулювання розвитку цифрової 

економіки значною мірою залежить від системності та комплексності дії 

основних механізмів державного регулювання. Так, базовим механізмом 

виступає інституційно-правовий механізм оскільки саме він закладає, формує 

підґрунтя та окреслює рамки функціонування цифрової економіки та 

впровадження процесів цифровізації, а прийняття в країнах ЄС та інших 

країнах цифрових стратегій визначає стратегічні цілі досягнення яких 

здійснюється через відповідне державне планування і забезпечення; 

розбудовується інституційне середовище, інфраструктура та формується 

необхідне законодавче поле; приймається ряд правових актів державного 

значення, проектів та програм розвитку цифрової економіки і таким чином 

формуються інститути управління та регулювання цифровізацією та 

законодавча база розвитку сектора цифрової економіки. 

Водночас, розбудова та функціонування економічного механізму за 

кращим світовим досвідом здійснюється за напрямком удосконалення 

податкової, митної, інвестиційної політики, впровадження економічного 

стимулювання процесів цифровізації; а також широкого використання 

економічного інструментарію: фондування, зі створенням спеціальних фондів 

спрямованих на кредитування процесів цифровізації та підтримку цифрових 

ініціатив, розвиток спільного венчурного інвестування за участю держави та 

приватного бізнесу, а також широкого кола інструментарію спрямованого на 

лібералізацію фінансових та валютних операцій, що здійснюються на цифрових 

платформах, порталах, що розкриває унікальність та відкритий, прозорий, 

ринковий механізм цифрової економіки. 

Організаційний механізм державного регулювання процесів цифровізації 

забезпечує організаційні аспекти розвитку цифрової економіки та 

адміністрування, що необхідне для підтримки та регулювання цього розвитку. 

Так, дія організаційного механізму спрямована на зменшення дозвільних 

бар’єрів, обмежень та ліцензій ведення комерційної діяльності в сфері цифрової 

економіки, впровадження єдиних технічних протоколів стандартів, інтерфейсів 
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в сфері цифрової економіки із приєднанням та прийняттям цифрових стандартів 

США чи ЄС як провідних країн, стандарти яких у світі є домінуючими, для 

забезпечення цифрової сумісності та процесів інтеграції національної 

економіки до світового економічного простору; впровадження м’якого 

стимулюючого регулювання, стимулювання підтримки та послідовного 

впровадженні механізмів державно-приватного партнерства в реалізації 

інвестиційних проектів цифровізації. 

Особлива роль та увага у державному регулюванні розвитку цифрової 

економіки у світі приділяється соціально-економічному механізму із 

формуванням базових навичок які необхідні користувачам, робітникам, 

підприємцям, державним службовцям та населенню для використання 

можливостей цифрової економіки, інтеграції цифрової економіки у всі сфери 

економічного та суспільного життя: науку, освіту, охорону здоров’я, 

розширення прав та можливостей користувачів громадян, що пов’язані із 

зростанням прозорості економічних операцій та суспільних процесів в 

цифровому просторі та створенням цифрового бізнес-середовища нової якості 

та формуванням нової цифрової культури суспільства. 

Разом з тим, методологія та механізми державного регулювання розвитку 

цифрової економіки застосують численні інструменти різного спрямування та 

сфери дії, як традиційні так і новаторські притаманні новій цифровій економіці 

серед яких слід зазначити: розбудову інституціональної інфраструктури 

(цифрової, фінансової, інноваційної) необхідної для впровадження 

цифровізації; активування інвестиційних процесів та розвиток інститутів 

спільного інвестування, що разом забезпечують процеси інкорпорування 

фінансової інфраструктури із приватним капіталом; модернізацію освітньої 

системи із впровадженням цифрових технологій; ініціювання створення 

онлайн-порталів та онлайн-вікон із наданням інформації потенційним 

інвесторам та впровадженням систем електронного регулювання, реєстрації. 

Також до переліку найбільш дієвого інструментарію можна віднести створення 

механізму взаємодії елементів інституціональної інфраструктури та 
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інвестиційного сегменту цифрової економіки; активізацію приватного 

інвестування та розвиток програм цифрової трансформації державних фінансів 

та використання електронних платіжних систем; здійснення державних 

закупівель, інвестування, адміністрування на цифрових платформах; 

стимулювання зростання венчурних інвестицій у регтехнологічні компанії; 

ініціювання та системне впровадження освітніх програм STEM із розвитком 

техніко-математичних спеціальностей та координацію дій між регуляторними 

органами та державними установами у державному регулюванні, розбудові та 

розвитку сектора цифрової економіки. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. У сучасному світі передумови економічного розвитку все більше 

залежать від рівня впровадження цифрових технологій та розбудови сектора 

цифрової економіки, що забезпечують економічне зростання завдяки 

інтегруванню та позитивному впливу цифрових технологій на якість і 

ефективність суспільно-економічних процесів. 

Результати досліджень теоретико-методичного базису цієї проблеми 

дають можливість обґрунтувати змістовну характеристику поняття сектора 

цифровізації як сектора економіки, в якому основними засобами виробництва є 

цифрові пристрої, дані, інновації, технології і комунікації, яка формує провідну 

частку в структурі ВВП країни і здійснює безпосередній вплив на 

функціонування та розвиток інших традиційних секторів та сфер економічного 

життя країни трансформуючи їх із економіки, що споживає, в економіку, що 

створює ресурси, забезпечує нову якість економічного відтворення, доданої 

вартості, конкурентоспроможності та зростання ефективності соціально-

економічного розвитку. 

Виявлені та дослідженні структурно-функціональні компоненти сектора 

цифровізації економіки та їх характеристики дають можливість досліджувати 
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його як систему, до елементно-функціональної структури якої входять три 

основні групи суб’єктів: бізнес-групи, приватні користувачі та держава; 

продуктами сектора є засоби та технології, послуги е-торгівлі, е-платформи; 

основними об’єктами, на які здійснюється вплив та забезпечується розвиток, 

виступають ідей, інновації, інфраструктура та мережі, е-бізнес та е-комерція; а 

споживачами результатів їх функціонування є корпоративний сектор, приватні 

користувачі та державний сектор. Водночас, ефективність розбудови та розвитку 

сектора цифрової економіки та реалізація окреслених системних функцій 

значною мірою залежить від сформованості та достатності інституційного та 

нормативно-правового забезпечення, ресурсного забезпечення із залученням й 

використанням технічних, кадрових, інтелектуальних, фінансово-інвестиційних 

ресурсів та розбудовою інфраструктури та техніко-технологічного забезпечення 

сектора цифрової економіки. 

2. Дослідження методичного інструментарію державного регулювання 

розвитку сектора цифровізації економіки дає можливість відзначити ключову 

роль держави в ініціюванні та розбудові таких процесів як на рівні прийняття та 

реалізації державних концепцій, стратегій та цільових програм цифровізації 

галузей та сфер життя країни, так і у створенні комплексу механізмів та 

інструментів подолання «цифрового розриву» між існуючим станом техніки і 

технологій та забезпеченням швидкого розвитку принципово нових (зокрема в 

техніко-технологічному аспекті) галузей та видів економічної діяльності.  

Відповідно, для державного регулювання розвитку сектора цифровізації 

економіки необхідним є застосування комплексного інструментарію правових, 

адміністративних та економічних методів, інституційно-правового, 

економічного, організаційного, соціально-психологічного та техніко-

технологічного механізмів з широким переліком дієвих інструментів, 

комплексне та системне застосування яких дасть можливість підвищити рівень 

якості, конкурентоспроможності та технологічності продукції, оптимізує 

процеси виробництва та збуту продукції, активує реалізацію цифрової 

трансформації існуючих та формування й активний розвиток нових 
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високотехнологічних галузей, що в комплексі забезпечить системне 

підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки. 

3. Дослідження світового досвіду державного регулювання розвитку 

сектора цифрової економіки дає можливість зазначити, що держава виступає 

основним ініціатором та рушійною силою впровадження процесів цифровізації, 

оскільки така політика передбачає інтегрування у всі сфери не тільки 

економічного а й суспільного життя і відповідно потребує формування та 

впровадження цілеспрямованої державної стратегії та застосування комплексу 

методів, механізмів та інструментів державного регулювання.  

Досвід розвинених країн засвідчує важливість та пріоритетність 

впровадження державного регулювання розвитку сектора цифрових технологій 

за такими провідними стратегічними напрямками: створення передумов для 

кращого доступу до світових технологій; визначення інституційних рамок 

доступу та діяльності на цифровому ринку; стимулювання цифровізації для 

позитивного впливу на соціально-економічне зростання. 

Досягнення цих стратегічних завдань забезпечується реалізацією 

комплексу правових, економічних та адміністративних методів та інструментів 

а провідними механізмами при цьому виступають: інституційно-правовий (що 

формує інституційно-правові засади, створює правові рамки впровадження 

цифровізації економіки); економічний (спрямований на економічне 

стимулювання процесів цифровізації); організаційний (дія якого забезпечує 

впровадження м’якого стимулюючого регулювання та державного 

адміністрування процесів цифровізації, створює умови для вільного розвитку 

цифрового ринку; (соціально-психологічний (що має важливу роль у 

впровадженні процесів цифровізації, оскільки спрямований на якнайширше 

впровадження навичок та цифрових знань та формує соціальне, ринкове 

середовище цифровізації). 

Результати досліджень автора щодо узагальнення теоретико-методичних 

засад дослідження державного регулювання розвитку сектора цифрової 

економіки висвітлені у публікаціях [160; 161; 163; 164; 165; 167]. 



74 

РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СТАНУ І ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТА ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ СЕКТОРА ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Передумови, обсяги та порівняльні характеристики розвитку 

цифрової економіки 

 

Становлення сектора цифрової економіки на поточному етапі розвитку 

України перебуває у фокусі стратегічних пріоритетів державної політики. У 

2018 р. схвалено Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018-2020 рр. та затверджено План заходів з її реалізації; у 2019 р. 

утворено Міністерство цифрової трансформації України; цілі та завдання 

розвитку цифрової економіки і суспільства передбачені в Доктрині 

інформаційної безпеки України, у Середньостроковому плані дій уряду до 

2020 р., Плані дій Ради Європи для України на 2018-2020 рр., Угоді про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони; низкою громадських організацій та експертних середовищ 

розроблено стратегію та дорожню карту розвитку цифрової економіки «Україна 

2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою». 

Власний достатньо вагомий внесок у розвиток цифрової економіки 

здійснює також і бізнес. Розуміючи, що від модернізації виробничо-

господарських, комерційно-бутових та фінансових процесів на засадах 

впровадження ІТ технологій та діджиталізації, залежить не лише швидкість 

протікання внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів та ефективність 

функціонування підприємств, але й конкурентоспроможність продукції, багато 

вітчизняних суб’єктів господарювання практично у всіх видах економічної 

діяльності впроваджують інформаційні технології, що позитивно позначається 

на загальних трендах відносно цифровізації національної економіки та зокрема 
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її реального сектора. 

Сучасними тенденціями з розвитку цифрової економіки у промисловості 

України стали: бездротові комунікації, віддалений мобільний доступ, 

тривимірний друк (3D-Print), Інтернет речей (IoT), великі дані (Big Data), 

хмарні обчислення (Claud Computing) та ін. [112, c. 211]. 

До прикладу, як зазначає УАК Challenge AГРО, в українському 

аграрному бізнесі активно впроваджуються цифрові технології, які 

забезпечують зростання ефективності та продуктивності праці, відкривають 

нові можливості для прийняття вдалих рішень і мінімізації ризиків. В 

аграрному бізнесі цифрові технології передовсім стосуються технологічних 

процесів (діджиталізації та роботизація в рослинництві, застосування дронів), 

ведення обліку, відносин з контрагентами, управління ресурсним 

забезпеченням, контролю якості виробництва та продукції, планування і 

прогнозування [2]. 

Такі вітчизняні промислові підприємства, як Schneider Electric Україна, 

Дніпровська політехніка, КПІ, Еліус-М, КБ Південне, Укрграфіт, IT-Enterprise, 

ІндаСофт-Україна, Метінвест Діджітал, Промислова компанія Інтерпайп вже 

багато років впровадили та користуються власними інформаційними 

системами; технічний парк виробництв повністю комп’ютеризований; 

застосовуються спеціальні девайси для обміну і аналізування інформації з-

поміж обладнання та пристроїв, технічних та адміністративних працівників, 

суб’єктів зовнішнього середовища підприємства [150]. 

Цифрові технології впроваджуються не лише в секторі матеріального 

виробництва, але й сфері розваг, готельного та ресторанного бізнесу. До 

прикладу, у вітчизняному готельному бізнесі все більшою чисельністю 

підприємств використовуються технології Smart City, QR-коди та мобільні 

застосунки, які прискорюють процес обслуговування клієнтів, зменшуючи час 

на традиційні операції [154]. 

Впроваджуються цифрові технології й у вітчизняному енергетичному 

секторі, до прикладу, для обліку видобутку природних сировинних ресурсів, 
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зокрема газу та вугілля, виробництва і постачання електроенергії, управління 

персоналом, раціонального використання ресурсів. Інструментами слугують 

смартфони, тепловізори. У компанії ДТЕК реалізується 23 проекти з п’яти 

напрямів цифрової трансформації, автоматизації бізнес-процесів та роботизації, 

загальною кошторисною вартістю близько 350 млн грн [21]. 

Великий потенціал цифровізації економіки криється у такому виді 

економічної діяльності, як транспорт та зв’язок. Інструменти цифрових 

технологій тут не лише підвищують ефективність, але є тим шляхом, який 

створює нову якість економіки галузі. До прикладу, втілюється в життя проект 

Hyperloop, що передбачає створення інтелектуальних доріг, автономних 

автомобілів і т. ін. [153]. 

Цифрові технології впроваджуються й на підприємствах державного 

сектора. Так, здійснюються процеси автоматизації управління підприємствами 

Концерну «Укроборонпром», де застосовуються системи ERP (управління 

ресурсами) та SmartTender (управління державними закупівлями) [120]. 

Все більшого поширення цифрові технології набувають у вітчизняній 

медичній сфері. Йдеться зокрема про штучний інтелект і BigData (для аналізу 

медичних зображень (комп’ютерний помічник, який здійснює пошук патернів, 

характерних для захворювання), підбору індивідуального лікування і в розробці 

лікарських препаратів), віртуальні помічники в сфері медицини, зокрема 

Babylon Health (спілкування з лікарем та отримання консультацій через 

відозв’язок), Freenome Inc. (використання штучного інтелекту для виявлення 

паттернів у позаклітинних біомаркерах для ранньої діагностики раку), 

Recursion Pharmaceuticals (використання штучного інтелекту в розробці нових 

лікарських засобів), BenevolentAI (розробка програмного забезпечення для 

машинного навчання з метою прискорення процесу розробки нових лікарських 

засобів), Healthy.io (розробка технології комп’ютерного зору для використання 

камер смартфонів в обробці результатів медичних аналізів). Серед українських 

компаній, що займаються штучним інтелектом та BigData в інтересах охорони 

здоров’я, варто виділити Lemberg Solutions (розробка стандартів безпеки для ІТ 
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проєктів у медичній сфері), Light IT (консалтинг в галузі Data Science для 

проектів різного напрямку, в тому числі і для медицини), Waverley Software 

(програмне забезпечення для вбудовуваних систем різного призначення) та 

VITech (роботи в напрямку Big Data та Data Science для проектів медичного 

напрямку). 

До прогресивних напрямів створення і впровадження цифрових 

технологій у вітчизняній медицині також відносяться: телемедицина і запис до 

лікарів, 3D-біопринтинг, біонічні сенсорні протези, персоналізована медицина, 

коноплі та канабіноїди в медицині, редагування генома та ін. [177]. 

Під час форуму «Forum Digital: цифрові інструменти для бізнесу» 

експертами відмічено високу активність з впровадження та зацікавленість у 

залученні передових цифрових технологій великою кількістю вітчизняних 

підприємств практично у всіх видах економічної діяльності. Більше того, 

ініціатива йде безпосередньо від бізнесу, представники якого чітко розуміють, 

що об’єктивно приречені на втрату конкурентних позицій, якщо бізнес не 

враховуватиме сучасних глобальних ініціатив до цифровізації, діджиталізації, 

розвитку інформаційної економіки та суспільства. Головними тенденціями з 

впровадження вітчизняними суб’єктами господарювання цифрових технологій 

стали: розвиток хмарних сервісів, зокрема в торгівлі, логістиці, при відносинах 

з постачальниками та покупцями; створення екосистем технологічних рішень 

для електронної комунікації з клієнтами; цифровізація внутрішніх бізнес-

процесів; запровадження автоматизованих та повністю керованих замкнених 

виробництв, які одночасно комунікують з зовнішнім середовищем для 

постачання сировини, матеріалів, комплектуючих та збуту готової продукції на 

ринку [187]. 

Втім, попри ці та інші позитивні практики розвиток цифрової економіки 

на вітчизняних підприємствах все ще недостатній і він не став системним 

явищем. За оцінками експертів це лише близько 15-20 % від усіх внутрішніх та 

зовнішніх бізнес-процесів. Це, в основному, 1С, прості CRM і подібні рішення, 

але вже існує й багато підприємств із високим рівнем цифровізації, як-от «Е-
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commerce ритейл», низка промислових підприємств. До чинників, які 

перешкоджають тотальній цифровізації українського бізнесу, на сьогодні 

відносяться: все ще не провідна роль цифрових технологій (в порівнянні з 

фінансами, кадрами, доступом до ресурсів і ринків тощо) у створенні та 

розвитку бізнесу; відсутність ефективного ринку цифрових технологій і 

продуктів, брак достатньої систематизованої інформації; дефіцит якісної 

пропозиції комплексних IT рішень для внутрішнього ринку; дефіцит кадрів, 

здатних управляти розвитком процесів цифровізації на підприємстві [96]. 

Згідно результатів дослідження, проведеного у 2018 р. Digital 

Transformation Institute, коефіцієнт ефективності інновацій в Україні становить 

0,91, що достатньо високе значення; при цьому рівень цифровізації бізнесу все 

ще не високий (3,89 за шкалою, де 0 – продукти підприємства взагалі не 

оцифровані та 10 – більше половини продуктів підприємства оцифровані); 

найчастіше вітчизняними підприємствами впроваджуються хмарні технології з 

елементами штучного інтелекту (59 % представників підприємств), big data та 

розширені інструменти для аналітики даних (59 %), розумні датчики категорії 

IoT (48 %), системи постійних покращень Lean (48 %), системи допомоги в 

прийнятті рішень (45 %); на технології 3D-друку та блокчейн припадає лише 

11 % та 5 % відповідно [22]. 

Експертами відмічені головні перешкоди подальшого розвитку цифрової 

економіки в Україні. Це необхідність ведення документації у паперовому 

вигляді, неналагодженість електронної комунікації з державними структурами, 

забюрократизованість відносин бізнесу та держави. Достатньо суттєвими 

залишаються й внутрішні чинники, як-от брак кваліфікованих менеджерів, що 

вміють створювати, впроваджувати, використовувати й розвивати цифрові 

бізнес-процеси (на цю перешкоду вказало 55 % опитаних), переконання 

керівництва, що інвестиції у цифровізацію не окупляться (32 %), обмеженість 

фінансово-інвестиційного ресурсу (18 %), а також неготовність до системних 

змін у вже налагоджених традиційних бізнес-процесах (27 %). 

Водночас, можна відмітити й високий рівень готовності представників 
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вітчизняного бізнесу до впровадження процесів цифровізації на підприємствах 

та в економіці в цілому. Так, близько 98 % респондентів визначилися, а з них 55 

% категорично погодилися, що цифрові технології, в тому числі постачання 

цифрових послуг/apps, є невід’ємними чинниками розвитку бізнесу у середньо- 

та довгостроковій перспективі. За оцінками дослідження IDG 2018 State of 

Digital Business Transformation, понад 50 % світового ВВП протягом 

найближчих років буде надходити від цифрових послуг; від швидкості їх 

впровадження залежать тенденції у галузевій структурі національних економік 

та світового господарства в цілому. За результатми дослідження 

PricewaterhouseCoopers, збільшення рівня діджиталізації економіки країни на 

10 % забезпечує зростання ВВП на 0,75 %, зниження рівня безробіття на 1,02 % 

та зростання інвестицій в десятки разів [22]. 

Попри ці перспективи, на разі, загальна інноваційно-технологічна 

активність підприємств в Україні не висока. Звичайно, що в певній мірі це може 

бути обумовлене тим, що цифрові технології створюються та впроваджуються, 

але підприємства не афішують таку діяльність як інноваційну. На нашу думку, 

частково такі припущення правомірні, але все ж існує тісний зв’язок між 

інноваційною активністю та впровадженням цифрових технологій, зрештою 

при критично низькій інноваційно-технологічній діяльності говорити про 

прорив у сфері цифровізації бізнесу не доводиться. 

На разі інноваційно-технологічна активність в Україні низька. Так, в 

середньому за регіонами країни у 2016-2018 рр. кількість підприємств з 

технологічними інноваціями становила лише 117 од. Вищі значення 

спостерігалися тільки в шести регіонах (м. Київ, Харківська, Дніпропетровська, 

Львівська, Одеська, Запорізька та Київська області). Відповідно, у 18 регіонах 

показник кількості підприємств з технологічними інноваціями був нижчим за 

середнє значення в країні (рис. 2.1). 

Середньорегіональний показник у попередньому періоді обстеження 

становив 131 підприємство, що було на 11,9 % більше. Кількість підприємств з 

технологічними інноваціями у 2016-2018 рр. до 2014-2016 рр. зменшилася 
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практично у всіх регіонах України та була критично низькою, до прикладу, у 

Чернівецькій (лише 15 підприємств з технологічними інноваціями), Рівненській 

(16 од.), Луганській (26 од.), Чернігівській та Херсонській (по 37 од.), 

Хмельницькій та Волинській (по 56 од.), Закарпатській та Миколаївській (по 

57 од.) областях. 
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Рис. 2.1. Кількість підприємств з технологічними інноваціями за регіонами 

України у 2014-2016 та 2016-2018 рр. (складено за [105, с. 83; 104, с. 102]) 

 

Низький рівень інноваційно-технологічної активності підприємств 

України підтверджується й тим, що станом на останній період обстеження 

(2016-2018 рр.) лише 10,1 % підприємств здійснювали технологічні інновації 

(рис. 2.2). Хоча до 2006-2018 рр. цей показник і збільшився (на 2,6 в. п.), до 

попереднього періоду (2014-2016 рр.) – знизився на 1,7 в. п. При цьому 
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негативними аспектами залишаються і мала частка вітчизняних підприємств з 

технологічними інноваціями, які мали продовжувані та неперервні інновацій 

(лише 0,3 % у 2016-2018 рр.); процесні інновації впроваджували 3,6 % 

підприємств, а продуктові та процесні – лише 3,9 %.  
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Рис. 2.2. Розподіл підприємств України за типами інноваційної діяльності 

у 2006-2018 рр., у відсотках до загальної кількості обстежених підприємств 

(складено за [105, с. 83-84; 104, с. 117; 102, с. 219; 98, с. 265]) 

 

Найвищою була технологічна активність вітчизняних промислових 

підприємств у 2016 р., коли було впроваджено майже 3,5 тис. нових 

технологічних процесів (рис. 2.3). До 2018 р. показник знизився до 2002 од., що 

було на 42,6 % менше.  

Натомість, за 2016-2018 рр. більше, ніж у два рази зросла частка 

впроваджених маловідходних, ресурсозберігальних та безвідходних технологій 
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у загальній кількості впроваджених технологічних процесів досягши 46,3 %. 

Тобто майже кожна друга технологія, яка впроваджується у вітчизняній 

промисловості, є маловідходною, ресурсозберігальною чи безвідходною. 

Необхідно звернути увагу, що за 2005-2017 рр. в Україні збільшилася 

кількість найменувань придбаних та переданих нових технологій. Якщо у  

2005 р. загальна чисельність придбаних нових технологій становила 237 од., то 

у 2017 р. – 832 од., що було у 3,5 рази більше (табл. 2.1). На ще більшу 

величину зросла кількість переданих в Україні нових технологій – у 3,7 рази.  
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Рис. 2.3. Кількість впроваджених нових технологічних процесів промислових 

підприємств України та частки маловідходних, ресурсозберігаючих і 

безвідходних технологій у 2005, 2010-2018 рр. (складено за [105, с. 65;  

104, с. 94; 102, с. 186; 98, с. 215]) 

 

За 2005-2017 рр. збільшилася й кількість підприємств, які брали участь у 

процесах передачі/отримання нових технологій. Якщо у 2005 р. таких 

підприємств було 99, то у 2017 р. – 170 од. або на 71,7 % більше. 

Ці тенденції позитивні та є свідченням певної активізації технологічної 

діяльності у вітчизняному реальному секторі економіки. Позаяк, вони не мають 
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характеру достатнього для повноцінної інформаційно-технологічної 

модернізації національної економіки з пріоритетністю інформаційних 

технологій. Обмеженими залишаються і обсяги трансферу сучасних передових, 

передовсім інформаційних, технологій з-за кордону. 

Таблиця 2.1 

Кількість найменувань придбаних та переданих нових технологій (технічних 

досягнень) та підприємств, що їх здійснювали, у 2005, 2010-2015, 2017 рр., од. 

(складено за [105, с. 106; 104, с. 176; 102, с. 207; 98, с. 244]) 

Показники 
Роки Темпи зростання, 

% 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2017 / 
2005 

2017 / 
2015 

Кількість найменувань 
придбаних нових технологій в 
Україні 237 565 672 571 512 426 1131 832 3,5 р. 73,6 

придбаних нових технологій 
за межі України 146 142 200 168 139 117 66 129 88,4 195,5 

переданих нових технологій в 
Україні 16 3 40 22 25 28 98 59 3,7 р. 60,2 

переданих нових технологій за 
межі України - 2 3 7 8 8 20 … - - 

Кількість підприємств, що здійснювали 
придбання нових технологій в 
Україні 99 126 121 129 120 100 181 170 171,7 93,9 

 

Свідченням активізації або ж, навпаки, – пригнічення процесів у будь-

якому виді господарської діяльності є їх обсяги та динаміка в середньому на 

одне підприємство. Як видно, з інформації, наведеної у табл. А.1 та А.2 

Додатку А, вітчизняні суб’єкти господарювання більш активні в частині 

експорту (порівняно до імпорту) телекомунікаційних, комп’ютерних та 

інформаційних послуг. За 2012-2018 рр. обсяги експорту таких послуг в 

розрахунку на один суб’єкт господарювання були значно більшими, ніж 

імпорту. Вищою була й динаміка експорту телекомунікаційних, комп’ютерних 

та інформаційних послуг. У більшості регіонів країни показник за 2012-2018 рр. 

збільшився більше, ніж у двічі. При цьому є й області, де показник зріс у понад 

10 разів. 

Це у значній мірі є підтвердженням того, що Україна відноситься до країн 
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– світових лідерів за ІТ-фрілансом, щорічні обсяги якого зростають на близько 

30 %; цифрові платформи, орієнтовані на створення ІТ-продуктів на замовлення 

зарубіжних підприємств і організацій розташовані у всіх без виключення 

областях країни. Як показано у [209] найвищою є концентрація ІТ фірм у 

центральному та південному регіонах країни (20 % та 22 % відповідно), але 

також високою у західних та східних областях країни (14 % та 11 % 

відповідно); вітчизняні ІТ фрілансери на понад 80 % представлені у містах із 

чисельністю населення понад 100 тис. осіб, а 52 % таких працівників – 

мешканці міст Києва, Харкова, Одеси та Львова.  

Як вже зазначалося, цифрова трансформація економіки України не може 

відбуватися лише в одному сегменті, до прикладу – бізнесі. Повноцінна 

цифровізація економіки не відбудеться якщо аналогічні достатні та ефективні 

процеси не відбуватимуться в напрямі розвитку інформаційного суспільства та 

електронного урядування. Бізнес може продукувати все нові та нові електронні 

сервіси, але споживачі, до прикладу, не мати доступу чи можливостей 

придбання, адаптації та використання таких продуктів. Відповідно, важливо 

також вести мову про розвиток в Україні інфраструктури цифрової економіки.  

За даними Інституту соціології НАН України понад 50 % українців й 

надалі не користуються комп’ютерами [125]. Хоча ситуація з року в рік 

покращується, але все ще недостатня кількість громадян має доступ до послуг 

Інтернету (табл. 2.2). Так, станом на 2018 р. лише 44,4 % домогосподарств 

Житомирської області, 48,9 % Хмельницької області, 52,4 % Волинської 

області, 52,8 % Тернопільської області, 53,1 % Черкаської області мали доступ 

до послуг Інтернету. 

Щоправда, при цьому за 2012-2018 рр. відбулися позитивні зрушення у 

всіх областях (окрім м. Києва) країни, які забезпечили зростання показника 

частки домогосподарств із доступом до послуг Інтернету. Найвищі темпи 

забезпеченості були досягнуті у Чернігівській (21,4 %), Дніпропетровській 

(23,1 %), Рівненській (23,2 %), Кіровоградській (26,6 %), Закарпатській (26,9 %) 

та Івано-Франківській (27,6 %) областях. 
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На сьогодні регіонами – лідерами за доступністю домогосподарств до 

послуг Інтернету є такі області України, як м. Київ (76,4 %), Дніпропетровська 

(75,1 %), Закарпатська (71,7 %), Одеська (71,1 %) та Харківська (69,4 %) 

області.  

Таблиця 2.2 

Частка домогосподарств із доступом до послуг Інтернету за регіонами України 

у 2012-2018 рр., % (складено за [138, с. 119-122, 158, 182, 390, 559-597]) 

Регіони 
Роки Абсолютні 

відхилення, в. п. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/ 
2012 

2018/ 
2017 

Вінницька 38,00 38,35 38,5 43,1 43,3 50,9 55,5 +17,5 +4,6 
Волинська 44,02 44,42 44,6 42,6 46,8 49,5 52,4 +8,4 +2,9 
Дніпропетровська 52,02 52,49 52,7 54,4 59,6 73,4 75,1 +23,1 +1,7 
Донецька 45,60 46,02 46,2 46,8 47,7 55,0 56,9 +11,3 +1,9 
Житомирська 33,95 34,26 34,4 40,0 39,7 50,8 44,4 +10,5 -6,4 
Закарпатська 44,81 45,22 45,4 59,5 65,4 62,5 71,7 +26,9 +9,2 
Запорізька 56,36 56,87 57,1 53,8 58,1 63,0 64,9 +8,5 +1,9 
Івано-Франківська 39,78 40,14 40,3 52,3 57,0 64,7 67,4 +27,6 +2,7 
Київська 43,43 43,82 44,0 49,3 49,0 53,5 56,3 +12,8 +2,8 
Кіровоградська 32,97 33,27 33,4 41,5 45,8 53,5 59,6 +26,6 +6,1 
Луганська 38,79 39,14 39,3 43,2 48,9 51,8 58,3 +19,5 +6,5 
Львівська 44,91 45,32 45,5 50,2 59,2 56,2 58,4 +13,5 +2,2 
Миколаївська 50,63 51,09 51,3 52,8 56,3 60,0 61,5 +10,9 +1,5 
Одеська 55,87 56,37 56,6 52,1 56,8 49,2 71,1 +15,2 +21,9 
Полтавська 42,84 43,23 43,4 50,5 48,7 53,7 59,6 +16,7 +5,9 
Рівненська 36,32 36,65 36,8 32,3 45,4 53,8 59,5 +23,2 +5,7 
Сумська 44,81 45,22 45,4 46,8 48,6 59,8 63,8 +18,9 +4,0 
Тернопільська 45,30 45,72 45,9 52,9 56,8 60,8 52,8 +7,5 -8,0 
Харківська 51,23 51,69 51,9 52,5 50,9 62,2 69,4 +18,1 +7,2 
Херсонська 49,85 50,30 50,5 48,0 56,0 49,8 52,2 +2,4 +2,4 
Хмельницька 38,89 39,24 39,4 44,3 39,6 59,8 48,9 +10,0 -10,90 
Черкаська 37,80 38,15 38,3 40,2 47,9 52,1 53,1 +15,3 +1,0 
Чернівецька 47,67 48,11 48,3 51,0 61,9 67,6 64,3 +16,6 -3,3 
Чернігівська 38,20 38,55 38,7 38,1 44,7 51,9 59,6 +21,4 +7,7 
м. Київ 77,68 78,39 78,7 79,8 81,2 72,7 76,4 -1,3 +3,7 

 

За 2010-2018 рр. кількість абонентів Інтернету в Україні збільшилася з 3,6 

млн од. до 26,1 млн од. (у 7,1 рази). Станом на 2018 р. у семи областях країни 

чисельність абонентів Інтернету перевищувала 1 млн од. (табл. Б.1 та Б.2 

Додатку Б). Кількість домашніх абонентів Інтернету за 2010-2018 рр. зросла з 

3,1 млн од. до 23,3 млн од. (у 7,6 рази). В середньому щороку чисельність нових 
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абонентів Інтернету в регіонах України збільшується на близько 10 %. Але, 

навіть попри ці позитивні зміни очікувати повномасштабних зрушень у 

розвитку цифрової економіки та суспільства країни складно. 

Більше того, для України характерні й структурні недоліки щодо 

забезпеченості і використання населенням послуг Інтернету. Так, у 2018 р. 

лише до 7 % населення користувалися послугами Інтернету для комунікації з 

органами влади (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Показники користування послугами Інтернету населенням за регіонами України 

у 2018 р., % (складено за [138, с. 289-301]) 

 Регіони 

Частка населення, що користувалося послугами Інтернету, у т. ч. з метою 

Загалом 
елект-

ронною 
поштою 

для 
взаємодії 

з орга-
нами 
влади 

для 
навчан-

ня, 
освіти 

скачу-
вання 

програм-
ного 

забезпе-
чення 

здій-
нення 

перего-
ворів 

банків-
ського 
обслу-
гову-
вання 

замов-
лення 

товарів, 
послуг 

Вінницька 55,5 14,0 3,1 30,2 7,3 60,4 17,0 28,2 
Волинська 52,4 29,0 0,7 29,5 1,4 25,7 14,9 17,5 
Дніпропетровська 75,1 12,9 1,6 31,4 2,9 43,5 29,1 16,0 
Донецька 56,9 16,2 1,1 17,6 4,6 59,4 22,1 25,5 
Житомирська 44,4 20,2 6,6 26,8 1,8 44,2 18,4 12,5 
Закарпатська 71,7 4,6 1,0 29,1 2,5 59,7 6,7 22,1 
Запорізька 64,9 25,8 2,0 19,9 5,3 40,3 16,5 11,9 
Івано-Франківська 67,4 7,2 0,0 28,2 3,6 68,1 12,4 9,8 
Київська 56,3 18,7 3,1 25,6 9,4 30,0 18,8 15,4 
Кіровоградська 59,6 19,1 0,0 20,5 6,4 40,3 14,9 17,8 
Луганська 58,3 15,0 1,4 28,3 3,9 50,8 13,5 24,0 
Львівська 58,4 15,0 0,3 23,9 2,5 44,7 7,3 21,0 
Миколаївська 61,5 10,5 0,5 22,4 5,7 49,7 24,1 20,4 
Одеська 71,1 27,4 1,6 20,5 3,2 55,2 11,5 12,3 
Полтавська 59,6 25,2 0,9 20,8 4,1 34,8 23,5 21,7 
Рівненська 59,5 12,8 2,9 32,0 4,7 43,6 6,2 15,7 
Сумська 63,8 12,7 0,2 22,7 2,3 31,8 31,5 28,7 
Тернопільська 52.8 19,1 2,0 29,4 3,5 69,5 12.1 10,4 
Харківська 69,4 20,7 1,2 23,3 5,5 54,4 11,7 14,4 
Херсонська 52,2 15,5 0,9 16,4 2,0 54,2 18,3 25,6 
Хмельницька 48,8 24,6 2,1 18,8 1,4 54,5 9,4 11,7 
Черкаська 53,1 20,6 1,2 31,7 2,0 34,3 14,9 24,5 
Чернівецька 64,3 18,2 4,7 25,4 4,0 50,8 11,1 6,7 
Чернігівська 59,6 17,0 6,9 40,4 5,7 38,2 31,3 17,3 
м. Київ 76,4 47,6 3.8 30,4 6,3 52,5 28,2 16,8 
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В низці регіонів країни цей показник був ще нижчим (наприклад, Івано-

Франківська та Кіровоградська області – 0 %, Волинська, Львівська, 

Миколаївська, Полтавська, Сумська та Херсонська області – менше 1 %). 

Незначна частина населення має навички для закачування необхідного 

програмного забезпечення: від 1,4 % до 9,4 % населення в регіонах країни 

використовували у 2018 р. Інтернет з такою метою, що може вважатися 

значною перешкодою на шляху розвитку цифрової економіки та суспільства, 

коли частина населення не в змозі скачувати необхідне програмне 

забезпечення. 

В обмеженій кількості випадків населення України користується 

послугами електронної комерції. Регіонами – лідерами за рівнем використання 

населенням Інтернету для замовлення товарів, послуг є Сумська (28,7 %), 

Вінницька (28,2 %), Херсонська (25,6 %), Донецька (25,5 %), Черкаська 

(24,5 %), Луганська (24,0 %) та Закарпатська (22,1 %) області. Проте, наявні й 

регіони, де менше, ніж кожен десятий раз на рік користувався послугами 

електронної комерції. Це Івано-Франківська (9,8 %) та Чернівецька (6,7 %) 

області. Враховуючи, що електронна торгівля, фактично, слугує відображенням 

значної частини місткості ринку цифрової економіки, наявні підстави для 

висновку, що проблеми на шляху її розвитку все ще системні. 

Зрештою, певна еволюція інфраструктури цифрової економіки та 

суспільства в Україні все ж відбувається. Так, швидкими темпами збільшуються 

чисельність абонентів інтернет-банкінгу, обсяги експрес-платежів, масштаби 

ринку платіжних терміналів, активно використовуються можливості послуг 

Інтернету для самоорганізації населення (через соціальні та інші мережі), 

розвиваються послуги 4G зв’язку та телекомунікаційної інфраструктури 

широкосмугового доступу. Звичайно, такі зміни сприятимуть подальшому 

нарощуванню обсягів цифрової економіки та залученню все більших верств 

населення до застосування електронних форм комунікації, обслуговування та 

розрахунків. Проте, потребують більш активної та виваженої державної політики 

підтримки розвитку споживчої інфраструктури цифровізації. 
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В тому числі цілий спектр завдань, які потрібно вирішити, міститься й у 

системі розвитку електронного урядування. В Україні, на справді, впроваджені 

проекти електронних петицій, працює система електронної взаємодії органів 

державної влади, створено (на рівні міністерства) уповноважений державний 

орган, відповідальний за цифрову трансформацію суспільства, економіки та 

держави. 

Але, як зазначають експерти, на сьогодні, у цьому плані перед владою 

постала низка вельми практичних проблемних ситуацій. Це, зокрема, створення 

електронних приймалень при органах державної влади і місцевого 

самоврядування, діяльність яких у значній мірі декларативна та які мають 

занадто мало відношення до вирішення нагальних щоденних потреб громадян; 

зорієнтованість на інформатизацію внутрішніх процесів державного апарату на 

противагу зовнішньо орієнтованим послугам; надмірна «теоретизованість» 

проблематики впровадження електронного урядування, наявність проявів 

корупції, а, відтак, і супротив більшості чиновників переведенню 

державницьких функцій та послуг в онлайн систему (йдеться в тому числі про 

функціонування державних монополій, на кшталт, Укрзалізниці, системи 

освіти, охорони здоров’я, послуг міністерства внутрішніх справ, юстиції і т. ін.) 

[111, с. 12-15]. 

Все ж найбільш об’єктивні висновки відносно стану розвитку цифрової 

економіки можна отримати у підсумку якісного компаративного аналізу стану 

функціонування цього сектора економіки в Україні та інших економіках. Такі 

співставлення стають можливими у підсумку аналізування місця України у 

відповідних рейтингах визнаних економічних організацій. 

Так, Всесвітнім економічним форумом складається щорічний рейтинг 

країн за рівнем мережевої готовності економіки, який характеризує стан 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та готовності національної 

економіки до їх впровадження і розвитку. Україна в цьому рейтингу у 2019 р. 

посідала 67 позицію з 121 країни (рис. 2.4), тобто вітчизняна економіка мала 

стан мережевої готовності нижче середнього. 
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Рис. 2.4. Місця України у рейтингу мережевої готовності (Networked Readiness 

Index) Всесвітнього економічного форуму у 2013-2019 рр. (складено за [198]) 
 

Попри покращення позицій нашої країни в рейтингу, зокрема у 2019 р., 

рейтингове місце країни було на 6 позицій вищим, ніж у 2013 р. та на 14 позицій 

– ніж у 2014 р. Важливо звернути увагу на те, що й кількість країн в рейтингу за 

аналізований період також скоротилася. Відповідно, позиції України відносно 

провідних країн в рейтингу істотно не покращилися: якщо у 2013 р. інтегральна 

оцінка стану мережевої готовності для України становила 3,9 бала (максимально 

– 7), то у 2016 р. – 4,2 бала, а у 2019 р. – 48,92 бала (максимум – 100). 

Втім, високе прикладне значення в доповнення до інтегральної 

рейтингової оцінки має структура індексу мережевої готовності (табл. 2.4). Так, 

серед складових інтегрального індексу найвищою була рейтингова позиція 

України за складовою розвиток технологій – 71 місце. Але, при цьому, найвищу 

кількість балів надані Україні за якість державного управління у сфері 

мережевої готовності (58,32 бала). Головними слабкими позиціями країни 

залишаються відсутність сучасних ефективних технологій (43,01 бала) та 

якісного кадрового забезпечення (42,05 бала).  

В структурному аспекті чи не найбільш проблемними напрямами 

державного регулювання розвитку процесів мережевої готовності економіки 
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України залишаються: підготовка і впровадження технологій майбутнього (82 

місце в рейтингу та лише 26,57 бала), низька якість фахівців у сфері державного 

управління процесами покращення мережевої готовності країни (87 місце, 36,58 

бала), низький вплив цифрових технологій на підвищення рівня якості життя в 

країні (82 місце, 54,97 бала). Останнє, власне, підтвердило припущення про 

низький рівень розвитку інформаційного суспільства, обмежену здатність і 

готовність населення до використання цифрових технологій. 

Таблиця 2.4 

Структура Індексу мережевої готовності (Networked Readiness Index) 

Всесвітнього економічного форуму для України у 2019 р. (складено за [198]) 

Показники Місця в 
рейтингу Бали 

Інтегральний індекс 67 48,92 
Складова 1. Розвиток технологій 71 43,01 

1.1. Доступність технологій 78 53,72 
1.2. Змістовність технологій 56 48,74 
1.3. Рівень майбутності технологій 82 26,57 

Складова 2. Кадрове забезпечення 63 42,05 
2.1. Фахівці-дослідники 68 53,88 
2.2. Фахівці у бізнесі 48 35,69 
2.3. Фахівці у секторі державного управління 87 36,58 

Складова 3. Якість державного управління 67 58,32 
3.1. Довіра 70 53,00 
3.2. Регулювання 72 61,26 
3.3. Інклюзія 70 60,69 

Складова 4. Вплив 65 52,31 
4.1. На економіку 75 15,76 
4.2. На якість життя 82 54,97 
4.3. На сталий розвиток 43 86,22 

 

У табл. В.1 Додатку В наведені структурні характеристики субіндексів 

мережевої готовності для України у 2019 р. Так, в системі розвитку технологій 

найслабшими залишаються позиції України щодо 4G покриття (119 місце, 3,0 

бала) та вартості засобів електронної комунікації (107 місце, 21,72 бала), а 

також низькими є значення показників, які засвідчують прогресивність 

технологій, що створюються та впроваджуються, їх зорієнтованість на 

майбутній інформаційно-технологічний розвиток держави. 

Відносно кадрового забезпечення мережевої готовності країни, то потрібно 
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відмітити високе значення (100,0 балів) рівня цифрової грамотності населення, 

але, при цьому, надмірно високими є витрати на широкосмуговий Інтернет (97 

місце, 16,87 бала), обмеженими – можливості урядових онлайн сервісів (90 

місце, 52,3 бала) та використання віртуальних соціальних мереж (92 місце, 37,63 

бала). 

Звернімо увагу на наявність в Україні інституціональних перешкод на 

шляху розвитку цифрової економіки. Так, в нашій країні все ще не забезпечене 

(на рівні більшості інших держав) верховенство права (102 місце, 36,96 бала), 

високий рівень програмного піратства (83 місце, 12,16 бала), недостатня якість 

регуляторної політики (85 місце, 46,57 бала), недосконалі правові умови для 

впровадження цифрових бізнес-моделей (93 місце, 31,4 бала), слабо розвинена 

мережа соціальної захищеності (75 місце, 37,24 бала). 

У підсумку цього та іншого зрозуміло чому стан розвитку цифрової 

економіки України, на разі, практично не позначається на економічному 

зростанні, зокрема збільшенні обсягів високотехнологічного експорту (71 

місце, 10,24 бала) та продуктивності праці (82 місце, 54,97 бала), та підвищенні 

рівня якості життя населення, особливо щодо права обрання векторів власного 

життєвого розвитку (105 місце, 31,13 бала), рівня щастя (100 місце, 33,42 бала), 

тривалості здорового життя при народженні (84 місце, 55,31 бала).  

Низька технологічна готовність економіки України до активного розвитку 

інформаційного сектора стала як наслідком, так і причиною відставання країни 

у рейтингу глобального інноваційного індексу (рис. 2.5). На 2019 р. Україна 

посідала 47 місце зі 129 аналізованих країн. Хоча, за 2012-2019 рр. місце 

України в рейтингу покращилося: у 2019 р. до 2012 р. – на 16 рейтингових 

позицій, а до 2013 р. – на 24 рейтингові позиції, що суттєво. Водночас, якщо 

звернути увагу на значення інтегрального індексу інноваційного розвитку, то за 

2012-2019 рр. показник підвищився лише на 1,3 та становив 37,4 (за шкалою, де 

максимальне значення рівне 100,0), що не може вважатися свідченням 

істотного покращення ситуації. Відтак, для створення якісних передумов 

відносно цифрової трансформації економіки в Україні необхідно підвищити 
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обсяги та наростити ефективність інноваційної діяльності, особливо у сфері 

інформаційних та цифрових технологій.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Місця України у рейтингу глобального інноваційного індексу  

(Global Innovation Index) у 2013-2019 рр. (складено за [188]) 
 

Проблеми інноваційної активності в Україні підтверджується й даними 

індексу Європейського інноваційного табло (рис. В.1 Додатку В). Україна зі 

значенням 26,8 (найнижчим для аналізованих країн Європи) потрапила до 

групи країн т. зв. повільних інноваторів. Окрім Румунії до цієї групи увійшла 

лише Північна Македонія. Більшість країн ЄС відносяться до груп помірних та 

активних інноваторів, маючи значно вищі значення індексу. Відповідно, цей 

чинник є стримувальним фактором аби економіка України інтегрувалася до 

провідних країн ЄС за темпами і умовами розвитку цифрової економіки. 

Визначений недолік підсилюється все ще низькими значеннями 

показників рівня високотехнологічного експорту в структурі промислового 

експорту України в порівнянні з іншими країнами світу (табл. 2.5). Так, в 

Україні у 2018 р. частка високотехнологічного експорту склала незначні 5,4 % 

та за останні вісім років показник підвищився лише на 1,1 в. п. (з 4,3 % до 

5,4 %), а за останній рік, навпаки – знизився на 0,9 в. п., що перешкоджає 

інформаційно-технологічному поступу національної економіки країни. 
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Наголосимо, що середньосвітове значення цього показника у 2018 р. 

складало 17,9 % (що було на 13,5 в. п. більше, ніж для України), а 

середньоєвропейське – 15,9 % (на 10,5 в. п. більше). Значно вищими є значення 

аналізованого показника для сусідніх з Україною європейських країн і в той же 

час Україна випереджає з сусідніх держав лише Білорусь та Молдову. 

У підсумку ці обставини можна вважати і чинником, і причиною низької 

цифрової конкурентоспроможності економіки України. У відповідному 

рейтингу (рис. 2.6). Більше того, особливо негативною стала спадна динаміка 

рейтингових позицій нашої країни. Якщо у 2014 р. Україна займала 50 позицію 

з 60 країн, то до 2019 р. опустилася до 60 місця з 63 країн. 

Таблиця 2.5 

Частка високотехнологічного експорту у структурі промислового експорту 

України та інших країн у 2010-2018 рр., % (складено за [189]) 

Країни 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 / 
2005 

2018 / 
2017 

Україна 4,3 4,9 6,9 6,7 7,5 8,5 7,2 6,3 5,4 +1,1 -0,9 
Світ 20,6 18,7 19,0 19,1 19,1 20,0 20,0 21,6 17,9 -2,7 -3,7 
ЄС, у т.ч. 17,0 16,3 17,0 17,1 17,2 17,8 18,0 16,4 15,9 -1,1 -0,5 

Польща 7,7 6,6 7,9 8,8 10,2 11,0 11,0 10,9 10,6 +2,9 -0,3 
Угорщина 25,9 25,2 21,2 19,4 16,7 17,2 17,5 17,3 16,9 -9 -0,4 
Румунія 12,5 11,6 8,1 7,4 8,4 9,4 10,4 9,8 10,1 -2,4 +0,3 
Словаччина 7,1 7,4 9,6 11,0 11,1 11,2 10,7 11,8 10,6 +3,5 -1,2 

Російська 
Федерація 9,6 8,5 9,2 10,7 12,1 16,4 10,1 11,6 10,9 +1,3 -0,7 

Білорусь 3,0 2,5 2,9 4,5 4,1 4,4 4,8 4,3 3,9 +0,9 -0,4 
Молдова 9,7 7,4 5,1 2,7 5,3 4,6 3,4 5,3 2,5 -7,2 -2,8 

 

Іншими словами, лише 3 країни, які аналізувалися у 2019 р. у вказаному 

рейтингу, мали гірше значення інтегрального показника цифрової 

конкурентоспроможності, що безпосередньо доводить низький рівень розвитку 

та конкурентоспроможності сектора цифрової економіки України. 

Зауважимо, що за субіндексом «Готовність до майбутнього» стан справ ще 

гірший. Лише одна країна має в рейтингу нижчі позиції. Слабким місцем 

цифрової конкурентоспроможності економіки України є також низький рівень 
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розвитку технологій. Так, за субіндексом «Технології» Україна у 2019 р. посіла 

61 місце з 63 країн. Є підстави вести мову лише про знання як чинник, що, на 

разі, позитивно позначається на зростанні цифрової конкурентоспроможності 

економіки нашої країни. За цим субіндексом у 2019 р. Україна перебувала на 40 

місці в рейтингу.  

Очевидно, цього було досягнуто за рахунок того, що в Україні все ще 

спостерігаються високі значення якості підготовки кадрів та освіти. За цією 

характеристикою позиції України хоча й опустилися за 2015-2019 рр. на 6 

пунктів (з 15 на 21 місце), але все ще залишаються порівняно високими (табл. 

2.6). Фактично цей чинник забезпечив нашій економіці дещо кращі позиції, 

адже за 2015-2019 рр. Україна опустилася в рейтингу за показником «Таланти» 

на 2 рейтингові позиції (до 57 місця), а за показником «Концентрація науки» – 

на 10 позицій (до 49 місця). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Місця України у рейтингу цифрової конкурентоспроможності  

(IMD World Digital Competitiveness Ranking) у 2014-2019 рр. (складено за [188]) 
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58 місця на 45 місце (на 13 рейтингових позицій), що є свідченням наявного 

креативного підприємницького потенціалу, який потрібно надалі нарощувати та 

ефективно використовувати. 

Додамо, що Україна має нині достатньо високі позиції в рейтингу 

конкурентоспроможності талантів (Global Talent Competitiveness Index), а саме 

у 2018 р. посідала 61 позицію серед 119 досліджуваних країн [197]. Україна у 

підсумку набрала 41,5 бала, коли найкращим було значення для Швейцарії – 

79,9 бала. При цьому сильними конкурентними позиціями нашої економіки 

стали: глобальні навички та знання (42 місце), професійно-технічні та 

технологічні знання (44 місце). Натомість вкрай слабкими – включеність 

(99 місце) та залученість (98 місце) талантів. 

Таблиця 2.6 

Місця України у рейтингу цифрової конкурентоспроможності  

(IMD World Digital Competitiveness Ranking) за субіндексами у 2015-2019 рр.  

(складено за [188]) 

Субіндекси 
Роки Абсолютні 

відхилення, +/- 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/ 
2015 

2019/ 
2018 

Субіндекс «Знання» 
Таланти 55 58 57 55 57 +2 +2 
Підготовка кадрів та освіта 15 20 26 22 21 +6 -1 
Концентрація науки 39 45 45 40 49 +10 +9 
Субіндекс «Технології» 
Регуляторні умови 55 55 56 54 54 -1 - 
Капітал 60 60 62 61 62 +2 +1 
Технологічні умови 60 58 60 57 60 - +3 
Субіндекс «Готовність до майбутнього» 
Адаптивне ставлення 60 60 58 53 59 -1 +6 
Підприємницький хист 58 59 56 53 45 -13 -8 
ІТ інтеграція 61 60 60 61 61 - - 

 

Позитивно, що за 2013-2018 рр. Україна покращила свої рейтингові 

позиції за конкурентоспроможністю талантів. У 2013 р. країна посідала 66 

місце в рейтингу з показником 41,2 бала, що було на 5 рейтингових позицій та 

0,3 бала гірше. У 2014 р. Україна мала ще гірші показники: 71 місце та 37,7 

бала. Вказане підтверджує наявність порівняно високого креативного 
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потенціалу науково-технічних кадрів та вітчизняної молоді і на це слід 

звернути увагу під час удосконалення державної політики стимулювання 

розвитку сектора цифровізації вітчизняної економіки. 

Не все ще втрачено й у системі формування електронного урядування 

країни. Так, за індексом розвитку електронного урядування (UN e-Government 

Development Index) у 2018 р. Україна посіла 82 місце серед 193 країн [202]. 

Позаяк, слабкими аспектами державної політики розвитку цього сегменту 

цифрової економіки залишаються: недостатня розвиненість організаційно-

управлінської інфраструктури (зокрема у функціонально-просторовому аспекті) 

державної політики управління процесами цифровізації та безпосередньо 

електронного урядування; недостатня включеність системи вітчизняного 

електронного урядування у міжнародні мережі; все ще не оцифрованість 

більшості адміністративних послуг; обмеженість роботи з поширення цифрової 

грамотності серед населення; низький рівень матеріально-технічної та 

технологічної забезпеченості населення в межах співпраці з урядовими 

структурами. 

Узагальнений вигляд результатів аналізування сучасного стану розвитку 

цифрової економіки в Україні наведене на рис. 2.7. Ці та інші недоліки істотно 

послаблюють загальний потенціал становлення і ефективного функціонування 

цілісної системи цифрової економіки та всіх її функціонально-структурних 

елементів. Більше того, удосконалення електронного урядування дозволяє 

розвинути додаткові комунікації та підвищити ефективність цифрових відносин 

держави, бізнесу та населення, а розвиток інформаційного суспільства значно 

розширює місткість сектора цифрової економіки, що створює додаткові 

можливості для суб’єктів економіки та модернізації системи державного 

управління цими процесами, у тому числі у межах політики зростання 

конкурентоспроможності національного господарства. 

Ефективність державної політики в значній мірі опирається на її 

інформаційно-аналітичне забезпечення, зокрема щодо чинників та 

функціональних аспектів розвитку цифрової економіки. Їх ідентифікації 

присвячено наступний підрозділ дослідження. 
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Рис. 2.7. Позитивні та проблемні аспекти розвитку секторів цифрової економіки 

в Україні (авторська розробка) 

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ 

Проблемні аспекти Тенденції розвитку 

 Наявність проявів 
штучного стримування 
інформатизації у 
сферах державної 
монополії; 
 незавершеність орга-
нізаційно-управлінсь-
кої системи е-
урядування; 
 несформованість 
цифрових площадок 
комунікації населення, 
бізнесу, адміністратив-
них структур; 
 нестановленість 
системи контролю та 
оцінки ефективності 
проектів е-урядування; 
 малі обсяги електрон-
ної комунікації 
держави та населення 

 Формування організа-
ційної структури 
управління процесами 
цифрової трансформації; 
 переведення в інфор-
маційний формат низки 
адміністративних 
послуг; 
 впровадження 
проектів електронних 
петицій; 
 створення системи 
електронної взаємодії 
органів державної 
влади; 
 створення електрон-
них приймалень при 
органах влади; 
 розширення спектру 
електронних послуг 
держави для бізнесу  

 Низька готовність 
більшої частини 
населення до відносин 
у сфері цифрової 
економіки; 
 слабке матеріально-
технічне і техніко-
технологічне забезпе-
чення населення; 
 обмеженість співпра-
ці бізнесу, фінансових 
та громадських 
організацій з 
підвищення цифрової 
грамотності та участі  
населення в інформа-
ційній економіці; 
 значні регіональні та 
вікові диференціації 
розвитку 

 Покращення доступ-
ності населення до  
послуг Інтернету, 
широкосмугових 
мереж; 
 розвиток мережі 
об’єктів інфраструктури 
споживання 
інформаційних послуг; 
 зростання можливос-
тей громадських 
організацій з підтримки 
розвитку інформацій-
ного суспільства; 
 формування 
інституційного 
забезпечення розвитку 
інформаційного 
суспільства в країні; 
 розвиток зайнятості у 
сфері ІКТ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО 

Перешкоди поширення Чинники становлення 

ЦИФРОВІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ 

Перешкоди, недоліки Позитивні аспекти 
 Низька інноваційно-
технологічна 
активність; 
 обмежений попит та 
дефіцит якісних дос-
тупних ІТ-продуктів; 
 недостатня готовність 
до системної ІТ-
модернізації 
виробництва; 
 слабкість ринку та 
інфраструктури підт-
римки цифровізації; 
 обмеженість ресурс-
ного забезпечення 
цифрової 
трансформації; 
 проблеми топ-
менеджменту проектів 
цифровізації бізнесу 

 Впровадження безд-
ротових комунікацій, 
віддаленого мобільного 
доступу, 3D-Друку, 
Інтернету речей, вели-
ких даних, хмарних 
обчислень та ін.; 
 цифровізація 
внутрішніх та зовнішніх 
бізнес-процесів; 
 застосування 
інформаційних систем 
управління ресурсами; 
 розвиток е-торгівлі та 
електронних відносин зі 
споживачами, 
контрагентами; 
 створення ІТ 
кластерів 

Розвиток процесів цифрової 
трансформації національного 

господарства 

Консервування традиційних (сировинних, 
низько інноваційних та ресурсномістких) 

чинників низької конкурентоспромож-
ності національної економіки 



98 

2.2. Середовище та чинники розвитку сектора цифрової економіки 

 

Аналіз середовища розвитку цифрової економіки дає ґрунтовну 

інформацію для органів державного управління відносно вироблення якісних 

управлінських рішень. Власне, характеристика середовища більш важлива, ніж, 

наприклад, статистичні дані з ключовими показниками стану функціонування та 

розвитку сфери, яка підлягає державному регулюванню. Аргументами на 

користь такого висновку є можливість ідентифікації причин та чинників, які 

обумовили сучасні тенденції у відповідній галузі чи секторі економіки, іншими 

словами – не тільки проаналізувати, а вже навіть діагностувати проблематику. 

Окрім того, в ході аналізування середовища виявляються головні чинники, а 

також проектуються ймовірні наслідки розвитку ситуації, досліджуються більш 

важливі, актуальні та, відповідно, пріоритетні напрями і сфери державного 

реагування та регулювання. 

З метою проведення аналізу середовища розвитку сектора цифрової 

економіки України було прийнято рішення про застосування з цією метою 

експертного дослідження. Ключовими причинами, які обумовили таке рішення 

стали наступні: 

- вітчизняним статистичним спостереженням (як на центральному, так і 

регіональному, місцевому, і галузевому рівнях) не передбачено збір, 

опрацювання та висвітлення даних (частково воно здійснювалося по 2016 р.) 

щодо обсягів, тенденцій, структурних характеристик, а також якісних 

параметрів середовища створення і використання цифрових технологій в країні; 

- розвиток сектора цифрової економіки в Україні доволі молодий процес, 

який, на разі, лише починає розвиватися; на більшості підприємствах все ще 

надається перевага традиційним бізнес-моделям і практикам; керівники та 

фахівці багатьох підприємств не в повній мірі розуміють як потребу у 

впровадженні, так і змістові характеристики процесів цифровізації бізнесу та 

економіки; за такої ситуації проведення соціологічного дослідження має високі 

ризики отримання значно менш достовірних даних в порівнянні з тим, коли 

опитується вузьке коло дійсно фахівців, які тісно обізнані у процесах розвитку 
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цифрової економіки; 

- в межах експертного опитування можна зібрати різнохарактерну 

інформацію, особливо якісного та мотиваційного змісту, щодо розвитку 

процесів, які мають місце, але ще не проявили себе в повній мірі, стає 

можливим порівняти вплив різних складових, компонент, факторів та причин 

стримування чи стимулювання розвитку аналізованих процесів. 

Зауважимо, що разом із перевагами методика проведення експертного 

дослідження стикається й з низкою проблемних аспектів. Це, наприклад, 

обґрунтування кількості та складу експертів, визначення методу оцінювання 

компетентності фахівців, обрання методу збору даних та способу експертного 

оцінювання, визначення методичної послідовності опрацювання даних і т. ін. 

Першочергово постає питання вибірки експертів. Щодо цього питання, то 

в економічній літературі у переважній більшості науковці сходяться до думки, 

що єдиної методики (формули) обчислення мінімальної (чи оптимальної) 

кількості експертів просто не повинно існувати. Адже сомо по собі експертне 

опитування передбачає збір даних від провідних фахівців у відповідній галузі, а 

кількість таких осіб об’єктивно обмежена та група експертів не має бути надто 

великою для збереження можливості отримання консолідованої думки. Відтак, 

більшу важливість має не стільки велика чисельність експертів, як їх 

кваліфікація, компетентність щодо проблематики опитування, фаховий рівень. 

Позаяк, у багатьох випадках дотримуються методики, в основі якої 

статистичний підхід до розрахунку кількості експертів за формулою: 

1

2

E
tN a ,                                                      (2.1) 

де N – кількість експертів; ta – показник достовірності для заданої 

надійної довірчої ймовірності одержаного результату; E1 – гранично допустима 

похибка, виражена як частка середньоквадратичного відхилення. Відповідно, 

при E1 = 0,5 та а = 0,85 потрібна кількість експертів становить 7 осіб [174]. 

З огляду на зазначене, прийнято рішення про залучення 12 експертів, але 

за трьома сферами економічної діяльності: виробництво, торгівля, сфера 
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послуг. Таким чином, загальна кількість експертів становила 36 осіб. При 

підборі експертів визначені наступні критерії: 

1) склад експертної групи має бути паритетно представлений фахівцями 

з різних сфер, які можуть розглянути обговорювану проблему з всіх сторін. 

Тобто це (1) керівники, фахівці провідних підприємств; (2) керівники, фахівці 

ІТ компаній, що співпрацюють з вітчизняним бізнесом; (3) керівники, фахівці 

провідних організацій в сфері цифрової трансформації; (4) представники 

органів влади профільного спрямування; 

2) високий рівень компетентності експерта (профіль та досвід роботи, 

рівень розв’язуваних проблем); 

3) високий рівень об’єктивності та неупередженості експерта; 

4) самооцінка експертом своєї обізнаності відносно сучасного стану 

розвитку процесів цифровізації на макро та мікрорівнях, умов, факторів та 

тенденцій, що їх визначають. 

Зауважимо, що на сьогодні використовується низка методів оцінювання 

якості експертів при прийнятті рішення про їх залучення до експертного 

опитування, а саме – евристичні, експериментальні, статистичні, 

документальні, комбіновані. Чи не найбільшого поширення отримав метод 

взаємної або зовнішньої оцінки за формулою: 

j

N

p
pjj NKK

i

/
1



 ,                                              (2.2) 

де Kj – середня оцінка j–го експерта; N – кількість експертів; Kpj – оцінка, 

представлена p-м оцінювачем j-му експерту; Ni – кількість осіб, що оцінюють j-

го експерта, причому Ni<N; Ni=N-Nm [70, с. 209-213]. 

Згідно визначених вище вимог було здійснено підбір 36 експертів. 

Експертне опитування проводилося на конфіденційних засадах. В підсумку 

проведеної роботи здійснено збір, перевірку та опрацювання даних з 

отриманням результатів за двома напрямами: 

(1) аналіз якості (рівня сформованості, відповідності еталонним 

властивостям складових (групових характеристик) середовища розвитку 



101 

сектора цифрової економіки в Україні) – якісна компонента; 

(2) проведення інтегрального оцінювання стану середовища розвитку 

сектора цифрової економіки в Україні – кількісна компонента. 

Методична послідовність, згідно якої проводилося аналізування, наведена 

на рис. 2.8, та у відповідності неї було проведено шість етапів аналізування. На 

першому етапі визначено мету та ключові властивості.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення та узгодження мети експертного дослідження, формулювання 
властивостей, які потребують надання кількісної оцінки 

Етап 1.  
Стратегічний 

Обґрунтування складу елементів моделі середовища розвитку                      
цифрової економіки 

Етап 2.  
Постано-
вочний 

Визначення складу індикаторів – 
внутрішніх характеристик 

кожної зі складових 

Декомпозиція середовища розвитку 
цифрової економіки на структурні 

Формування моделі структури середовища 
розвитку цифрової економіки 

Проведення експертного опитування                                                                 
середовища розвитку цифрової економіки 

Етап 3.  
Експертний 

Визначення складу експертів Опитування експертів 

Узгоджувальна перевірка 
компетентності відповідей 

Опрацювання та підготовка даних 
до аналізу 

Аналіз якості складових середовища розвитку цифрової економіки загалом та за 
сферами господарювання (виробництво, торгівля, послуги) 

Етап 4.  
Якісна оцінка 

Комплексний інтегральний аналіз стану середовища                                                
розвитку цифрової економіки 

Етап 5.  
Кількісна 
оцінка 

Визначення вагових коефіцієнтів 
інди-каторів (за сферами 
господарювання) 

Розрахунок інтегральних індексів 
структурних складових середовища 

Визначення вагових коефіцієнтів 
структурних складових середовища 

Розрахунок інтегрального коефіцієнта 
середовища загалом та за сферами 

господарювання 

Формування висновків, обґрунтування пріоритетних напрямів та засобів 
державної політики удосконалення середовища розвитку цифрової економіки на 

макро- та мірорівнях 

Етап 6.  
Заключний 

Рис. 2.8. Методична послідовність аналізу середовища розвитку сектора 

цифрової економіки в Україні (авторська розробка) 
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Наголосимо, що це невід’ємний етап аналізування, оскільки мета такої 

роботи може різнитися, інколи істотно. В нашому випадку метою було 

проведення інтегральної оцінки якості вітчизняного середовища, в якому 

відбувається розвиток процесів цифровізації; його декомпозиція на структурні 

складові та окремі індикатори-характеристики; оцінювання якості середовища 

за кожною складовою та за кожною характеристикою. Саме таким чином 

отримано висновки і про загальний стан середовища, і про проблемні аспекти 

за всіма його компонентами. Це забезпечило системність та комплексність 

проведеного аналізу. 

Зауважимо, що ключова роль у забезпеченні достовірності отриманих 

даних (повноти розкриття ситуації), а також їх відповідності реальному стану 

справ відводиться обґрунтуванню складу елементів моделі середовища 

розвитку сектора цифрової економіки країни. На нашу думку, тут слід виходити 

з наступних положень. 

По-перше, потрібно врахувати так звані характеристики «минулого», 

тобто підготовленості підприємств до їх сучасної діяльності в руслі 

впровадження цифрових технологій і забезпечення цифровізації національного 

господарства. Така підготовленість передбачає накопичення суб’єктами 

господарювання фінансово-інвестиційного ресурсу, який може бути вкладений 

у проекти цифровізації бізнесу, підготовку необхідних управлінських та 

науково-технічних кадрів, придбання програмного та апаратного забезпечення, 

формування доступу до мереж передачі даних. Отже, мова йде про складову 

№ 1 «Самодостатність». 

По-друге, важливо відобразити й стан «сьогодення», іншими словами – 

вплив використання цифрових технологій на зростання ефективності суб’єктів 

бізнесу, які впроваджують цифрові технологій. Це складова № 2 

«Ефективність». 

По-третє, слід оцінити готовність підприємств до здійснення процесів 

цифровізації, що слугуватиме характеристикою т. зв. «майбутнього» або їх 

готовності до цифрового розвитку. Це складова № 5 «Готовність». 
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Як вже зазначалося, якісний і системний розвиток цифрової економіки 

потребує паритетної залученості до цього процесу всіх його невід’ємних 

інституційних секторів – е-бізнесу, електронного урядування та інформаційного 

суспільства. Цей аспект також, на наше переконання, має бути врахованим під 

час налізу. Таким чином, йдеться про складову № 3 «Залученість».  

Як відомо, одна з базових передумов становлення та розвитку кожного 

без виключення ринку, галузі, виду економічної діяльності, сектора економіки 

тощо – формування повноцінної інфраструктури, елементи якої здатні надати 

достатню підтримку розвитку відповідних процесів за всіма їх компонентами і 

параметрами. З огляду на це, важливо складовою середовища розвитку сектора 

цифрової економіки вважаємо наявність та ефективність функціонування її 

інфраструктури. Цей аргумент зумовлює включення до методики аналізу 

складову № 4 «Інфраструктура». 

Складова № 6 – це «Кооперація». Для розробки і впровадження цифрових 

технологій підприємствам потрібно співпрацювати з бізнес-консультантами, ІТ 

фрілансерами, ІТ фірмами, науково-дослідними структурами, фахівцями ринку 

інтелектуальної власності, юридичними фірмами, інженерно-технологічними 

компаніями, налагоджувати співпрацю з розбудови спільних інформаційно-

комунікаційних мереж зі споживачами, контрагентами і т. ін. Дивлячись на ці 

обставини, зростає утвердження в тому, що рівень розвитку кооперації та 

співпраці у сфері цифровізації бізнесу та економіки слугує важливою 

компонентою – складовою якості середовища в цій сфері. 

Відповідно до зазначених узагальнень інституційно-системна модель 

середовища розвитку цифрової економіки (IEID) набуває вигляду: 
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де SelfS – рівень компоненти «Самодостатність»; FIS – достатність фінансово-
інвестиційного забезпечення; PM – наявність управлінських кадрів для управління проектами 
цифровізації; PT – можливості залучення науково-технічних кадрів; SaH – наявність 
програмного та апаратного забезпечення; DN – доступність мереж передачі та зберігання 
даних; 
 

Efec – рівень компоненти «Ефективність»; PI – рівень впливу на інтенсифікацію 
виробництва; EL – міра впливу на усунення непродуктивних втрат; RS – рівень впливу на 
економію на ресурсах; BPA – оцінка впливу на пришвидшення управлінських бізнес-процесів; 
PC – рівень впливу на зростання конкурентоспроможності продукції; 
 

Atr – рівень компоненти «Залученість»; PBC – готовність до цифрової співпраці 
населення з бізнесом; PIA – активність населення з придбання і використання цифрових 
продуктів; BAC – розвиненість цифрової комунікації бізнесу та влади; GS – рівень державної 
підтримки впровадження цифрових технологій; PPC – розвиненість публічно-приватної 
співпраці в сфері цифровізації; 
 

Infr – рівень компоненти «Інфраструктура»; DPD – наявність цифрових платформ 
бізнесу, держави, населення; CPD – стан розвитку цифрових хмарних платформ; DI – 
доступність послуг суб’єктів інноваційно-технологічної та науково-технічної діяльності; 
BITS – доступність ІТ продуктів для бізнесу; SaHs – доступність для бізнесу сучасного 
програмного та апаратного забезпечення; 
 

Dev – рівень компоненти «Готовність»; SaHM – рівень сучасності програмного та 
апаратного забезпечення підприємств; DD – рівень поточного стану цифровізації бізнес-
процесів; ATI – активність підприємств зі створення та впровадження передових цифрових 
технологій; SC – ефективність співпраці підприємств з постачальниками цифрових 
продуктів; DM – наявність на підприємствах систем управління розвитком процесів 
цифровізації; 
 

Coop – рівень компоненти «Кооперація»; ITCP – рівень участі підприємств в ІТ 
кластерах; CC – рівень «переведення» відносин з покупцями в електронну площину; BPC – 
рівень «переведення» відносин з контрагентами в електронну площину; eBD – якість роботи 
підприємств зі створення цифрових платформ віртуального середовища взаємодії 
користувачів; DClu – рівень цифровізації учасників існуючих кластерів, інших інтегрованих 
систем на єдиній цифровій платформі. 
 

 

У відповідності до розробленої інституційно-системної моделі складено 

анкету для проведення опитування експертів (взірець анкети подано у 

Додатку Г). Опитування експертів проводилося у лютому 2020 року. Отримані 

відповіді представлені у Додатку Д. 

Перший блок аналітичної роботи стосувався аналізу якості середовища 

розвитку сектора цифрової економіки в Україні. Зокрема, встановлено істотно 

вищий рівень якості таких компонент середовища цифровізації, як 

самодостатність, ефективність та готовність, та значно нижчу якість таких 

компонент, як інфраструктура та кооперація. Зазначене є свідченням того, що 

керівники підприємств усвідомлюють важливість, а також вже є в певній мірі 
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обізнаними та підготовленими до реалізації масштабних проектів з цифровізації 

внутрішніх та зовнішніх бізнес-процесів. З іншої сторони, для України 

характерна проблема неготовності інфраструктури підтримки проектів з 

цифровізації, все ще недостатньо паритетно залучені до процесів розвитку 

цифрової економіки бізнесу, держави та суспільства, не налагоджені партнерські 

коопераційні відносини між суб’єктами бізнесу, ІТ компаніями та іншими 

контрагентами для формування спільних цифрових платформ і комунікацій. 

Так, вітчизняні підприємства загалом мають непоганий рівень 

підготовленості до здійснення заходів у напрямі впровадження та активного 

використання цифрових технологій, особливо в частині наявного на 

підприємстві програмного та апаратного забезпечення, для якого середня 

оцінка склала 7,69 (рис. 2.9). 
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самодостатності суб’єктів бізнесу щодо впровадження цифрових технологій 

(складено за результатами експертного опитування) 

 

Інші складові забезпечені у дещо меншій мірі. Зауважимо, що 

підприємства виробничого сектора більше залежні від потреби в управлінських 

кадрах (здатних організувати і забезпечити управління реалізацією проектів з 
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впровадження цифровізації) (5,0) та доступності мереж зі передачі та 

зберігання даних (5,08). Проблема з управлінськими кадрами властива й 

підприємствам торгівлі (6,25). Для підприємств сфери послуг відчувається 

слабкість залучення науково-технічних кадрів (4,42), фінансово-інвестиційного 

забезпечення (5,17) та управлінських кадрів (5,58). В загальному ресурсна 

забезпеченість підприємств сфери послуг виявилася дещо нижчою в порівнянні 

з підприємствами виробничої та торговельної сфери.  

Відмічаємо як позитивну тенденцію, що керівниками підприємств та 

іншими експертами визнається позитивний вплив упровадження цифрових 

технологій на ефективність функціонування бізнесу. Але, при цьому, як 

встановлено, очікуються головні наслідки в частині інтенсифікації виробничих 

процесів. В середньому це 7,72 бала (рис. 2.10). Причому цей напрям 

ефективності виявився провідним з-поміж суб’єктів усіх сфер господарювання. 
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Рис. 2.10. Результати опитування експертів – середні значення рівня впливу 

впровадження цифрових технологій на ефективність функціонування 

підприємств (складено за результатами експертного опитування) 
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Високими також слід вважати очікувані позитивні наслідки цифровізації 

на усунення втрат (7,92) та зростання інноваційно-технологічної 

конкурентоспроможності продукції (7,67) для виробничих підприємств; 

пришвидшення управлінських бізнес-процесів для підприємств торгівлі (6,67) 

та підприємств сфери послуг (5,58). Спостерігається загальна тенденція до 

дещо меншого впливу цифровізації на ефективність виробництва підприємств 

торгівлі та сфери послуг в порівнянні з підприємствами, які спеціалізуються на 

виробництві.  

Неоднозначними виявилися результати експертного опитування відносно 

поточного стану залученості секторів цифрової економіки до процесів її 

розвитку в Україні. Так, з однієї сторони високою є активність населення до 

цифрової співпраці з бізнесом (загальна середня оцінка 7,17 бала) та придбання 

і використання населенням цифрових продуктів і сервісів (5,03) (рис. 2.11).  
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Рис. 2.11. Результати опитування експертів – середні значення рівня 

залученості секторів цифрової економіки до процесів її розвитку (складено за 

результатами експертного опитування) 
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Але, з іншої сторони, надзвичайно низькими виявилися оцінки стану 

розвитку цифрових комунікацій бізнесу та влади (2,17), державної підтримки 

процесів упровадження суб’єктами господарювання цифрових технологій (2,72) 

та рівня розвитку приватно-публічного партнерства у сфері цифрової економіки 

(1,86). Примітно, що оцінки як з боку позитивних, так і негативних практик з-

поміж сфер господарської діяльності практично не різняться, що, на наш погляд, 

можна вважати, по-перше, справедливим оцінюванням та, по-друге, 

підтвердженням того, що визначені слабкі аспекти в дійсності є головними 

стримуючими факторами відносно подальшого розвитку сектора цифрової 

економіки в Україні. 

Як вже зазначалося, одним з найслабших аспектів середовища розвитку 

цифрової економіки в Україні є стан її інфраструктури. Особливо слід звернути 

увагу на практично відсутність цифрових платформ, де могли б взаємодіяти 

суб’єкти бізнесу, владних структур та населення (середня оцінка якості цієї 

компоненти становила 2,11) та єдиних цифрових хмарних платформ (1,25) 

(рис. 2.12).  
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Рис. 2.12. Результати опитування експертів – середні значення стану розвитку 

інфраструктури цифровізації економіки (складено за результатами експертного 

опитування) 
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В різній мірі ці перешкоди характерні для суб’єктів всіх сфер 

господарювання, але найбільш відчутно для підприємств виробничого сектора. 

Істотною вадою щодо сформованості необхідної для розвитку 
інфраструктури цифровізації національної економіки залишається також 
обмеженість можливостей підтримки з боку представників інноваційної та 
науково-технічної діяльності (якість цієї компоненти в середньому оцінена на 
3,33 бала, але ця проблема у більшій мірі характерна для підприємств сфери 
послуг (2,33) та торговельних підприємств (2,92). 

При цьому, такі компоненти інфраструктури розвитку цифрової 
економіки, як доступність програмного та апаратного забезпечення, а також ІТ 
продуктів для бізнесу, здебільшого сформовані і не є на сьогодні перешкодою 
на шляху активізації процесів з поступу цифрового сектора економіки. 

Зауважимо, що посереднім на сьогодні залишається стан готовності 
вітчизняних підприємств відносно подальшої активної діяльності з реалізації 
проектів цифрової трансформації бізнесу, внутрішніх та зовнішніх бізнес-
процесів. Так, підприємства здебільшого забезпечені сучасним програмним і 
апаратним забезпеченням (середня оцінка – 7,22 бала) (рис. 2.13). 
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Рис. 2.13. Результати опитування експертів – середні значення характеристики 
готовності суб’єктів вітчизняного бізнесу до розвитку сектора цифровізації 

(складено за результатами експертного опитування) 
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Особливо готові до активізації цифрового розвитку підприємства 

торгівлі, зокрема в частині наявного програмного та апаратного забезпечення 

(8,67) та вже досягнутого рівня цифровізації бізнес-процесів (7,08). 

Можна відмітити вищу за середню готовність й підприємств сфери 

послуг, які на 70,0 % володіють необхідним програмним та апаратним 

забезпеченням, на 66,7 % – розвинули внутрішні системи управління такими 

процесами, на 65,8 % – співпрацюють з постачальниками цифрових продуктів 

та на 64,2 % – розвинули поточний рівень цифровізації бізнес-процесів. 

Як встановлено, вітчизняні підприємства виробничого сектора на 

сьогодні мають найслабші передумови для активної реалізації політики їх 

подальшого розвитку на засадах цифровізації. Особливо проблемними є такі 

аспекти, як співпраця з постачальниками цифрових продуктів та сервісів (2,83), 

стан цифровізації бізнес-процесів (3,75) та рівень активності з впровадження 

передових цифрових технологій (4,0). За цими напрямами доцільно 

стимулювати їх подальший інформаційно-технологічний розвиток.  

Ще одна компонента середовища розвитку цифрової економіки України, 

яка потребує активної державної політики, орієнтованої на її удосконалення, є 

коопераційна. Практично за всіма її індикаторами спостерігаються низькі 

значення, що негативно позначається на стримуванні впровадження в 

реальному секторі національної економіки сучасних, передусім інформаційних, 

технологій. Активність підприємств торгівлі та сфери послуг тут дещо вища, 

проте також недостатня. Але особливо слабкою залишається коопераційна 

діяльність в середовищі виробничого бізнесу. Так, рівень цифрових відносин 

виробничих підприємств з покупцями експерти оцінили у 0,92 бала, створення 

цифрових платформ віртуального середовища – 2,0 бала, цифрових відносин з 

контрагентами – 2,83 бала, участі в ІТ кластерах – 2,33 бала (рис. 2.14). 

Отримані результати дають підстави для висновку, що в межах державної 

політики розвитку сектора цифрової економіки України особливу увагу 

доцільно приділити інструментам та засобам, здатним покращити інституційно-

інфраструктурне забезпечення аналізованих процесів. У іншому разі 
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системного і комплексного, швидкого та адаптивного до сучасних 

швидкозмінних умов розвитку цифровізації економіки в Україні не відбудеться. 

Для розрахунку інтегрального індексу середовища розвитку цифрової 

економіки застосовано метод колективної експертної оцінки Дельфі, який 

дозволяє визначати відносну важливість складових блоків з метою усунення 

менш впливових та виділення пріоритетних складових.  
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Рис. 2.14. Результати опитування експертів – середні значення характеристики 

процесів кооперації та співпраці бізнесу щодо розвитку процесів цифровізації 

(складено за результатами експертного опитування) 

 

Методика оцінювання середовища розвитку цифрової економіки (у формі 

розрахунку інтегрального індексу) на основі результатів експертного 

опитування передбачає використання методу головних компонент і 

мультиплікативного підходу. Запропонована авторська методика дозволяє 

проводити стандартизацію даних, виявляти структуру взаємозв’язків між 

індикаторами та групами показників, досліджувати значущість (обчислювати 

ваги) індикаторів у групах та груп показників відповідно до сфер діяльності 

експертів, дати економічну інтерпретацію отриманих результатів, а також 

побудувати інтегральні групові індекси та загальний інтегральний індекс 



112 

відповідно до виявлених величин головних компонент. 

Алгоритм аналізу середовища розвитку цифрової економіки за оцінками 

експертів виробничої сфери, сфери торгівлі та послуг (у формі побудови 

інтегрального індексу) передбачає виконання двох етапів, у результаті чого 

можна отримати результати з найвищими оцінками достовірності. На першому 

етапі в якості головних компонент розглядаються складові середовища 

(індикатори), а на другому етапі – усереднені групові показники.  

Етап І: 
1.1. Формування матриці вихідних експертних оцінок для кожної групи 

індикаторів. 

1.2. Формування нормованих рядів індикаторів для кожної групи на 

основі проведеного логарифмування. 

1.3. Обчислення ваг (Wi
g) індикаторів у межах кожної групи методом 

головних компонент (у програмному забезпеченні Statistica 7) і виявлення 

структури взаємозв’язків між індикаторами. 

Етап ІІ: 

2.1. Формування матриці показників у межах кожної групи методом 

обчислення середніх значень експертних оцінок за трьома сферами. 

2.2. Нормування показників методом логарифмування і формування 

стандартизованих групових рядів показників (zni) для кожної групи. 

2.3. Обчислення ваг кожної групи показників у межах відповідної сфери 

( ) за допомогою методу головних компонент (математичну обробку даних 

проведено з використанням програмного забезпечення Statistica 7). 

2.3. Побудова часткових зважених групових індексів середовища 

розвитку цифрової економіки за трьома сферами (на основі мультиплікативного 

методу): 

,                                              (2.4) 

де  – частковий зважений індекс n-групи показників s-сфери експертів; 

2.4. Обчислення групових індексів середовища розвитку цифрової 

економіки за оцінками експертів трьох сфер на основі формули: 
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,                                              (2.5) 

де  – групові індекси s-сфери експертів; 

 – ваги n-групи показників s-сфери експертів. 

3. Визначення інтегрального індексу середовища розвитку цифрової 

економіки за допомогою мультиплікативного методу. 

,                                                  (2.6) 

де І – інтегральний індекс середовища розвитку цифрової економіки. 

У табл. 2.7 наведені розраховані вагові коефіцієнти складових 

інтегрального індексу середовища розвитку сектора цифрової економіки.  

Таблиця 2.7 

Ваги груп індикаторів (розраховано автором) 

Групи індикаторів 
Ваги, , % 

Виробнича 
сфера 

Сфера 
торгівлі 

Сфера 
послуг 

1. Рівень самодостатності (фінансово-ресурсної, кадрової, 
комунікаційної та технологічної забезпеченості і 
готовності) суб’єктів бізнесу відносно створення, 
залучення і впровадження цифрових технологій 

8,07 15,48 17,57 

2. Потенційний вплив впровадження на суб’єктах бізнесу 
цифрових технологій на ефективність їх функціонування 
та розвитку  

18,44 21,43 24,48 

3. Поточний стан залученості секторів цифрової економіки 
(е-урядування, е-суспільство, е-бізнес) до процесів її 
розвитку  

19,89 21,51 11,39 

4. Стан розвитку інфраструктури цифровізації економіки  24,02 4,53 12,68 
5. Готовність суб’єктів бізнесу до розвитку сектора 
цифровізації 13,60 19,89 26,76 

6. Сучасний стан розвитку кооперації та співпраці бізнесу, 
орієнтованої на розвиток сектора цифровізації  15,98 17,17 7,12 

 
Виходячи з отриманих даних, можемо констатувати, що для суб’єктів 

господарювання з виробничого сектора найбільш вагомими є стан розвитку 

інфраструктури цифровізації (24,02 %), поточний стан залученості секторів 

цифрової економіки до процесів її розвитку в Україні (19,89 %) та потенційний 

вплив впровадження цифрових технологій на ефективність бізнесу (18,44 %). В 

сукупності ці три складових визначають розвиток середовища цифровізації на 

понад 60 %. Для підприємств виробництва у найменшій мірі визначає розвиток 

цифровізації такий чинник, як самодостатність (8,07 %). Тоді як у торгівлі та в 
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сфері послуг цей чинник більш важливий (15,48 % та 17,57 % відповідно). 

Для торговельних підприємств головними складовими, які визначають 

розвиток сектора цифровізації, стали потенційний вплив цифрових технологій 

на розвиток бізнесу (21,43 %) та поточний стан залученості секторів цифрової 

економіки (21,51 %). Достатньо вагомим у цьому виді економічної діяльності 

залишається й чинник готовності суб’єктів бізнесу до розвитку сектора 

цифровізації (19,89 %). 

Таким чином, для торговельних підприємств вагомість чинників не 

настільки диференційована, ніж у виробництві та сфері послуг. Щодо 

останньої, то для її суб’єктів не надто важливим є стан їх кооперації та 

співпраці з іншими контрагентами в частині розвитку сектора цифрової 

економіки (7,12 %). Тоді, як провідними чинниками цифровізації тут є 

готовність підприємств до реалізації цифрових продуктів (26,76 %) та 

потенційний вплив впровадження на суб’єктах бізнесу цифрових технологій 

(24,48 %). 

Отримані значення – коефіцієнти вагомості важливо враховувати при 

формуванні та реалізації державної політики стимулювання розвитку сектора 

цифрової економіки в Україні, оскільки їх зміна має істотній та статистично 

значимий вплив на активізацію процесів цифровізації національного 

господарства.  

У табл. 2.8 наведено результати розрахунку вагових коефіцієнтів у 

структурі всіх індикаторів середовища розвитку цифрової економіки. Як 

можемо констатувати, більшість чинників доволі істотно позначаються на 

розвитку в Україні цифрової економіки. Додатково слід наголосити на 

індикаторах, вплив яких особливо відчутний. Це стан розвитку та доступність 

зовнішніх мереж передачі і зберігання даних, вплив цифрових технологій на 

зростання конкурентоспроможності продукції (послуг), готовність до цифрової 

співпраці населення з бізнесом, розвиненість публічно-приватного 

співробітництва в сфері цифровізації, стан розвитку та доступність єдиних 

цифрових хмарних платформ, активність підприємств зі створення, залучення і 
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використання передових технологій, участь бізнесу в ІТ кластерах та 

цифровізації бізнес-процесів традиційних локальних інтегрованих систем. 

Таблиця 2.8 

Ваги індикаторів середовища розвитку цифрової економіки (розраховано 

автором за результатами експертного опитування) 

Індикатори 
Ваги, Wi

g ,% 
Виробнича 

сфера 
Сфера 

торгівлі 
Сфера 
послуг 

1 2 3 4 
І. Рівень самодостатності (фінансово-ресурсної, кадрової, комунікаційної та технологічної 

забезпеченості і готовності) суб’єктів бізнесу відносно створення, залучення і впровадження цифрових 
технологій 

1.1. Достатність необхідного фінансово-інвестиційного забезпечення 24,16 11,76 24,55 
1.2. Наявність підготовлених управлінських кадрів для реалізації 
проектів з цифровізації бізнесу 6,51 22,27 24,99 

1.3. Можливість залучення науково-технічних кадрів для 
впровадження цифрових технологій 22,14 19,00 9,78 

1.4. Наявність необхідного програмного та апаратного забезпечення 22,78 21,26 13,73 
1.5. Стан розвитку та доступність зовнішніх мереж передачі і 
зберігання даних 24,40 25,72 26,96 

ІІ. Потенційний вплив впровадження на суб’єктах бізнесу цифрових технологій на ефективність їх 
функціонування та розвитку  

2.1. Інтенсифікація обсягів виробництва 24,66 18,10 3,32 
2.2. Повне усунення непродуктивних втрат 17,58 21,50 28,99 
2.3. Економія на ресурсах 9,62 25,19 13,63 
2.4. Пришвидшення управлінських бізнес-процесів 20,70 14,46 20,79 
2.5. Зростання конкурентоспроможності продукції (послуг) 27,44 20,74 33,27 

III. Поточний стан залученості секторів цифрової економіки (е-урядування, е-суспільство, е-бізнес) до 
процесів її розвитку 

3.1. Готовність до цифрової співпраці (придбання товарів (послуг) 
онлайн, електронний облік даних, комунікація тощо) населення з 
бізнесом 

36,63 13,09 16,65 

3.2. Активність населення з придбання та використання цифрових 
продуктів і сервісів 33,57 28,04 20,76 

3.3.  Розвиненість цифрової комунікації бізнесу та адміністративних 
органів влади 0,20 20,09 25,89 

3.4. Рівень державної підтримки впровадження на підприємствах 
цифрових технологій 7,06 5,92 13,65 

3.5. Розвиненість публічно-приватної співробітництва в сфері 
цифровізації 22,54 32,85 23,05 

IV. Стан розвитку інфраструктури цифровізації економіки 
4.1. Наявність та ефективність функціонування цифрових платформ 
бізнесу, держави, населення 17,89 19,70 24,01 

4.2. Стан розвитку та доступність єдиних цифрових хмарних платформ 30,75 24,46 19,81 
4.3. Якість та доступність послуг суб’єктів інноваційно-технологічної 
та науково-технічної діяльності 29,24 20,41 21,84 

4.4. Якість пропозиції та доступність ІТ продуктів для бізнесу 9,64 19,13 9,75 
4.5. Якість та доступність пропозиції для бізнесу сучасного 
програмного і апаратного забезпечення 12,49 16,30 24,59 
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Продовження табл. 2.8 
1 2 3 4 

V. Готовність суб’єктів бізнесу до розвитку сектора цифровізації 
5.1. Рівень сучасності та достатності програмного і апаратного 
забезпечення підприємств 10,65 25,86 3,38 

5.2. Рівень поточного стану цифровізації бізнес-процесів 12,14 25,65 16,40 
5.3. Активність підприємств зі створення, залучення і впровадження 
передових цифрових технологій 28,59 15,04 38,71 

5.4. Масштаби та ефективність співпраці з постачальниками 
(розробниками) цифрових продуктів, сервісів, технологій 29,74 12,00 11,14 

5.5. Наявність на підприємствах налагоджених систем управління 
розвитком процесів цифровізації бізнесу 18,87 21,45 30,38 

VI. Сучасний стан розвитку кооперації та співпраці бізнесу, орієнтованої на розвиток сектора 
цифровізації  

6.1. Рівень участі вітчизняного бізнесу в ІТ кластерах, інших 
інтегрованих системах на базі участі представників ІТ сектора 28,69 29,02 10,65 

6.2. Рівень «переведення» відносин з покупцями (споживачами) в 
електронну площину 7,57 3,02 30,16 

6.3. Рівень «переведення» відносин з базовими контрагентами 
(постачальники, збутові та логістичні мережі, постійні надавачі послуг) 
в електронну площину 

24,84 28,16 30,34 

6.4. Якість роботи вітчизняних підприємств зі створення цифрових 
платформ віртуального середовища взаємодії користувачів (е-бізнес)  9,47 18,16 19,42 

6.5. Рівень цифровізації учасників існуючих кластерів, інших 
інтегрованих систем на єдиній цифровій платформі 29,44 21,65 9,43 

 

Матриця нормованих груп показників та часткові зважені групові індекси 

середовища розвитку цифрової економіки наведені у табл. Е.1 та Е.2 Додатку Е. 

Отримані результати аналізування статистично значимі. На рис. 2.15 та 2.16 

наведені результати обчислення групових індексів середовища розвитку 

цифрової економіки в Україні.  

Так, значення інтегрального індексу становило 0,603, що є свідченням 

середнього рівня розвитку (сприятливості) вітчизняного середовища. При 

цьому, на найвищому рівні перебувала складова «самодостатність» (0,884). 

Високими значенням характеризувалися також такі складові інтегрального 

індексу, як «ефективність» (0,717) та «готовність до розвитку» (0,753). 

Найнижче значення індексу було встановлене для складової «залученість» 

(0,224). Тобто, саме цей напрям державної політики в аналізованій сфері на 

сьогодні потребує найбільшої уваги.  

Зростанню інтегрального індексу середовища сприятиме й реалізація 

заходів у напрямі розвитку вітчизняної інфраструктури цифровізації, а також 

реалізація проектів і програм у сфері цифрової кооперації. 
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Рис. 2.15. Інтегральні групові індекси та інтегральний індекс середовища 

розвитку цифрової економіки в Україні (розраховано автором) 
 

Зауважимо, що серед сфер вітчизняного підприємництва попри також 

найнижчий рівень складової «залученість», ця компонента на ринку послуг 

забезпечена на достатньо високому рівні.  
 

 
Рис. 2.16. Групові індекси середовища розвитку цифрової економіки в Україні 

(розраховано автором) 
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Натомість, для сфери послуг проблематичним залишається вплив 

цифрових технологій на ефективність функціонування та розвитку бізнесу 

(0,477). Для виробничих підприємств слабкими позиціями щодо розвитку 

цифровізації залишаються низький рівень співпраці з населенням та державою 

(0,291), нерозвиненість цифрової інфраструктури (0,342) та низький рівень 

участі в проектах з розвитку цифрової кооперації (0,332). Для підвищення рівня 

цифровізації у вітчизняному торговельному бізнесі слід працювати над 

розвитком співпраці підприємств з системою е-урядування та е-комерції. Ця 

складова виявилася з найнижчим значенням – 0,115. Отримані результати 

дозволяють зрозуміти, за якими напрямами розвитку цифрової економіки 

України на сьогодні процеси найменш забезпечені (ефективні) та куди слід 

спрямувати державну підтримку і регулювання. 

 

 

2.3. Характеристика державної політики забезпечення розвитку 

сектора цифрової економіки 

 

Охарактеризовані вище недоліки та проблемні аспекти функціонування і 

розвитку вітчизняного сектора цифрової економіки, беззаперечно, обумовлені 

як об’єктивними (загальні тенденції економічного зростання та розвитку 

реального сектора економіки, ділової активності населення та креативності 

представників бізнесу, внутрішній і зовнішній попит на високотехнологічні 

товари і послуги, поступ сектора ІТ тощо), так і суб’єктивними (фінансово-

ресурсні можливості підприємств, стратегічне бачення розвитку бізнесу з боку 

топ-менеджменту, наявність необхідного персоналу і т. ін.) чинниками. Іншими 

словами ринкова система в значній мірі сама регулює процеси, які 

відбуваються в тому чи іншому секторі національного господарства. Не є 

виключенням й цифрова економіка України. 

Проте, в державах з розвиненим ринковим господарством ефективно 

функціонує інструмент державного регулювання, з допомогою якого 
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компетентні органи влади впливають на процеси, які відбуваються в економіці, 

підтримуючи позитивні тенденції та стримуючи негативні, усуваючи чинники – 

перешкоди та формуючи мотиваційне середовище для економічних агентів аби 

ті дотримувалися раціональної поведінки. Завдання державної політики – 

забезпечити розвиток сфер, які регулюються, досягти реалізації та збалансувати 

інтереси держави, суспільства і бізнесу, не допустити появи і зростання ризиків 

та загроз національної безпеки і її складових. 

Результати ґрунтовної характеристики державної політики, ідентифікація 

її позитивних практик та прорахунків, недовиконаних завдань слугують 

достатньо вагомою інформаційно-аналітичною основою для обґрунтування 

подальших управлінських рішень відносно формування більш якісного та 

ефективного державного регулювання. 

Зауважимо, що специфіка аналізування політики на відміну від стану і 

тенденцій розвитку ринкових процесів полягає в тому, що її якісна та 

комплексна характеристика стосується не певних кількісних показників і їх 

зміни, а отримання відповідей на питання чи досягнуто мету та виконано 

завдання, які ставилися при її плануванні. Причому важливо вказати й на те, чи 

бажані зміни і зрушення відбулися безпосередньо під впливом регулюючих 

заходів, здійсненних державою, або ж стали наслідком зовнішніх чинників та 

умов. Інше важливе питання полягає в тому, чи були попередньо визначені мета 

та цілі державної політики в аналізованій сфері регулювання. Якщо так, то чи 

вірно вони були визначені. І, нарешті, третє – при аналізуванні державної 

політики значно важливіше звіряти отримані результати з базовими функціями і 

завданнями державного регулювання у будь-якій сфері господарської діяльності. 

Мета та цілі державної політики визначаються або в базових нормативно-

правових актах, які утворюють інституційно-правове середовище господарської 

діяльності, або у державних стратегіях і програмах соціально-економічного 

розвитку. 

В цьому аспекті зауважимо, що інституційно-правове регламентування 

становлення сектора цифрової економіки в Україні почалося у 2013 р., коли 
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було прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» [134]. Стратегія 

містила її загальну частину, де визначалися ключові терміни та поняття в сфері 

розвитку інформаційного суспільства (що позитивно, адже на той час їх 

трактування не було прописане в жодному іншому вітчизняному нормативно-

правовому акті); блок з аналізом сучасного (на 2013 р.) стану розвитку 

інформаційного суспільства в Україні; мету, принципи та завдання державної 

політики; етапи та основні напрями реалізації стратегії. 

Так, метою державної політики визначалося: «Формування сприятливих 

умов для розбудови інформаційного суспільства, соціально-економічного, 

політичного і культурного розвитку держави … за допомогою інформаційних 

технологій». На нашу думку, підхід до бачення мети як сукупності умов, 

потрібних для розвитку, можна вважати раціональним і достатньо 

обґрунтованим. Втім, якщо на сьогодні рівень розвитку інформаційного 

суспільства та цифрової економіки в Україні недостатній, то це означає, що 

таких умов все ще не створено, а, відтак, попередній висновок – вітчизняна 

державна політика в аналізованій сфері не ефективна. 

Відносно завдань, визначених у стратегії, то частина з них має суто 

формальний характер і не може вважатися такими (наприклад, сприяння 

кожному громадянину у створенні інформації і знань чи забезпечення 

самореалізації громадян в інформаційному суспільстві). Низка інших завдань, 

як-от – прискорений розвиток інформаційного сектора економіки чи 

впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери 

суспільного життя – об’єктивно в Україні не реалізовані.  

Врешті-решт, підтвердженням недовиконання завдань державної 

політики стало недосягнення практичного кожного з контрольних показників та 

індикаторів, які передбачалися стратегією. До прикладу, планувалося, що у 

2020 р. Україна посідатиме 50 місце в рейтингу Глобального індексу 

конкурентоспроможності, а посідає, на разі, 60 місце; 60 місце в рейтингу за 

Індексом мережевої готовності, а має 67 місце; 50 місце в рейтингу за Індексом 
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електронного урядування ООН, а має 82 місце; частка населення та суб’єктів 

господарювання як користувачів адміністративних послуг в електронному 

вигляді становитиме 50 %, а становить близько 30 % і т. ін. 

Іншим на сьогодні чинним документом стратегічного планування 

процесів цифровізації економіки України є Концепція розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018-2020 рр. [133]. Документом 

передбачені: основні положення, де уточнена базисна термінологія у сфері 

розвитку інформаційного суспільства та цифрової економіки; цілі цифрового 

розвитку країни; принципи цифровізації; напрями цифровізації; шляхи 

гармонізації розвитку цифрової економіки України та ЄС. 

У концепції визначено головну мету державної політики – реалізація 

прискореного сценарію цифрового розвитку та дано пояснення такого 

сценарію: усунення законодавчих перешкод, впровадження стимулів для 

підприємств, створення попиту на цифрові продукти та сервіси, розвиток 

інфраструктури, поглиблення цифрових компетенцій, розвиток цифрового 

підприємництва. Як на наш погляд, попри абсолютну нечіткість у 

формулюванні мети, завдання державної політики у сфері цифровізації 

національної економіки України визначені достатньо правильно. 

Хоча знову ж таки ведемо мову про низьку ефективність державного 

регулювання в аналізованій сфері, оскільки в належній мірі ці завдання так і не 

реалізовані як і основні рейтингові цілі концепції не досягнуті: 30 місце в 

рейтингу Networked Readiness Index (на разі – 67 місце); 40 місце у рейтингу 

Global Innovation Index (47 місце) та 60 місце у рейтингу Global Competitiveness 

Index (81 місце). 

Встановлення причин такого стану справ потребує аналізування міри 

виконання кожного з базисних завдань державної політики розвитку сектора 

цифрової економіки, а також обґрунтування причин і перешкод їх реалізації. З 

огляду на теоретико-методичний базис, а також прикладні аспекти процесів 

цифровізації на різних рівнях управління, на нашу думку, такими базовими 

завданнями державної політики слугують: (1) створення нормативно-правового 
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поля (яке у повній мірі визначало би всі головні поняття та врегульовувало 

відносини у межах цифрової економіки); (2) розробка форсайтів (стратегічне та 

тактичне планування (на засадах прогнозування розвитку ситуації) на макро, 

мезо та мікро рівнях, а також у секторально-галузевому аспекті); (3) 

забезпечення інтеграції секторів та суб’єктів цифрової економіки (паритетний 

розвиток, а також співпраця між представниками е-бізнесу, е-урядування та е-

суспільства); (4) формування інфраструктури ринку цифровізації (вибудування 

всіх повноцінних елементів підтримки і задоволення потреб суб’єктів цифрової 

економіки та цифрових відносин); (5) забезпечення мотивації економічних 

агентів і представників секторів цифрової економіки (створення таких умов, за 

яких суб’єкти економіки зацікавлені та мають достатній рівень мотивації 

здійснювати інвестиції у розробку, впровадження і використання цифрових 

технологій); (6) формування ресурсного забезпечення (розвиток ринку ресурсів, 

необхідних для поступу сектора цифрової економіки – інтелектуально-

кадрових, фінансово-інвестиційних, техніко-технологічних, інформаційних, 

консалтингових і т. ін.); (7) контроль функціонування та розвитку сектора 

цифрової економіки (упровадження моніторингу, а також ефективності 

ресурсів, витрачених на реалізацію державної політики в аналізованій сфері. 

На нашу думку, тільки в разі виконання на належному рівні всіх цих 

завдань можна вести мову про те, що державна політика розвитку сектора 

цифрової економіки в Україні ефективна. Натомість, в підсумку аналізування є 

підстави стверджувати, що на сьогодні впроваджено низку важливих 

інструментів та заходів державного регулювання, що позитивно; проте 

ефективність державної політики все ще не висока. Це підтверджується 

наступним. 

Так, щодо завдання створення нормативно-правового поля, то, першою 

спробою його формування в Україні стало прийняття нехай і не досконалого, 

але все ж пілотного в цій сфері Закону України «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [131]. Вказаний закон 

навіть було названо тимчасовою національною стратегією в цій сфері. 
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Безпосереднє інституційно-правове регламентування становлення сектора 

цифрової економіки в Україні почалося у 2013 р., коли було схвалено стратегію 

розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

У 2014 р. прийнято Державну стратегію регіонального розвитку на період 

до 2020 року, де в межах цілі № 1 – Підвищення рівня конкурентоспроможності 

регіонів були передбачені завдання: забезпечення розвитку інфраструктури 

міст (у т. ч. посилення інформаційного та комунікативного зв’язків між містами 

та менш розвинутими територіями); підтримка інтегруючої ролі міст як центрів 

економічного та соціального розвитку (у т. ч. створення можливостей доступу 

через Інтернет до музеїв, театрів, бібліотек, медичних та навчальних закладів, а 

також розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та послуг до рівня 

європейських стандартів) [130]. 

Надалі у 2015 р. Україна приєдналася до Декларації східного партнерства 

ЄС з питань цифрової економіки. Декларацією були визначені стратегічні 

пріоритети та завдання для країн східного партнерства на 2016-2017 рр. за 

такими пріоритетними напрямами: електронна комерція в секторі МСП; 

розвиток електронних митних послуг; електронна ідентифікація; мережева та 

інформаційна безпека; кібербезпека; цифрові технології та надання 

телекомунікаційних послуг (це завдання було безпосередньо закріплене за 

Україною); інфраструктура наукових досліджень; електронна торгівля; 

електронні послуги охорони здоров’я; електронна логістика та цифрові 

транспортні коридори [119]. 

У 2015 р. указом Президента України схвалено Стратегію сталого 

розвитку «Україна-2020», де посеред 62 реформ, передбачених до 

впровадження у нашій країні до 2020 р., містилася реформа телекомунікаційної 

інфраструктури, а також в структурі інших реформ – Програма електронного 

урядування і Програма розвитку інформаційного суспільства та медіа [132]. 

Подальша еволюція нормативно-правового забезпечення розвитку сектора 

цифрової економіки в Україні стосувалася визначення концептуальних засад 

«Цифрового порядку денного України – 2020» зі ключовими завданнями, 
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першочерговими сферами, ініціативами та проектами «цифровізації» на 

найближчі три роки. 

У 2017 р. було прийнято Закон України «Про електронні довірчі 

послуги», яким визначено правові та організаційні засади надання таких 

послуг, у тому числі транскордонних, права та обов’язки суб’єктів правових 

відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного 

нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних 

довірчих послуг, а також правові та організаційні засади здійснення 

електронної ідентифікації [129], іншими словами інституціалізовано в Україні 

регламент ЄС з eIDAS-регулювання. 

У 2018 р. схвалено головний як на нині стратегічний плановий документ 

державної політики розвитку сектора цифрової економіки України – Концепцію 

розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 рр. та 

затверджено план заходів щодо її реалізації [133]. 

Узагальнення ключових етапів еволюції формування нормативно-

правового поля розвитку цифрової економіки наведено у табл. 2.9. Таким 

чином, є певні підстави констатувати, що нормативно-правове забезпечення 

розвитку цифрової економіки в Україні створене. Разом із тим, виникає слушне 

запитання: якщо головним нормативно-правовим актом в будь-якій сфері є 

закон держави, то тоді яким законом України регулюються питання розвитку 

сектора цифрової економіки? Очевидно, що такого безпосереднього закону не 

існує. Відтак, чи досконале вітчизняне нормативно-правове поле 

функціонування сектора цифрової економіки. Скоріше, ні. Відтак, на наше 

переконання, в Україні визріла актуальність розробки та прийняття закону про 

державне стимулювання (чи підтримку) розвитку цифрової економіки України. 

Це був би законодавчий акт найвищого рівня, в якому б визначалися 

правові та економічні засади функціонування і розвитку цифрової економіки в 

Україні, але що більш важливо – впроваджені безпосередні механізми, 

інструменти та засоби державної політики і регламентування, і стимулювання 

розвитку як сектора цифрової економіки загалом, так і його сегментів. 
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Таблиця 2.9 

Ключові нормативно-правові акти, що визначають та регулюють розвиток 

сектора цифрової економіки України (узагальнено автором) 

Роки Характер НПА Назва НПА Ключові положення щодо розвитку 
цифрової економіки 

2007 Закон України 

Про основні засади 
розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 

2007-2015 роки 

Стратегічні цілі та напрями, основні 
положення та організаційно-правові основи 

державної політики розвитку 
інформаційного суспільства в Україні 

2013 

Розпорядження 
Кабінету 
Міністрів 
України 

Про схвалення стратегії 
розвитку інформаційного 

суспільства в Україні 

Мета, принципи і завдання державної 
політики; етапи та напрями реалізації 

політики 

2014 

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 

Про схвалення Державної 
стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 
року 

Завдання щодо посилення інформаційного 
та комунікативного зв’язків між містами та 

іншими територіями; створення 
можливостей доступу через Інтернет до 
музеїв, театрів, бібліотек, медичних та 

навчальних закладів; конвергенції 
вітчизняних та європейських стандартів 

ІКТ 

2015 
Декларація країн 

східного 
партнерства ЄС 

Декларація східного 
партнерства ЄС з питань 

цифрової економіки 

Стратегічні пріоритети та завдання за 
напрямами: електронна комерція, 

електронні митні послуги, електронна 
ідентифікація, інформаційна безпека, 
цифрові технології, телекомунікаційні 
послуги, інфраструктура, електронна 
торгівля, електронні послуги охорони 

здоров’я, ін. 

2015 Указ Президента 
України 

Про схвалення Стратегії 
сталого розвитку «Україна-

2020» 

Напрями реформування 
телекомунікаційної інфраструктури, 
електронного урядування, розвитку 
інформаційного суспільства та медіа 

2017 Закон України Про електронні довірчі 
послуги 

Інституціалізація в Україні регламенту ЄС 
з eIDAS-регулювання 

2018 

Розпорядження 
Кабінету 
Міністрів 
України 

Про схвалення Концепції 
розвитку цифрової 

економіки та суспільства 
України на 2018-2020 роки 

та затвердження плану 
заходів щодо її реалізації 

Цілі та принципи цифровізації економіки; 
напрями цифрового розвитку; засади 

гармонізації цифрового розвитку України з 
цифровими ініціативами, цифровим 

порядком денним для Європи та єдиним 
цифровим простором 

 

Окрім цього, важливим є подальше удосконалення вітчизняного 

законодавства у напрямі створення сприятливого регуляторного середовища для 

розвитку сектора цифрової економіки. Тут потрібно наголосити на тому, що 

проникнення інформаційних технологій в економічні процеси об’єктивно змінює 
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природу існуючих та приводить до формування нових правовідносин. З огляду 

на цю обставину доречно максимально спростити регуляторні норми відносно 

створення та впровадження цифрових технологій суб’єктами підприємництва. 

В загальному, на нашу думку, магістральними напрямами удосконалення 

вітчизняного нормативно-правового середовища розвитку сектора цифрової 

економіки мають стати: створення законодавчої основи цифровізації (введення 

всіх відсутніх на сьогодні положень та понять, видів, об’єктів та суб’єктів 

економіко-правових відносин, утвердження принципів державного регулювання 

розвитку цифрової економіки, відповідальності, а також конкретних механізмів 

стимулювання інноваційної та інформаційно-технологічної діяльності), 

врегулювання правил поведінки головних інститутів цифрової економіки 

(визначення єдиного способу ідентифікації та аутентифікації фізичних і 

юридичних осіб, формування умов збору, передачі, зберігання, опрацювання, 

передачі даних, впровадження норм, які встановлюють пріоритетність цифрових 

даних над традиційним документообігом), усунення правових обмежень для 

розвитку сектора цифрової економіки в суміжних царинах законодавства, а 

також у сферах, які мають критично важливе значення для розвитку цифрового 

підприємництва, створення спеціального правового режиму для суб’єктів 

господарювання, у т. ч. організацій громадянського суспільства, які впровадили 

інформаційні процеси та готові відкрити їх для держави, представників 

громадянського суспільства. 

Додатково зазначимо, що подальший розвиток та удосконалення 

вітчизняного нормативно-правового поля функціонування сектора цифрової 

економіки слід здійснювати в узгодженні з положеннями, а також тенденціями 

розвитку світового та європейського інституційно-правового поля в цій сфері. 

Зокрема, на сьогодні стратегічною основою, на якій базується відповідна 

державна політика, є глобальні Цілі сталого розвитку до 2030 р. (ООН), 

Стратегія «Європа-2020», а також «Цифровий порядок денний для Європи» з 

інструментами та засобами кібербезпеки, конфіденційності даних, Інтернет-

довіри у межах розвитку цифрового суспільства; досліджень та інновацій, 
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цифрової інфраструктури, нових технологій, компонент і систем; покращення 

доступу та комунікації (широкосмуговий доступ в Європі, телекомунікації, 

відкритий Інтернет); таких елементів цифрової економіки, як FinTech-старт-апи 

Європи, хмарні технології та Інтернет-консалтинг [183; 186; 201]. 

Нормативно-правове поле визначає умови, в яких функціонують 

економічні агенти та розвиваються відповідні процеси. Важливе значення має їх 

повноцінність, якість та стабільність, а також незмінність від початку 

формування до протягом тривалого періоду часу реалізації державної політики. 

Разом із тим, певні коригуючі заходи здійснюються під час проходження тих, чи 

інших стратегічних етапів (стадій) розвитку сфери, що є об’єктом державного 

регулювання. Своєю чергою, такі зміни мають плануватися заздалегідь. В ідеалі 

– вони не реакція на розвиток ситуації не за планом, а заздалегідь сплановані і 

введені в дію, упроваджені у потрібний момент часу. Саме такі практики є 

критеріями найвищої якості стратегічного державного управління. 

Для їх втілення у життя держава має здійснювати системне стратегічне 

планування і програмування, що нині називається форсайтом. Іншими словами 

якісна стратегія розвитку сектора цифрової економіки України має опиратися на 

систему підстратегій і програм, які б охоплювали: центральний, регіональний та 

мікроекономічний (стратегічні підприємства) рівні; базові сектори та галузі 

реального сектора національної економіки; функціональні сфери цифровізації; 

ключові ринки та продукти цифровізації. За всіма цими напрямами мали б бути 

розробленими державні та місцеві стратегії і програми розвитку. Відповідно, з їх 

положеннями та ключовими маркерами можна було б звіряти поточний стан 

розвитку ситуації та робити висновки відносно якості і ефективності державного 

регулювання, його слідування глобальному плану чи ні. 

Натомість, істотним недоліком, на нашу думку, слід вважати відсутність в 

Україні такої системи узгоджених стратегічних планових документів. 

Фактично, урядом зроблено лише перший крок – прийнято концепцію розвитку 

цифрової економіки та суспільства, причому її строки вже у 2020 р. 

завершуються, а більшість положень так і не реалізовані; не розвинуті 
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положення стратегічного планування на регіональний та секторально-галузевий 

рівні. Такий стан справ не може бути свідченням якісного планування з 

подальшим поширенням державної політики по вертикалі та по горизонталі. 

Окреме додаткове питання – це розробка чітких дорожніх карт регіонів та 

окремих територій щодо забезпечення цифрової трансформації місцевих 

господарських комплексів та провідних підприємств чи секторів економіки, 

особливо малого і середнього підприємництва. Саме дорожні карти дозволяють 

вибудувати покрокову політику та тактику досягнення необхідного результату. 

При цьому, з огляду на стратегічну в наш час важливість упровадження 

цифрових технологій, перспективним шляхом має стати об’єднання місцевих 

стратегій і програм соціально-економічного розвитку та цифровізації, коли на 

місцевому рівні увага в межах програмування соціально-економічного розвитку 

приділяється цифровому розвитку у сферах якості життя населення, 

екологічного середовища, підтримки старт-апів у сфері цифрової економіки, 

програмам цифрового розвитку галузей, внутрішніх ринків ( товарів, послуг, 

капіталу, робочої сили і т. ін.), усунення цифрових розривів між обласними, 

районними центрами та віддаленими територіями, цифрового майбутнього та 

регіональної економічної безпеки.  

На сьогоднішній день в Україні з боку влади недостатньо зроблено для 

паритетного розвитку всіх секторів цифрової економіки – е-бізнесу, е-

урядування та е-суспільства. Так, цифровізація бізнесу здійснюється 

безпосередньо суб’єктами господарювання та держава практично в повній мірі 

дистанціювалася від цього процесу.  

Щодо розвитку інформаційного суспільства, то тут діяльність влади 

більш активна. Приймаються стратегії, програми, здійснюється активна 

комунікаційна політика. Позаяк, державна політика в цій сфері істотно відстає 

від світової практики. Йдеться, зокрема про закріплення правового режиму 

інформації, протидію створенню та поширенню неправдивої, незаконної і 

шкідливої інформації, упровадження офіційного електронного документообігу, 

зміцнення інформаційної безпеки, зокрема в частині безпеки інформації 
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користувачів, захисту державних інформаційних ресурсів, закріплення єдиних 

державних стандартів у сфері використання інформації та інформаційної 

безпеки, сертифікації засобів інформації, а також формування сприятливого 

інвестиційного середовища у сфері інформаційного суспільства. 

Недостатньою залученістю у процеси розвитку цифрової економіки на 

сьогодні характеризується й держава. В Україні попри наявність стратегій та 

програм, а також багаторічне наголошування влади на тому, що електронне 

урядування – один із пріоритетів удосконалення системи державного управління, 

так і не створено високотехнологічну цифрову платформу державного 

управління, здатну повністю усунути людський фактор і, відповідно, корупційну 

складову, автоматизувати збір статистичної, податкової та іншої звітності, 

забезпечити прийняття рішень на основі аналізу реальної ситуації. 

Основою такої платформи є хмарні технології з відкритими інтерфейсами 

взаємодії, що дозволяють незалежним постачальникам розширювати можливості 

взаємодії населення з органами державної влади шляхом створення ними власних 

додатків, що працюють на базі таких платформ. Через відсутність в Україні таких 

систем все ще характерні для нашої держави такі вади, як людський фактор при 

прийнятті державницьких рішень та корупція, несуб’єктність інтелектуальних 

агентів (відносно їх автоматичної ідентифікації, відповідальності та, наприклад, 

оподаткування), відсутність єдиної цифрової платформи та автоматизованої 

системи формування і використання бюджетних коштів. 

Не використовується в Україні й такий ефективний інструмент взаємодії 

секторів цифрової економіки, як приватно-публічне партнерство. Для органів 

державного управління публічно-приватне партнерство слугує засобом, що 

допомагає розвинути науково-дослідну та інноваційну політику, зробити її 

більш ефективною та адаптованою до змінних умов розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій, а також до глобальних та соціальних викликів. 

Для бізнесу публічно-приватне партнерство дозволяє розвивати нові 

ринки та створювати додаткові цінності за рахунок співпраці та спільної 

діяльності. На нашу думку, приватно-публічне партнерство є чи не найбільш 
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ефективним засобом реалізації політики розумної спеціалізації міст та регіонів 

країни. Регіональні та місцеві органи влади, реалізуючи таку політику, могли б 

одночасно підвищити рівень конкурентоспроможності і окремих підприємств, і 

таких високотехнологічних цифрових новостворюваних кластерів. 

Громадянському суспільству публічно-приватне партнерство створює 

нові можливості для реалізації особистісного потенціалу управління якістю 

життя. Для реалізації таких цілей державі слід забезпечити поступову 

модернізацію системи державного управління, виробити зручні для 

користувачів послуги е-урядування, забезпечити можливості доступного та 

безпечного зв’язку з державними органами влади. 

Як вже зазначалося, в підсумку експертного опитування ідентифіковано, 

що одним з найслабших місць середовища розвитку процесів цифровізації 

економіки в Україні є слабкість її інфраструктури. З одного боку, позитивно, 

що в Україні швидкими темпами розвивається ІТ сектор, здатний створювати і 

забезпечувати підприємства інформаційними технологіями. Але ця галузь 

сьогодні в більшій мірі орієнтована на зовнішніх замовників. Окрім того, в 

нашій країні не створено повноцінний комплекс інфраструктур, здатних 

забезпечити протікання процесів на основі цифрових технологій, а також 

комплекс технологій та побудованих на їх базі цифрових продуктів, здатних 

забезпечити достатні обчислювальні, телекомунікаційні та мережеві 

потужності, які функціонують на цифровій основі. 

На наше переконання, інфраструктура – головний чинник розвитку в 

Україні цифрової економіки. Відтак, вважаємо, що державі слід прийняти 

комплексну програму розбудови в країні інфраструктури цифрової економіки, 

де буде чітко визначено перелік інфраструктурних елементів, що мають бути 

створеними, обсяги та джерела залучення на ці цілі інвестиційного ресурсу, 

інструменти та засоби державної політики, у т. ч. венчурного фінансування 

створення та ефективного функціонування R&D центрів, високотехнологічних 

компаній та інвесторів цифрової економіки. 

Зауважимо, що вітчизняні підприємства на сьогодні не мають достатніх 
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стимулів та мотивів для інвестування у цифровізацію власних бізнес-процесів. 

Зокрема. як вже зазначалося, 14 % керівників вітчизняних підприємств 

вважають, що цифрові технології приносять більше витрат, ніж вигоди та не є на 

сьогодні необхідністю; 27 % не готові до зміни бізнес-моделі та переходу на 

цифрові технології [22]. Для того, аби змінити цю ситуацію державі слід 

упровадити низку стимулів. Одним з таких інструментів може слугувати система 

державних закупівель. Потрібно прописати законодавчу норму, згідно якої 

продукції та послугам, які містять цифрові технології, надавався б пріоритет. 

Державні закупівлі потрібно робити більш ітеративними зі швидкими циклами 

зворотного зв’язку для постійного оновлення і осучаснення технологій. 

Важливим мотивуючим чинником може стати й державна підтримка 

шляхом підготовки кваліфікованих кадрів. Йдеться про ІТ фахівців, науковців 

та дослідників, а також управлінців, які були б спроможні ефективно управляти 

інвестиційними проектами зі створення та впровадження сучасних передових 

інформаційних технологій. Не заперечуємо й стимулів у вигляді податкових 

преференцій, які б надавалися підприємствам для трансферу цифрових 

технологій, створення та впровадження технологічних інновацій, закупівлі 

цифрового обладнання та устаткування, від продажу продукції (послуг) з 

високим рівнем доданої вартості, створеної інформаційними технологіями. 

Додамо, що фіскальні стимули необхідні й з тих причин, що вітчизняні 

суб’єкти бізнесу не мають на сьогодні достатнього ресурсного забезпечення, 

передовсім – фінансового для реалізації проектів у сфері цифрової економіки. 

Згідно світового досвіду, державами в таких цілях підтримується створення та 

функціонування спеціалізованих фондів, які надають фінансову підтримку 

підприємствам для підготовки та реалізації інноваційних проектів. 

Державна політика неповноцінна, коли не реалізуються всі її базові 

функції. Відтак, негативно, що в Україні не впроваджено функцію контролю, 

зокрема не здійснюється аналізування розвитку цифрової економіки. Натомість, 

така інформація дозволила б моніторити стан ситуації, ідентифікувати сфери, 

де процеси цифровізації недостатні, виявляти перешкоди розвитку сектора 
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цифрової економіки та своєчасно реалізувати заходи, спрямовані на усунення 

перешкод. Визначені характеристики державного політики управління 

розвитком сектора цифрової економіки в Україні наведені на рис. 2.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досягнення Прогалини 

СИСТЕМА ЗАВДАНЬ 
ДЕРЖАВИ 

РЕЗУЛЬТАТИ 

Створення нормативно-
правового поля 

 Прийняті НПА, що 
визначають базові 
положення цифрової 
економіки; імплементовано 
низку положень норм 
законодавства ЄС; 

 наявність стратегії та 
концепції державної 
політики розвитку цифрової 
економіки та суспільства, е-
урядування; 

 реалізація стратегій і 
програм розвитку інформа-
ційного суспільства; 
створення міністерства 
цифрової трансформації; 

 розвиток ІТ сфери та її 
інфраструктури, широкос-
мугового доступу до мережі 
Інтернет, елементів функ-
ціонально-технологічної 
інфраструктури; 

 бізнесом та громадянсь-
ким суспільством підтри-
мується реалізація націона-
льної стратегії цифровізації; 

 підготовка фахівців зі 
створення ІТ, наявність 
науково-дослідних 
інститутів; 

 окремі індикатори реалі-
зації державної політики 
визначені в стратегії та 
концепції цифровізації 

 Відсутність закону про дер-
жавне стимулювання розвитку 
сектора цифрової економіки; 
недостатньо визначене 
регуляторне середовище для 
розвитку цифрового бізнесу; 

 нерозробленість 
регіональних, галузевих та 
секторальних програм 
цифровізації; нерозробленість 
відповідних дорожніх карт; 

 неузгодженість процесів роз-
витку е-бізнесу, е-урядування, 
інформаційного суспільства, 
відсутність єдиних цифрових 
платформ комунікації; 

 відсутність програми розбу-
дови цифрової інфраструктури; 
недостатність інфраструктури 
IoT, інформаційних систем міст, 
базових галузей, соціальних 
послуг; 

 наявність прогалин регуля-
торного та публічно-приватно-
го середовища проектів 
цифрової трансформації; 

 відсутність венчурних та 
інших фондів фінансування 
проектів цифровізації, брак 
управлінських кадрів; 

 несформованість системи 
моніторингу та контролю 
ефективності державної 
політики 

Проектування  
форсайтів 

Забезпечення інтеграції 
секторів та суб’єктів 

Формування інфраструк-
тури цифровізації 

Забезпечення мотивації 
економічних агентів 

Формування ресурсного 
забезпечення 

Контроль розвитку 
сектора цифровізації 

Подальший розвиток позитивних 
практик регулювання 

Удосконалення інструментів та 
засобів регулювання 

Формування якісної системи державного 
регулювання розвитку цифрової економіки 

Рис. 2.17. Результати аналізування характеристик державного регулювання за 

завданнями розвитку сектора цифрової економіки в Україні (авторська розробка) 
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Вважаємо, що врахування потреби у покращенні визначених нами 

проблемних аспектів (за головними завданнями державної політики) розвитку 

цифрової економіки в Україні дозволить істотно підвищити ефективність 

державного регулювання та забезпечити вищу керованість і ефективність 

процесів цифровізації та зміцнення інноваційно-технологічної 

конкурентоспроможності національного господарства. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. В України наявні достатні передумови для розвитку сектора цифрової 

економіки. Це якісна система освіти та збереження науково-технічного 

потенціалу, висока винахідницька активність населення та велика кількість 

креативних підприємців, створення і розвиток інноваційних, у т. ч. 

інформаційно-технологічних, старт-апів, активний поступ інформаційно-

комунікаційного сектора та висока конкурентоспроможність вітчизняних ІТ 

фахівців. Практично у всіх видах економічної діяльності в Україні 

розвиваються проекти та практики цифровізації бізнесу, зокрема 

впроваджуються бездротові комунікації, віддалений мобільний доступ, 3D-Друк, 

Інтернет речей, великі дані, хмарні обчислення та ін.; здійснюється цифровізація 

внутрішніх та зовнішніх бізнес-процесів; застосовуються інформаційні системи 

управління ресурсами; спостерігається розвиток е-торгівлі та електронних 

відносин зі споживачами, контрагентами; створюються ІТ кластери. Проте, 

обсяги сектора цифрової економіки України все ще істотно не збільшилися та 

не чинять системного впливу на зміцнення інноваційно-технологічної 

конкурентоспроможності національного господарства.  

Одна з головних причин цього полягає у недоліках середовища 

цифровізації економіки України, наявність яких підтверджується невисокими 

позиціями економіки України у рейтингах провідних міжнародних економічних 

організацій у 2019 р., а саме – мережевої готовності (Networked Readiness Index) 

(67 місце з 121 країни), глобального інноваційного індексу (Global Innovation 
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Index) (47 місце з 129 країн), високотехнологічного експорту у структурі 

промислового експорту, цифрової конкурентоспроможності (IMD World Digital 

Competitiveness Ranking) (60 місце зі 63 країн), конкурентоспроможності 

талантів (61 місце з 119 країн) та ін. Особливо критичними аспектами (в 

порівнянні з іншими економіками світу) стали: не зорієнтованість та 

неготовність на створення і впровадження технологій майбутнього, обмеженість 

практик розробки передових технологій, слабкий вплив цифрових технологій на 

економічне зростання, сталий розвиток та якість життя, низька інноваційність та 

технологічність українського експорту. 

2. З метою проведення аналізу середовища розвитку сектора цифрової 

економіки України (зокрема для ідентифікації факторів, що є сприятливими та 

такими, що стримують означені процеси, розрахунку інтегрального індексу 

середовища та часткових значень його складових, встановлення рівня вагомості 

індикаторів, які визначають процеси розвитку сектора цифрової економіки 

країни) розроблено та апробовано авторську методику. Для збору даних 

застосовано експертне дослідження, для якого залучено по 12 експертів за 

сферами: (1) виробництво, (2) торгівля, (3) послуги; загальна кількість експертів 

становила 36 осіб. При підборі експертів враховувалися критерії: склад 

експертної групи має бути паритетно представлений фахівцями з різних сфер, які 

можуть розглянути обговорювану проблему зі всіх сторін; високий рівень 

компетентності експерта (профіль та досвід роботи, рівень розв’язуваних 

проблем); високий рівень об’єктивності та неупередженості; самооцінка 

експертом своєї обізнаності відносно сучасного стану розвитку процесів 

цифровізації на макро та мікрорівнях, умов, факторів та тенденцій, що їх 

визначають. Експертне дослідження проводилося шляхом опитування кожного з 

експертів із використанням анкети. Експерти оцінювали якість середовища 

розвитку цифровізації за кожним індикатором, передбаченим в межах 

попередньо розробленої інституційно-системної моделі. Зокрема передбачалося 

по п'ять індикаторів за кожною з складових інтегрального індексу середовища: 

(1) самодостатність; (2) ефективність; (3) залученість; (4) інфраструктура, 

(5) готовність; (6) кооперація. 
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Методична послідовність аналізу середовища розвитку сектора цифрової 

економіки передбачала шість етапів: стратегічний, постановочний, експертний, 

якісного оцінювання, кількісного оцінювання та заключний. Для розрахунку 

інтегрального індексу застосовано метод колективної експертної оцінки Дельфі, 

який дозволяє визначати відносну важливість складових блоків з метою 

усунення менш впливових та виділення пріоритетних. Для опрацювання даних 

експертного опитування використано метод головних компонент і 

мультиплікативний підхід. Застосування авторської методики дозволило 

провести стандартизацію даних, виявити структуру взаємозв’язків між 

індикаторами та групами показників, дослідити значущість індикаторів у групах 

та груп показників, надати економічну інтерпретацію отриманим результатам, а 

також побудувати інтегральні групові індекси та загальний інтегральний індекс 

відповідно до виявлених величин головних компонент. 

Значення інтегрального індексу становило 0,603, що є свідченням 

середнього рівня розвитку (сприятливості) вітчизняного середовища. При 

цьому, на найвищому рівні перебувала складова «самодостатність» (0,884). 

Високими значенням характеризувалися складові «ефективність» (0,717) та 

«готовність до розвитку» (0,753). Найнижче значення індексу було встановлене 

для складової «залученість» (0,224). Встановлено, що саме цей напрям 

державної політики в аналізованій сфері на сьогодні потребує найбільшої 

уваги. Зростанню інтегрального індексу середовища сприятиме й реалізація 

заходів у напрямі розвитку вітчизняної інфраструктури цифровізації, а також 

реалізація проектів і програм у сфері цифрової кооперації. 

Серед сфер вітчизняного підприємництва попри найнижчий рівень 

складової «залученість», ця компонента на ринку послуг забезпечена на достатньо 

високому рівні. Натомість, для сфери послуг проблематичним залишається вплив 

цифрових технологій на ефективність функціонування та розвиток бізнесу (0,477). 

Для виробничих підприємств – низький рівень співпраці з населенням та 

державою (0,291), нерозвиненість цифрової інфраструктури (0,342) та низький 

рівень участі в проектах з розвитку цифрової кооперації (0,332). Для підвищення 

рівня цифровізації у вітчизняному торговельному бізнесі слід працювати над 



136 

розвитком співпраці підприємств з системою е-урядування та е-комерції (0,115). 

Отримані результати дозволили ідентифікувати напрями фокусування державної 

політики у сфері розвитку цифрової економіки України. 

3. Протікання процесів цифровізації національної економіки України в 

значній мірі залежить від якості державного регулювання в цій сфері. Політика 

влади ефективна, якщо в країні виконуються базові завдання держави зі 

забезпечення розвитку необхідних процесів. Попри наявність низки позитивних 

зрушень є підстави стверджувати про все ще наявний потенціал підвищення 

ефективності державного регулювання у сфері цифровізації економіки України, 

оскільки за кожним з базових завдань спостерігаються недоліки, зокрема: 

- створення нормативно-правового поля – відсутність закону про 

державне стимулювання розвитку сектора цифрової економіки, недостатньо 

визначене регуляторне середовище для розвитку цифрового бізнесу; 

- проектування форсайтів – брак регіональних, галузевих та секторальних 

програм розвитку цифровізації, нерозробленість відповідних дорожніх карт; 

- забезпечення інтеграції секторів та суб’єктів цифрової економіки – 

неузгодженість процесів розвитку е-бізнесу, е-урядування, інформаційного 

суспільства, відсутність єдиних цифрових платформ комунікації; 

- формування інфраструктури цифрової економіки – відсутність програми 

розбудови цифрової інфраструктури, інформаційних систем міст, базових 

галузей, соціальних послуг;  

- забезпечення мотивації економічних агентів – наявність прогалин 

регуляторного та публічно-приватного середовища проектів цифрової 

трансформації; 

- формування ресурсного забезпечення – відсутність венчурних та інших 

фондів фінансування проектів цифровізації, брак управлінських кадрів; 

- контролю розвитку сектора цифровізації – несформованість системи 

моніторингу та контролю ефективності державної політики. 

Результати досліджень автора щодо аналізу стану і тенденцій розвитку, а 

також характеристики державного регулювання розвитку сектора цифрової 

економіки України висвітлені у публікаціях [160; 161; 169; 171; 173; 195]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СЕКТОРА ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Обґрунтування стратегічних пріоритетів державної політики 

розвитку цифрової економіки 

 

Одним із ключових мегатрендів світу на сьогодні закономірно вважається 

якнайбільш всеосяжний перехід до цифрової економіки. Низка сучасних 

визнаних науковців-економістів стверджують, що світ вже зараз живе в 

інформаційній економіці, яка поширюється на всі без виключення сфери 

суспільного життя: економіку, підприємництво, соціальну діяльність, державне 

управління, політику, житлово-комунальне господарство, суспільний сектор, 

безпосередньо інформаційну та технологічну сфери і т. ін.  

Інформаційне суспільство є сучасною реальністю, інновації в сфері 

цифрових інформаційних технологій прискорюють темпи зростання і 

підвищення рівня якості життя людей, розвиток інформаційних технологій 

створює нові види господарської діяльності, відкриває нові ринки та продукти. 

Все тіснішими стають зв’язки між розвитком сектора цифрової економіки та 

діловою активністю, економічним зростанням, міжнародною 

конкурентоспроможністю, інклюзивністю та економічною безпекою 

національних економік. 

Відтак, дані, які відображені у цифровій формі, а також їх поєднання і 

застосування у вигляді інформаційних технологій закономірно повинні 

вважатися провідними факторами виробництва поряд із капіталом, землею, 

працею, інноваціями, підприємницькими здібностями тощо, причому у всіх 

сферах соціально-економічної діяльності. Це приводить до розуміння 

необхідності застосування нових підходів при підготовці кадрів, залученні 
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населення до цифрової економіки, розбудові відповідної та доступної 

інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій, розвитку культури 

інноваційного та високотехнологічного підприємництва, посиленні активності 

на зрізі відносин: «бізнес – дослідницькі організації – високотехнологічні 

підприємства».  

З огляду на це, актуалізується значимість формування і реалізації 

ефективної державної політики в царині забезпечення розвитку сектора 

цифрової економіки в Україні. Така політика апріорі має бути продуманою, 

чітко спланованою і реалізуватися у відповідності до наперед визначеної 

послідовності, де свідченням дотримання обраної «траєкторії руху» є 

досягнення стратегічних орієнтирів державного регулювання. Крім того, 

стратегічні пріоритети державної політики слугують тими орієнтирами, згідно 

яких визначаються і закладаються всі інші елементи, механізми, інструменти, 

засоби та заходи державного регулювання на нижчих рівнях управлінської 

ієрархії. 

Таким чином, відправною точкою у формуванні та подальшій реалізації 

державної політики у сфері розвитку цифрової економіки України є 

ідентифікація та обґрунтування стратегічних пріоритетів державного 

регулювання. Потрібно визнати, що в нашій країні питання регулювання 

розвитку сектора цифрової економіки в останні роки піднімається достатньо 

часто, а також на різних рівнях (центральному, місцевого самоврядування, 

громадського сектора, бізнесу, окремих політиків, науковців, експертів і т. ін.), 

що позитивно. 

До прикладу, у 2018 р. Кабінетом Міністрів України ухвалено рішення 

про прийняття Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України 

на 2018-2020 роки, якою визначені поняття, а також мета державної політики 

цифровізації економіки – «… досягнення цифрової трансформації існуючих та 

створення нових галузей економіки, перетворення сфер життєдіяльності у нові, 

більш ефективні» [133]. Концепцією також передбачені головні цілі (відповідно 

– пріоритети державної політики) цифровізації вітчизняної економіки. Це: 
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1) прискорення економічного зростання та залучення інвестицій, 

2) конкурентоспроможність і ефективність галузей економіки, 3) технологічно-

цифрова модернізація промисловості та виробництва, 4) доступність цифрового 

світу для громадян, 5) розвиток цифрового бізнесу. 

Але, вочевидь, такі цілі важко вважати справжніми і коректними 

стратегічними пріоритетами розвитку сектора цифрової економіки держави. Це, 

скоріше, наслідки його якісного і ефективного поступу, які, в тому числі, 

частково – не безпосередні, а другорядні, супутні. Зазначене дає підстави 

говорити про те, що конкретні цільові орієнтири державного регулювання у 

Концепції не визначені. 

Фактично, стратегічним пріоритетам державного регулювання більше 

відповідають окремі зі заходів державного регулювання в сфері розвитку 

цифровізації економіки України, передбачені Концепцією. Це, до прикладу, 

розвиток експорту цифрових технологій, цифровий розвиток пріоритетних сфер 

життєдіяльності, упровадження цифрових компетенцій та навичок громадян, 

розвиток цифрових інфраструктур. 

У 2016 р. окремі підприємства – світові лідери «цифрового» ринку, 

вітчизняні консультанти та експерти, підтримані Міністерством розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, розробили та 

презентували «Цифровий порядок денний України 2020» (т. зв. Цифрова 

адженда України – 2020). У документі достатньо повно і комплексно визначені 

та охарактеризовані першочергові сфери, ініціативи, проекти цифровізації 

економіки країни, які в підсумку зводяться до досягнення таких стратегічних 

орієнтирів: 1) стимулювання розвитку економіки та залучення інвестицій, 

2) формування базису («цифрової» економіки, «цифровізації» бізнесу та 

промисловості) для трансформації секторів економіки в конкурентоспроможні 

та ефективні, 3) підвищення рівня доступності «цифрових» технологій, 

4) покращення можливостей для реалізації людського капіталу, розвитку 

інноваційних, креативних і «цифрових» індустрій та бізнесу, 5) світове 

лідерство щодо експорту «цифрової» продукції та послуг [152]. 



140 

Як бачимо, окремі з пріоритетів у певній мірі недостатньо обґрунтовані та 

частково завищені, інші мають характер, аналогічний пріоритетам, визначеним 

у державній Концепції. Лише деякі, як-от підвищення рівня доступності 

«цифрових» технологій та реалізація людського капіталу і потенціалу бізнесу в 

сфері цифрових технологій, відповідають вимогам до визначення цілей 

державної політики. Хоча також потребують уточнення і конкретизації. 

Виходячи зі зазначеного, на наше переконання, актуалізується завдання 

формування більш конкретизованих та функціонально орієнтованих 

стратегічних пріоритетів державного регулювання розвитку сектора цифрової 

економіки України, на основі яких була б вибудувана більш системна, 

комплексна і ефективна державна політика розвитку і реалізації потенціалу 

цього сектора національного господарства. Більше того, визначені пріоритети, 

на нашу думку, мають не лише закріпити магістральні напрями державної 

політики, але й забезпечити етапність, послідовність її формування та 

реалізації. 

Останнє завдання не менш важливе, адже, як відомо, значно складніше 

досягти всіх цілей одразу. Це має бути покроковий процес, результати успіхів 

на кожному з етапів якого є підґрунтям для подальших реформувань, 

системних змін в економіці і суспільстві. Відносно сектора цифрової економіки 

України, то вважаємо, що важливо на етапі № 1 сформувати його повноцінний 

потенціал. Насправді на сьогодні, як було показано в аналітичній частині 

дослідження, він у значній мірі є. Це і велика кількість суб’єктів 

господарювання в ІКТ сегменті, і значна чисельність фахівців, які працюють в 

цій сфері, і наявність конкурентоспроможних ІТ-продуктів, визнаних на 

внутрішньому та зовнішньому ринках, і високі показники ефективності 

функціонування в галузі «інформація та телекомунікації», і розвинена система 

освіти та підготовки кадрів тощо. Але є підстави стверджувати, що значно 

більших і системних успіхів можливо досягти у підсумку більш повноцінного 

методичного підходу до становлення потенціалу цього сектора національного 

господарства. 
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Формування потенціалу сектора інформаційної економіки необхідне 

також і з причин подальшого нарощування і ефективного використання його 

конкурентоспроможності, що справедливо вважається на сьогодні важливим 

основоположним і зв’язуючим чинником конкурентних позицій економіки 

країни в цілому. Саме з огляду на це, на наш погляд, стратегічні пріоритети 

етапу № 2 державної політики розвитку сектора цифрової економіки України 

мають орієнтуватися на становлення та зміцнення конкурентних позицій цієї 

ланки національного господарства.  

Орієнтуватися на аутсорсинг ІТ-послуг суперечить принципам 

конкурентоспроможності базового виду економічної діяльності, що продукує 

кінцевий продукт з високим рівнем доданої вартості та широкого асортименту 

у ключових сегментах на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту, де 

функціонують не дрібні фізичні особи – підприємці, а потужні корпорації, що 

тісно інтегровані в усі сектори і галузі економіки, мають високі офіційні обсяги 

господарювання, здійснюють податкові відрахування та забезпечують 

зайнятістю значну частину працездатного населення, формують попит на 

освітні та інші послуги. 

Власне, після зміцнення конкурентних позицій сектора цифрової 

економіки з’являються можливості для переходу до наступного етапу (№ 3) 

його еволюції, під яким вбачається реалізація потенціалу сектора в системі 

національного господарства та розвитку інформаційного суспільства країни. На 

цій стадії можна буде вести мову про створення і впровадження цифрових 

продуктів та послуг як у межах новостворюваного продукту, так і в системі 

управління та бізнес-процесах у всіх видах економічної діяльності, повноцінної 

інформатизації всіх відносин в системі адміністративних, суспільних та інших 

відносин. Ідентифікація стратегічних етапів державної політики розвитку 

сектора цифрової економіки України дозволила визначити склад стратегічних 

пріоритетів державного регулювання, досягнення яких, власне, й 

підпорядковане як генеральній меті, так і слідуванню загальній стратегічній 

логіці розвитку подій (рис. 3.1).  



142 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Система стратегічних пріоритетів державної політики розвитку 

сектора цифрової економіки України (авторська розробка) 
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цифрової економіки України, то в першу чергу мову слід вести про становлення 

повноцінної інфраструктури його функціонування і розвитку.  

Ми вважаємо, що реалізувати в повній мірі потенціал цифровізації 

економіки і суспільства неможливо, коли для нашої держави все ще 

характерними залишаються проблеми: 

- низького рівня покриття території цифровою інфраструктурою 

(показник, на разі, складає лише близько 60 % (у 2017 р. частка вітчизняних 

домогосподарств, які мали доступ до інтернету, становила 59,8 %; 58,9 % осіб 

за останні 12 місяців користувалися послугами інтернету, а у сільській 

місцевості відповідний показник становив 41,7 % [146, с. 105]), тоді як в 

більшості країн ЄС наближається до 100 %); 

- нерівномірної доступності населення (а іноді й суб’єктів господарської 

діяльності) до цифрових технологій і нових можливостей у цій сфері (у 2017 р. 

частка громадян України, які здійснювали доступ до мережі інтернет в 

громадському центрі, складала 0,2 %, у будь-якому місці через мобільний 

телефон – 31,0 %, у будь-якому місці через інший пристрій мобільного доступу 

– 1,1 %, частка громадян, які отримували (відправляли) електронну пошту, 

становила 23,1 %, взаємодіяли через інтернет з органами державної влади – 1,9 

%, скачували програмне забезпечення – 5,1 %, спілкувалися через Skype, iTalk, 

web-камеру тощо – 48,1 %, здійснювали банківське обслуговування – 13,8 %, 

здійснювали електронну комерцію – 16,4 %) [146, с. 106]; 

- відсутності низки важливих елементів цифрової інфраструктури 

(наприклад, інтернету речей, електронної ідентифікації, довіри тощо).  

Водночас, йдеться про базисний рівень інфраструктури цифровізації 

економіки (який в нашій країні ще не сформований), тоді як реалізація 

потенціалу цифрової економіки потребує застосування на їх основі 

надсучасного техніко-технологічного забезпечення та передових високих 

технологій, систем і платформ їх обслуговування. 

Відтак, першочергове завдання влади – якнайшвидше завершення 

первісного етапу розвитку сектора цифровізації – стовідсоткове покриття 
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населення якісним інтернетом, а також забезпечення покращення можливостей 

населення (в т. ч. інструментами споживчого кредитування) відносно 

придбання комп’ютерної техніки та інших засобів доступу і використання 

інформаційних ресурсів. 

Швидке вирішення цього завдання дозволить перейти до наступної фази 

вибудування національної інфраструктури цифрової економіки, що складається 

з двох взаємопов’язаних між собою частин – сегменту інформаційних 

технологій та сегменту комунікаційних технологій. Своєю чергою, сегмент 

інформаційних технологій охоплює сектори програмного і апаратного 

забезпечення, ІТ-продуктів; сегмент програмного забезпечення – сектори 

телекомунікаційного обладнання і телекомунікаційних послуг. Виходячи з 

узагальнення результатів сучасних досліджень в сфері цифровізації економіки, 

розвитку сектора інформаційно-комунікаційних технологій, глобальних 

інноваційно-технологічних трендів тощо, можна узагальнити ключові елементи 

функціонально-технологічної інфраструктури цифрової економіки, становлення 

яких необхідне в нашій державі (табл. 3.1). 

Одночасно слід вести мову й про так званих носіїв зазначених елементів, 

а саме – про інституційну інфраструктуру сектора цифрової економіки, 

суб’єктів завдяки яким та через яких здійснюється становлення, розвиток і 

використання функціонально-технічних засобів. Такими є суб’єкти, які 

спеціалізуються на розвитку цифрових мереж зв’язку, забезпеченні потреб 

економіки в зборі та передачі даних, центри опрацювання даних, цифрові 

платформи, системи збору та опрацювання просторових даних та ін. 

Відповідно, під час реалізації політики розвитку сектора цифрової економіки 

України слід достатню увагу приділити питанню державного стимулювання 

розвитку і активізації цих структур, інших елементів інституційної 

інфраструктури цифровізації економіки. 

Розвиток інфраструктури дозволяє створити основу подальшого поступу 

та активізації діяльності в секторі цифрової економіки. Водночас, збільшення 

обсягів національного інформаційного продукту, зростання частки 
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інформаційних технологій у доданій вартості, поширення цифрових технологій 

на бізнес-процеси у всіх видах економічної діяльності та сферах суспільного 

життя не відбудеться без достатнього їх фінансово-ресурсного та 

інтелектуально-кадрового забезпечення. З огляду на це, ми вважаємо, що в 

якості наступного стратегічного пріоритету державного регулювання в цій 

сфері важливо визначити формування системи ресурсного забезпечення 

функціонування і розвитку сектора цифрової економіки. 

Таблиця 3.1 

Елементи функціонально-технічної інфраструктури цифрової економіки 

України, що потребують становлення і розвитку (авторська розробка) 
Сегмент комунікаційних засобів та технологій Сегмент інформаційних технологій 

Завдання: швидка, якісна та системна передача 
інформації, даних тощо, їх зберігання, 

опрацювання, захист, ефективне використання 

Завдання: опрацювання даних, їх аналітика, 
створення і застосування нових 

інформаційно-комунікаційних бізнес-
моделей, інтегрованих горизонтальних та 

вертикальних ланцюжків, розумних 
продуктів і послуг 

Елементи: 
 апаратне забезпечення; 
 програмні сервіси; 
 інтелектуально-кадрове забезпечення; 
 мережі передачі даних; 
 засоби супутникового мобільного зв’язку; 
 засоби швидко смугового доступу; 
 засоби віртуального обчислення; 
 засоби кібербезпеки; 
 інтернет речей; 
 засоби інтероперабельності; 
 е-розрахунки; 
 блокчейн; 
 технологічні інновації; 
 інфраструктура інтелектуальної власності; 
 транзакційно-процесингова інфраструктура 

Елементи: 
 мобільні технології; 
 сховища даних; 
 промислові мережі; 
 хмарні обчислення; 
 технології ідентифікації і довіри; 
 VR/AR; 
 Кібербезпека; 
 Штучний інтелект; 
 3D друк; 
 Digital Twins; 
 IoT платформи; 
 Wearable-технології; 
 MES/APS/APC; 
 SCADA/HMI; 
 E-government 

 

У першу чергу потрібно вести мову про підготовку фахівців для сектора 

інформаційно-комунікаційних технологій, інституційних суб’єктів 

інфраструктури цифрової економіки (передусім електронного урядування, е-

комерції та е-бізнесу, інфраструктури е-життєзабезпечення, суб’єктів, які 

забезпечують зв’язок і передачу даних), підприємств усіх видів економічної 

діяльності, готових розвивати цифрову компоненту бізнесу, а також про 
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підвищення рівня цифрової грамотності населення України.  

Наступним за важливістю елементом ресурсного забезпечення 

стимулювання розвитку сектора цифрової економіки в Україні вважаємо 

фінансово-інвестиційний. З однієї сторони, інвестиції необхідні для 

вибудування повноцінної м’якої та твердої інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури, модернізації і перебудови бізнес-процесів підприємств, а 

також державного та громадського секторів. З іншого боку, фінанси – хороший 

стимул для мотивації суб’єктів економіки відносно їх швидшого переходу в 

сегмент цифровізації бізнесу, суспільства, відносин, комунікацій, споживання. 

Скерування фінансового ресурсу в сферу розвитку цифрової економіки 

дозволить заохотити бізнес до впровадження і використання інформаційних 

технологій, а споживачів товарів та послуг – до придбання та споживання 

продукції (послуг) з вищим рівнем ІТ в структурі їх доданої вартості та 

споживчої корисності. Відтак, в процесі реалізації державної політики розвитку 

сектора цифрової економіки важливо впровадити комплекс фіскально-

податкових інструментів за двома напрямами: 

1) покращення доступності фінансового ресурсу для розвитку проектів 

цифровізації бізнесу. З огляду на те, що зацікавлений у розвитку власної 

цифровізації бізнес швидше за все зможе відшукати доступний для таких цілей 

фінансовий ресурс. А от складніше з цифровізацією, наприклад, об’єктів 

соціальної інфраструктури, адміністративних послуг, громадського сектора і т. 

ін. Великий потенціал тут криється саме в інструменті публічно-приватного 

партнерства, коли держава, по-перше, формує попит на послуги з забезпечення 

інформатизації та переходу цих структур у сегмент цифрового ринку, по-друге, 

вкладає власний фінансовий ресурс в проекти, капітал, по-третє, розвиває 

програми співпраці з бізнесом;  

2) покращення фінансової доступності цифрових технологій, продуктів, 

послуг для споживачів. Як вже зазначалося, інструментами тут можуть 

слугувати споживче кредитування (шляхом впливу на комерційні банки для 

покращення умов (зниження відсоткової ставки, збільшення строків 
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кредитування і т. ін.) кредитних послуг і продуктів), податкові інструменти, що 

знижують собівартість і, відповідно, ринкову ціну комп’ютерної та іншої 

техніки, яка працює з цифровими технологіями, програмного забезпечення. 

Важливо вести мову й про інші компоненти ресурсного забезпечення 

розвитку сектора цифрової економіки України. Це і матеріально-технічне та 

техніко-технологічне забезпечення, і нематеріальні активи, інформаційно-

аналітичні ресурси, маркетингово-консалтинговий супровід, юридична 

допомога, ринково-інфраструктурні послуги і т. ін. Вочевидь, у межах 

державної політики в аналізованій сфері всі ці аспекти мають бути 

максимально врахованими. 

Таким чином, реалізація стратегічних пріоритетів, пов’язаних із розвитком 

інфраструктури, а також формуванням ресурсного забезпечення сектора 

цифрової економіки України, позитивно позначиться на становленні потенціалу 

цього сектора національної економіки, слугуватиме відправною точкою 

нарощування обсягів діяльності, охоплення якомога ширшого кола видів 

економічної діяльності та сфер суспільного життя, кращими можливостями для 

виконання функцій і завдань в системі національного господарства. 

Відтак, на другому стратегічному етапі державного регулювання 

розвитку сектора цифрової економіки необхідно перейти до реалізації 

стратегічного пріоритету щодо розширення масштабів сектора та нарощування 

обсягів господарської діяльності. На нашу думку, цьому сприятиме не тільки 

збільшення номенклатури товарів (послуг) з вмістом інформаційних технологій 

у більшості видах економічної діяльності, але й розширення безпосередньо 

асортименту сучасних технологій, які застосовуються в економіці. Слід також і 

не забувати про те, що сфера інформаційних технологій розвивається 

швидкими темпами і технології, що провідні сьогодні, у найближчій 

перспективі можуть вважатися застарілими і неактуальними. Таким чином, 

потрібно працювати на випередження з врахуванням сучасних трендів 

цифровізації (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Етапізація тенденцій розвитку цифрових технологій (узагальнено автором) 

Етапи Актуальні цифрові технології 

Тенденції початку  
XXI століття 

 персональний комп’ютер; 
 смартфон; 
 швидкісний інтернет; 
 хмарні інформаційні бази; 
 соціальні мережі 

Сучасні тенденції 

 VR/AR; 
 переносні пристрої; 
 розумні будинки; 
 під’єднані автомобілі; 
 дрони; 
 датчики, сенсори; 
 нанотехнології; 
 аналітика великих даних 

Орієнтири в розвитку 
тенденцій 

 технології імплантатів; 
 штучний інтелект; 
 робототехніка; 
 блокчейн та криптовалюти; 
 3D-друк; 
 розподілені обчислення; 
 самокеровані машини; 
 економіка спільного користування; 
 нові технології в енергетиці 

 

В підсумку узагальнення результатів сучасних досліджень у сфері 

розвитку цифрової економіки можна зробити низку висновків, пов’язаних зі 

спеціалізацією державної політики, орієнтованої на нарощування обсягів 

господарської діяльності в секторі. Це, по-перше, популяризація в суспільстві 

ідеї того, що інформація (цифровізація товарів та послуг) все більше стає 

ключовим чинником конкурентоспроможності, адже підвищує рівень 

доступності продукту підприємства і покращує його якісні характеристики. 

Одночасно з популяризацією важливо працювати над нівелюванням все ще 

наявних в Україні бар’єрів поширення і застосування цифрових технологій, 

зокрема шляхом інституціалізації норм, правил, стандартів, процедур, 

регламентів роботи з інформаційними даними; усунення недосконалостей 

системи охорони та захисту інтелектуальної власності; підвищення рівня 

кібербезпеки; поширення компетентностей населення, а також працівників 
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підприємств відносно роботи з цифровими даним. 

Наступним перспективним напрямом розвитку ринку цифрової економіки 

України та нарощування його місткості можна вважати використання штучного 

інтелекту. На сьогодні все більшого поширення набувають технології штучного 

інтелекту в робототехніці, машино та приладобудуванні, техніці візуалізації 

зображень, складних і глибинних дослідженнях, опрацюванні природної мови. 

Розвиток цього сегменту ринку цифровізації відбуватиметься й природнім 

шляхом, проте значно пришвидшити необхідні процеси можливо за участі 

державного регулювання, спрямованого на підтримку освітніх програм з 

підготовки необхідних фахівців, створення сприятливого середовища для 

залучення інвестицій у сферу використання штучного інтелекту, розробку, 

фінансування і реалізацію програм з чітко визначеними проектами розвитку 

штучного інтелекту у базових видах економічної діяльності, зокрема на рівні 

регіонів з високим потенціалом інноваційно-технологічного розвитку, ІТ та 

кадровим забезпеченням, узгодження напрямів та параметрів розвитку ІТ та 

інфраструктури цифровізації у відповідності з потребами сегментів 

застосування штучного інтелекту. 

Третій важливий напрям у цій сфері стосується розвитку інтернету речей. 

Йдеться про підключення до інтернету і переведення на цифровий облік 

практично всіх фізичних речей та об’єктів, які після цього можна буде 

обліковувати та здійснювати обмін, купівлю/продаж, споживання тощо в 

цифровому вигляді. Формування ринку інтернету речей на сьогодні є одним зі 

світових трендів та очікується, що вже в найближчій перспективі цей ринок 

може практично в повній мірі витіснити ринок традиційних товарів та послуг. 

Відповідно, вітчизняним суб’єктам підприємництва важливо також розвиватися 

в цьому напрямі, оцифровуючи все більше власних продуктів. 

З погляду системи державного управління важливим є сприяння в такого 

роду ініціативах, зокрема потрібно розвивати обізнаність представників бізнесу 

відносно переваг використання технологій інтернету речей, підтримувати та 

стимулювати різного роду ініціативи інноваційно-технологічної діяльності, а 
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також старт-апи у сфері інтернету речей, здійснювати підготовку фахівців та 

інженерів у сфері операційних технологій. 

Не меншим потенціалом розвитку користуються на сьогодні в світовій 

практиці й цифрові платформи як так звані віртуальні середовища взаємодії 

користувачів задля комунікації та бізнес-співпраці (e-business). Особливість їх 

функціонування полягає в тому, що взаємодія відбувається не на спеціально 

створюваній інформаційній площадці, а на базі ресурсів користувачів – 

учасників такої системи, коли кожен користувач створює так звану корисність 

(мережевий ефект) для інших, яка в сукупності перетворюється на ресурс 

розвитку. Економічними перевагами таких систем є удосконалення та 

цифровізація бізнес-процесів (причому не тільки внутрішніх, але й 

міжсуб’єктних), отримання ефектів синергії внаслідок, вибудування як 

вертикальних (від виробника – до споживача), так і горизонтальних (між 

підприємствами однієї сфери) інформаційних відносин та електронної 

взаємодії. Стратегічною перевагою становлення і розвитку цифрових платформ 

є здатність створювати цифрові кластери, де їх учасники в межах закритої 

(частково закритої чи відкритої) внутрішньої електронно-цифрової системи 

взаємодіють між собою. 

В подальшому перспектива веде аж до утворення єдиного цифрового 

внутрішнього ринку національної економіки із вже не стільки традиційним 

структуруванням економіки на види економічної діяльності та галузі, як – на 

цифрові сегменти внутрішнього ринку, вертикально-горизонтальні системи, 

локальні виробничо-торговельні комплекси, корпоративні структури.  

Слід зазначити, що в ЄС такі процеси вже розвиваються. Мова йде про 

проект Digital Single Market, організований для становлення електронної бізнес 

взаємодії між компаніями з різних країн Єврозони. Україна має шанс 

приєднатися до цієї системи і, таким чином, не лише прискорити 

євроінтеграційні прагнення країни, але й вийти на більш якісний щабель 

розвитку сектора цифрової економіки, зокрема – e-business. Для цього вже за 

зараз слід працювати над імплементацією регламентів e-IDAS, приєднанням до 
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програм: Interoperability Solutions for European Public Administrations 2, e-

CODEX, e-Invoicing, Single Digital Gateway, гармонізації цифрової взаємодії 

митних служб України та ЄС на основі Єдиного уніфікованого документу 

(SAD) та системи моніторингу переміщення товарів (NCTS). 

По-четверте, це державна підтримка процесів цифрової трансформації у 

базових видах економічної діяльності. Мова йде передусім про розробку і 

впровадження державних та регіональних стратегій і програм активізації 

діяльності в сфері цифрової економіки у різних галузях, сферах економіки, 

видах економічної діяльності на всіх рівнях – макро, мезо, галузевому, мікро. 

Реалізація такого роду програм дозволяє глибше розвивати інфраструктуру 

цифрової економіки, стимулювати суб’єктів господарювання до використання 

цифрових інструментів та рішень, створювати нові індустрії, здійснювати 

співпрацю з науково-дослідним сектором, розробки та впровадження 

технологічних інновацій, популяризувати розвиток цифровізації знизу-вгору, у 

т.ч. від школи до бізнесу. 

По-п’яте, це поширення бізнес-моделей, які належать до ідеології 

економіки спільного користування. Йдеться про оцифрування і переведення в 

інформаційне поле різного роду відносин, як-от спільне користування офісними 

та складськими приміщеннями, основними засобами, фінансовими, людськими 

та іншими ресурсами, технологіями, бізнес-операціями і т. ін. Для розвитку 

цього напряму цифрової економіки в Україні потрібно реалізувати низку 

інституційно-організаційних інструментів, орієнтованих на удосконалення 

законодавства в частині функціонування економічних агентів у межах спільної 

економіки, приєднання до міжнародних законодавчих практик регламентування 

фінансово-господарських відносин (у т. ч. міжнародних), спільної економіки, 

спрощення умов ведення бізнесу в системі відносин спільної економіки, 

стимулювання створення і розвитку нових marketplace та участі вітчизняних 

суб’єктів господарювання в проектах у межах комерційної цифрової 

глобалізації.  

До найбільш перспективних напрямів розвитку сектора цифрової 
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економіки та розширення його місткості, на нашу думку, потрібно також 

віднести віртуалізацію фізичних інфраструктурних ІТ-систем та перехід до 

сервісних моделей. Цей напрям діяльності можна у повній мірі віднести й до 

елементів інфраструктури цифрової економіки, адже він стосується створення 

відповідного сервісу для користувачів, якими вони користуються протягом 

певного необхідного часу. При цьому гарантується й достатній рівень 

кібербезпеки даних. В основі проекту віртуалізації фізичних інфраструктурних 

ІТ-систем та сервісних моделей – застосування хмарних технологій та 

програмно визначеної архітектури. 

У межах державного регулювання розвитку цього сегменту сектора 

цифрової економіки України необхідно вести мову про формування 

відповідних положень законодавства, які б регулювали відносини та права у 

сфері хмарних технологій, ініціювання та реалізацію пілотних проектів із 

віртуалізації фізичних інфраструктурних ІТ-систем та створення сервісних 

моделей в секторі державного управління, функціонуванні закладів соціальної 

інфраструктури, споживчих послуг, покращення бізнес-середовища та 

реалізацію низки стимулів для постачальників в Україну хмарних послуг. 

Упровадження в нашій державі вказаних вище напрямів розвитку сектора 

цифрової економіки об’єктивно сприятиме становленню і зміцненню його 

конкурентних позицій. Водночас, надалі слід розвивати тенденції, які мають 

своїм наслідком покращення структурних характеристик сектора національного 

господарства та зростання його частки в економіці. Це наступний із визначених 

нами стратегічних пріоритетів державної політики. 

При цьому потрібно розуміти, що раціональна структура сектора 

цифровізації має два взаємопов’язаних компоненти: 1) внутрішній – розвиток 

та нарощування обсягів діяльності за пріоритетними напрямами цифровізації 

національної економіки, 2) зовнішній – позитивний вплив та внесок 

цифровізації у зростання частки цифрових технологій в традиційних видах 

економічної діяльності, зокрема базових видах економічної діяльності (рис. 

3.2). 
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Рис. 3.2. Напрями державної політики удосконалення структурних 

характеристик сектора цифрової економіки України (авторська розробка) 

 

На наш погляд, реалізація визначених вище заходів сприятиме 

становленню та зміцненню конкурентних позицій вітчизняного сектора 

цифрової економіки, що дозволить перейти до проходження наступного 

стратегічного етапу державного регулювання. Це реалізація економічного 

потенціалу аналізованого сектора економіки в системі національного 

господарства та розвитку інформаційного суспільства.  

В першу чергу слід зазначити, що це може стати можливим лише в 

підсумку досягнення такого стратегічного пріоритету державної політики в цій 

сфері, як формування системних зв’язків та потужного внеску сектора цифрової 

економіки в економічне зростання. Такі зв’язки та внесок можливі, коли 

ініціатива буде йти і зверху, і знизу, від ключових суб’єктів – бізнесу, 

громадськості та держави на базі моделі, показаної на рис. 3.3. 

Напрями покращення структурних 
характеристик 

Збільшення частки сектора цифровізації у 
базових видах економічної діяльності, 
суспільстві та сфері адміністративних 

послуг: 
 частки продуктів з цифровими 
технологіями на внутрішньому ринку; 
 частки продуктів з цифровими 
технологіями у сегменті 
адміністративних послуг; 
 рівня розвитку інформаційного 
суспільства; 
 рівня застосування суб’єктами госпо-
дарювання сучасних передових цифрових 
технологій, технологічних інновацій; 
 частки технологій у доданій та 
споживчій вартості продукції (послуг); 
 частки споживачів, налаштованих на 
перевагу використання цифрових 
продуктів та сервісів; 
 частки суб’єктів з високою інновацій- 
но-технологічною активністю 
 

Активізація розвитку інтернету речей 

Збільшення чисельності практик та сфер 
використання штучного інтелекту 

Створення цифрових платформ 
віртуального середовища взаємодії 

користувачів (e-business) 

Державна підтримка процесів цифрової 
трансформації у базових видах 

економічної діяльності 

Поширення бізнес-моделей, які належать 
до ідеології економіки спільного 

користування 

Віртуалізація фізичних інфраструктурних 
ІТ-систем та перехід до сервісних моделей 
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Рис. 3.3. Завдання суб’єктів сектора цифрової економіки в контексті 

формування системних зв’язків розвитку сектора і забезпечення економічного 

зростання держави (авторська розробка) 

 

Зауважимо, що за умови реалізації визначених завдань і включення 

головних суб’єктів у єдину систему функціонування та розвитку сектора 

цифрової економіки будуть створені повноцінні умови втілення в життя 

масштабних національних проектів у сфері соціального та економічного 

розвитку країни. На нашу думку, цим необхідно скористатися, досягнувши 

такого стратегічного пріоритету державного регулювання в аналізованій сфері, 

як ефективна реалізація стратегічних національних проектів у секторі цифрової 

економіки. 

 

БІЗНЕС 
 Активна діяльність з впровад-
ження цифрових технологій; 
 розвиток e-business; 
 модернізація бізнес-процесів на 
основі цифровізації та виходу (в 
інформаційному полі) за рамки 
внутрішньо-технологічних процесів; 
 готовність до цифрової 
комунікації з громадянським 
суспільством та державою в 
інформаційному полі 

ДЕРЖАВА 
 Модернізація системи держав-
ного управління та перехід на e-
government; 
 реалізація структурних змін та 
інституційних реформ з розвитку 
цифрової економіки; 
 посилення інформаційної 
відкритості та готовності до 
реалізації стратегічних проектів 
публічно-приватної співпраці в 
сфері цифровізації 

СУСПІЛЬСТВО 
 Забезпечення доступу до 
інформаційно-комунікаційних 
мереж та цифрових технологій; 
 висока активність із 
використання цифрових продуктів, 
комунікації в рамках цифрового 
суспільства; 
 розвиток сектора e-society; 
 формування інструментів 
захисту інтересів інформаційного 
громадянського суспільства 

ІНФРАСТРУКТУРА 
ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 Формування повноцінної м’якої 
та твердої інфраструктури 
цифровізації, її техніко-
технологічного забезпечення; 
 впровадження технологічних 
інновацій, формування сучасної e-
infrastructure; 
 обслуговування цифрової 
комунікації суб’єктів цифрової 
економіки 

Взаємодія 
суб’єктів 
розвитку 
сектора 

цифрової 
економіки 
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Не вдаючись до розкриття інструментів та засобів державного 

регулювання, спеціалізація таких проектів, на нашу думку, має стосуватися: 

- розбудови твердої та м’якої національної інфраструктури розвитку 

цифрової економіки; 

- цифровізації об’єктів соціальної інфраструктури; 

- розвитку е-урядування; 

- створення «розумних» міст; 

- модернізації митниці на засадах формування електронної митниці; 

- переходу на Індустрію-4,0; 

- повномасштабної діджиталізації; 

- створення хай-тек кластерів;  

- стимулювання міжкорпоративної електронної взаємодії та створення 

галузевих цифрових платформ. 

Звичайно, що цей перелік національних проектів не є вичерпним і 

повинен розвиватися, змінюватися, доповнюватися по мірі розвитку сектора 

цифрової економіки України, а також із урахуванням глобалізаційних 

тенденцій, особливостей функціонування і стану використання економічного 

потенціалу розвитку тих, чи інших галузей економіки, територій. Але, за будь-

яких обставин, стратегічним має бути вектор державної політики на розвиток і 

якомога ширше використання можливостей сектора цифровізації. Для цього 

вітчизняним органам державного управління необхідно усунути всі 

інституційні бар’єри, сформувати належне нормативно-правове поле, 

упровадити систему заходів з державного стимулювання цифровізації секторів 

економіки та бізнесу, розпочати та довести до логічного завершення низку 

масштабних національних та локальних проектів у сфері державно-приватного 

партнерства. 
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3.2. Вдосконалення інституціонального забезпечення державного 

регулювання розвитку сектора цифрової економіки 

 

Роль та значимість інституціонального забезпечення у кожній царині 

державного регулювання вельми важлива та об’єктивно необхідна. 

Інституціональне забезпечення передовсім відповідальне за формування 

середовища, в якому розвиваються ті, чи інші процеси. Більше того, саме 

завдяки якісному інституціональному забезпеченню, по-перше, досягається 

незворотність необхідних тенденцій; по-друге, реалізується внутрішня та 

зовнішня мотивація усіх суб’єктів, дотичних до сфери регулювання. 

Існують різні підходи до визначення складу елементів інституціонального 

забезпечення, що прийнятно, адже не для всіх сфер, ситуацій, умов доцільне 

застосування тих, чи інших складових. Властиво сектора цифрової економіки з 

огляду на існуючий стан розвитку та наявне інституціональне забезпечення, на 

нашу думку, при плануванні державної політики його удосконалення слід 

фокусуватися навколо наступних складових: 

1) інституційно-правий базис; 

2) інституційно-організаційне платформа; 

3) інституційно-інфраструктурне забезпечення; 

4) інституційно-економічний блок; 

5) інституційно-психологічне середовище. 

Обрання зазначених компонент обумовлюється наступними аргументами. 

По-перше, нинішнє вітчизняне законодавство і система нормативно-правових 

актів на всіх рівнях управління у дуже незначній мірі визначає більшість 

необхідних аспектів, пов’язаних із господарською діяльністю та відносинами в 

сфері цифрової економіки, не прописаними (не згаданими в жодному НПА) 

залишаються більшість ключових сучасних аспектів розвитку цифрових 

технологій, неврегульованими перебувають важливі положення з охорони та 

захисту технологій, зберігання, передачі, використання інформації. 

По-друге, в Україні відсутня організаційна система керування процесами 
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становлення, розвитку та реалізації потенціалу сектора цифрової економіки. 

Певні кроки в цьому напрямі зроблені, але вони недостатні. Не всі з необхідних 

елементів організаційно-управлінської системи утворені, а також не 

налагоджено достатньої комунікації між тими, що наявні. 

По-третє, для активного розширення сектора цифрової економіки 

необхідно розвивати його інфраструктуру – інформаційно-комунікаційну, 

технічного та програмного забезпечення, технологічну, фінансову, 

інвестиційну, інтелектуально-кадрову, матеріальну. Без цього ефективно не 

функціонує жодна економіка і її базові сектори. 

По-четверте, у межах інституціонального забезпечення мають діяти 

чинники, які мотивують економічних агентів до раціональної поведінки. Такі 

стимули, беззаперечно, прописуються у межах законодавства, але можуть 

набувати й іншого характеру, як-от – участь в проектах публічно-приватного 

партнерства, користування спеціально організованою інфраструктурою, 

державні замовлення, сприяння в популяризації бізнесу і т. ін. 

По-п’яте, як показує досвід успішних реформ, необхідний інформаційно-

психологічний супровід державної політики, тобто постійна комунікація 

бізнесу і громадськості про розвиток сектора цифровізації в Україні. 

Поінформування необхідне не лише для покращення середовища обізнаності 

про вектори розвитку держави та її економіки, але й заради впливу на поведінку 

населення і суб’єктів бізнесу. 

У комплексі наявність та належна активізація дії зазначених компонент 

інституціонального забезпечення дозволять значно зрушити процеси 

досягнення визначених нами стратегічних цілей державної політики розвитку 

сектора цифрової економіки в Україні, зробити її більш збалансованою і 

системною, сфокусованою навколо чітко визначених орієнтирів, чинників та 

умов, що їх визначають, забезпечити якнайкращу комунікацію з 

представниками інформаційного суспільства, бізнесу та громадськості, 

інфраструктурним та іншими елементами. 

Структуру авторського бачення системи інституціонального забезпечення 
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розвитку сектора цифрової економіки наведено на рис. 3.4, а відповідну 

аргументацію – нижче. 

При формуванні інституціонального забезпечення в будь-якій царині 

економіки та суспільного життя закономірно найбільш важливе значення 

відводиться системі нормативно-правових актів, які визначають правила гри, 

регулюють відносини між учасниками, створюють стимули для раціональної 

поведінки економічних агентів і т. ін. Сектор цифровізації економіки не 

виключення, а, навпаки, в більшій мірі абсолютно нова сфера відносин, 

врегулювання яких потребує цілого комплексу змін до вітчизняного 

законодавства, узгодження його положень з міжнародною практикою, 

врегулювання пакету питань інформаційної безпеки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Рис. 3.4. Структура інструментів формування інституціонального забезпечення 

розвитку сектора цифрової економіки в Україні (авторська розробка) 

Координація 
інституціонального 

забезпечення 

Інституційно-
правовий базис 

Інституційно-
інфраструктурне 

забезпечення 
 Створення цифрових платформ 
бізнесу, держави та громадськості; 
 формування єдиних цифрових 
хмарних платформ; 
 розвиток інституційного 
середовища досліджень та розробок 
у сфері цифрової економіки; 
 вибудування інформаційної 
інфраструктури 

Інституційно-
економічний блок 

 Реалізація програм державно-
приватного партнерства; 
 розвиток інфраструктури підтримки 
високотехнологічних старт-апів; 
 підтримка інвестиційної 
інфраструктури зі спеціалізації на 
проектах сектора ІКТ; 
 формування методичних центрів 
системи інтелектуально-кадрового 
забезпечення потреб розвитку цифрової 
економіки 

 Формування повноцінної законодавчої 
основи цифровізації економіки; 
 врегулювання функціонування 
головних інститутів цифрової економіки; 
 усунення правових обмежень для 
розвитку і поширення цифрової 
економіки в бізнесі та нових галузях; 
 надання спеціального правового 
режиму для СГД з високим рівнем 
інформатизації та відкритості до 
співпраці в межах цифрової економіки 

Інституційно-
психологічне 
середовище 

 Формування єдиного цифрового 
середовища довіри; 
 розвиток інфраструктури охорони 
та захисту інтелектуальної 
власності; 
 популяризація переваг і 
можливостей цифровізації 
економіки та суспільства  

Інституційно-орга-
нізаційна платформа 

 Формування інституційного 
забезпечення планування державної 
політики розвитку сектора 
цифровізації економіки; 
 створення інституцій координації 
діяльності сторін зацікавлених у 
розвитку цифрової економіки; 
 запровадження інституту 
моніторингу розвитку сектора 
цифрової економіки та 
ефективності державної політики  



159 

Відтак, у межах питання державної політики формування 

інституціонального забезпечення розвитку сектора цифрової економіки в першу 

чергу потрібно вести мову про покращення законодавчої основи її 

функціонування. Враховуючи великий пласт аспектів і питань, які мають бути 

законодавчо врегульованими, можна справедливо стверджувати про 

необхідність прийняття окремого закону України про розвиток сектора 

цифрової економіки, в межах його були б чітко визначені основні поняття у 

сфері цифрової економіки, зокрема такі, як цифрове середовище, цифровий 

документ, відносини у сегменті цифровізації та багато інших. В законі були б 

прописані мета, стратегічні орієнтири розвитку цифрової економіки України, 

методи, принципи, механізми та інструменти регулювання ринку цифрових 

продуктів та сервісів, сектора цифрової економіки загалом. 

Окремим блоком законодавчих питань відносно нормативно-правової 

основи функціонування сектора цифрової економіки потрібно вважати 

особливості здійснення ключових видів діяльності в цифровій економіці, її 

суб’єктів та об’єктів, правовідносин, усіх видів і типів юридичної, соціальної та 

економічної відповідальності. 

Важливо говорити й про те, що розвиток цифрових технологій став 

можливим завдяки активному інноваційно-технологічному розвитку в світі. 

Але цей процес не зупиниться на цифровізації, він буде відбуватися й надалі. 

Відтак, важливо бачити наступні перспективи та законодавчо врегулювати 

інструменти застосування особливих правових режимів відносно стимулювання 

науково-дослідної, експериментальної, інноваційно-технологічної діяльності 

вже в умовах становлення потужного сектора цифровізації національного 

господарства України.  

Після чіткого визначення та інституціалізації ключових понять, важливих 

для належного функціонування і державного регулювання відносин у межах 

сектора цифрової економіки необхідним є нормативно-правове врегулювання 

функціонування її головних інститутів. Об’єктивно має бути встановленим 

єдиний спосіб ідентифікації та аутентифікації фізичних і юридичних осіб, 
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сформованим так зване єдине цифрове середовище «довіри». Всі питання, які 

пов’язані з ідентифікацією суб’єктів відносин задля подальшого безпечного 

комунікування та обміну даними, мають бути законодавчо врегульованими. В 

іншому випадку замість переваг та перспектив зміцнення 

конкурентоспроможності національного господарства можна отримати 

комплекс проблем інформаційної безпеки та загроз сталого функціонування 

економіки. 

Для недопущення зазначеного важливе значення має й питання 

законодавчого врегулювання аспектів, пов’язаних із отриманням, 

аналізуванням, опрацюванням, передачею та зберіганням даних. Потрібно 

інституціалізувати права на збір інформації, визначити умови відносно 

опрацювання та аналізування даних, їх комерційного використання, створити 

сприятливе середовище для роботи з великими базами даних як фізичних, так і 

юридичних осіб, ідентифікувати статус систем автоматичного зняття даних з 

пристроїв обліку без участі сторін. 

На сьогоднішній день в Україні все більшого використання отримують 

технології блокчейн. До прикладу, у 2017 р. із використанням блокчейн було 

реалізовано оновлену версію інформаційної системи Державного земельного 

кадастру України. Третє покоління технології блокчейн знаходиться ще в 

процесі розвитку, але вже ведеться активна робота над блокчейном четвертого 

покоління. Технологія передбачає розробку масштабних промислових додатків, 

здатних одночасно керувати багатьма процесами, обробляти і зберігати 

величезні масиви даних, забезпечуючи їх логічний взаємозв’язок і 

узгодженість. Але питання використання цієї технології в нашій державі 

законодавчо не в повній мірі врегульоване. Відтак, у межах удосконалення 

інституційно-правового забезпечення розвитку сектора цифровізації 

національного господарства України важливо визначити правову основу 

використання технології блокчейн в економіці, державному управлінні та 

громадському секторі. 

Попри те, потребують врегулювання й питання правового статусу 
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інтернету речей, штучного інтелекту та машинного навчання, хмарних сервісів 

та обчислень, великих даних, віртуальної та доповненої реальності, сучасних 

біоінженерних технологій, цифрових двійників і цифрових технологічних 

платформ. Навіть держави з найбільш прогресивним розвитком економіки в 

цілому та цифрової економіки зокрема на сьогодні ще не мають досконалих 

положень законодавства щодо цих базисних інструментів цифровізації, але, в 

будь-якому разі, їх застосування стає все більш масовим, а значимість в 

економіці – істотнішою. Відтак, слід працювати й в частині удосконалення 

вітчизняного законодавства, яке регулює їх застосування, імплементувати 

провідні зарубіжні практики в цій сфері. 

До стратегічно важливих напрямів державного регулювання в частині 

формування інституційно-правового забезпечення розвитку сектора цифрової 

економіки віднесемо й усунення правових обмежень для поширення принципів 

цифрової економіки в бізнесі та нових галузях. Діяльність у цьому напрямі 

передбачає наступні принципові положення: по-перше, законодавчі ініціативи, 

які пришвидшують мотивацію економічних агентів до ширшого застосування у 

бізнес-процесах та господарській практиці інформаційних технологій; по-друге, 

нормативно-правові акти, які забезпечують захист прав та інтересів суб’єктів – 

учасників відносин у межах цифрової економіки; по-третє, усунення 

адміністративних та інших перешкод на шляху розвитку сектора цифровізації 

економіки та активне поширення цифрових відносин. 

Щодо посилення мотивації до якнайширшого впровадження 

інформаційних технологій у межах внутрішніх і зовнішніх процесів суб’єктів 

господарювання, то, на нашу думку, необхідним є визначення правового 

статусу та запровадження єдиного реєстру трудових відносин, що замістив би 

низку традиційних фізичних інструментів (трудові книжки, цивільно-правові 

договори, картки обліку робочого часу і т. ін.), а також урегулював та спростив 

перешкоди на шляху реалізації трудових відносин у цифровій сфері. 

Наступним етапом стало би запровадження електронних засобів 

комунікування й у інших царинах взаємовідносин, зокрема між населенням, 
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суб’єктами бізнесу, представниками громадянського суспільства, державою. 

Регулювання цих процесів може набувати й більш «агресивної» форми, до 

прикладу, шляхом заборони впровадження нових сфер та форм відносин 

держави з фізичними і юридичними особами без відповідного аналога у 

цифровій площині. 

Відносно другого напряму – гарантування дотримання прав, то органам 

влади слід активізувати роботу зі визначення та впровадження правового 

механізму захисту прав інтелектуальної власності та результатів науково-

дослідної, інноваційно-технологічної, іншої інтелектуальної творчої діяльності.  

В напрямі усунення адміністративних та інших перешкод окремого 

важливого статусу набуває питання проведення експертизи чинних в Україні 

нормативно-правових актів, якими регулюється господарська діяльність, на 

предмет наявності у них положень, які перешкоджають або ускладнюють 

застосування цифрових технологій суб’єктами господарювання як загалом, так 

і за видами економічної діяльності, секторами економіки.  

Особлива увага має бути приділена галузям реального сектора економіки, 

а також галузям інформації та комунікації, фінансової і страхової діяльності, 

професійної, наукової та технічної діяльності, адміністративного та 

допоміжного обслуговування, державного управління, соціального 

страхування, освіти, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги.  

Необхідні й зміни в системі технічного регулювання та стандартизації, 

зокрема відносно їх адаптації та приведення до вимог і особливостей розвитку 

сектора цифрової економіки. Такі заходи особливо актуальні, оскільки 

дозволяють випереджати проблемні ситуації, які можуть виникати у зв’язку з 

активним розвитком цього сектора економіки та нарощуванням т. зв. 

інституційних пасток у сфері технічного регулювання та стандартизації, 

обумовлених відсутністю чи неузгодженістю чинних положень та появою 

принципово нових технологічних продуктів (сервісів). 

Успіхам у напрямі стимулювання розвитку сектора цифрової економіки 

сприятиме й надання спеціального правового режиму для суб’єктів 
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господарської діяльності з високим рівнем інформатизації та відкритості до 

співпраці в межах розвитку цифрової економіки. Але одразу слід наголосити на 

тому, що мають бути чітко визначеними критерії переходу на такий 

спеціальний правовий режим, серед яких важливе місце посідають 

інформаційна відкритість, готовність до співпраці в межах інформаційного 

моніторингу діяльності, відповідальність за порушення, включно з виходом з-

під дії спеціального правового режиму. 

Зауважимо, що спеціальний правовий режим цифровізації дозволяє 

забезпечити системний вплив шляхом сукупності регуляторних, охоронних, 

процесно-процедурних засобів, які характеризують специфічне поєднання 

дозволів, заборон, зобов’язань, гарантій його дотримання. Фактично, 

спеціальний правовий режим необхідний для врегулювання господарських 

відносин у сфері цифрової економіки, зведення їх в єдине правове поле для 

досягнення в підсумку інформаційно-економічної безпеки всіх суб’єктів та 

учасників сектора цифровізації. Основоположними принципами правого 

режиму цифрової економіки є права на вільне отримання, передачу та 

поширення інформації, а ключовим об’єктом, закономірно, слід вважити права 

доступу до інформації. 

Особливо важливого значення у контексті формування та реалізації, 

забезпечення ефективності державної політики розвитку сектора цифрової 

економіки має вибудування відповідної організаційної системи та структури 

управління цими процесами. Фактично в діючу систему державного управління 

має бути «вмонтованим» блок, відповідальний за організацію політики держави 

у сфері цифровізації. 

Зрозуміло, що за питання розвитку секторів економіки відповідальне 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

Але поступ сектора цифрової економіки залежить від цілого комплексу питань і 

проблем, які виходять за рамки компетенцій і повноважень цього міністерства. 

Це і освіта та наука, і інноваційно-технологічна діяльність, і інформаційно-

технологічна інфраструктура, і охорона інтелектуальної власності, і підготовка 



164 

кадрів та низка інших питань. 

Виходячи із зазначених міркувань, актуалізується питання створення 

інституцій координації, по-перше владних структур з формування та реалізації 

державної політики розвитку сектора цифрової економіки та, по-друге, 

діяльності сторін, зацікавлених у зростанні цього сектора національної 

економіки. Не виключаємо й варіант поєднання першого та другого.  

До зацікавлених сторін відносно розвитку сектора цифрової економіки 

передовсім відносимо органи державної влади, суб’єктів підприємницької 

діяльності, представників громадянського суспільства, освітні та науково-

дослідні структури. Відповідно, достатньо визначальне значення може мати 

створення координаційних рад при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України та на нижчих рівнях управління – при 

обласних та районних державних адміністраціях. Такий підхід не передбачає 

додаткових інституцій, а лише координацію діяльності чинних в цілях якісного 

і системного планування та подальшої реалізації державної політики розвитку 

сектора цифрової економіки.  

Важливе значення має й формування інституційного забезпечення 

планування державної політики розвитку сектора цифровізації економіки. 

Йдеться про різнорівневе планування – на стратегічному, тактичному і 

операційному рівнях. Ми бачимо повноцінну систему інституційного 

забезпечення планування державної політики в аналізованій сфері з компонент, 

наведених на рис. 3.5. 

Прийняття та реалізація в Україні визначених стратегічно-програмних 

документів на різних рівнях ієрархії управління економікою дозволила б більш 

системно і комплексно підійти до планування державної політики в 

аналізованій сфері. Стратегічний аспект планування передбачає узгодження 

прогностичних характеристик розвитку економіки та її цифрового сектора, 

еволюції розробки та впровадження цифрових технологій, бачення стратегічних 

векторів та сфер розвитку цифровізації, формування відповідних систем 

управління розвитком цифрової економіки. 
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Рис. 3.5. Концептуальна послідовність формування інституціонального 

забезпечення планування державної політики розвитку сектора цифрової 

економіки України 

 

Операційний рівень управління забезпечує безпосередню реалізацію 

визначених заходів та конкретних проектів, визначення їх стандартів та 

кількісно-якісних характеристик, координацію діяльності суб’єктів політики, 

формування методології управління та візії напрямів розвитку досліджень, 

науки і техніки, підготовки кадрів, визначення джерел залучення і 

використання ресурсного забезпечення.  

Однак, планування – це лише одна зі функцій управління. Після, 

організації та реалізації заходів державної політики вадливо забезпечити 

контроль ефективності. Якісним інструментом контролювання в розвинених 

економіках слугує моніторинг. Саме тому ведемо мову про необхідність 

запровадження в Україні інституту моніторингу розвитку сектора цифрової 

економіки та ефективності державної політики в цій сфері. Його упровадженню 

має передувати розробка системи критеріїв та показників, у тому числі на 

засадах попереднього вивчення зарубіжного досвіду, а також визначення 

інструментів моніторингу (збору і опрацювання даних. оприлюднення 

результатів) за розвитком сектора цифрової економіки, його сегментів 

Концепція державної політики розвитку та реалізації потенціалу сектора 
цифрової економіки 

Стратегія державної політики розвитку сектора цифрової економіки 

Національна програма розвитку сектора цифрової економіки 

Регіональні та місцеві стратегії і програми цифровізації економіки 

Узгодження положень базових програм соціально-економічного розвитку 
територій у векторі цифровізації  
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(включно з процесами цифрової трансформації бізнесу, держави, 

громадянського суспільства, населення), інфраструктури, стратегічно важливих 

об’єктів. 

У межах інституційно-інфраструктурного забезпечення важливе значення 

має бути відведене створенню цифрових платформ, причому на рівні всіх 

суб’єктів суспільно-економічних відносин. Йдеться про цифрові платформи, які 

забезпечують ринки товарів, послуг та інформації. Підприємства – платформи є 

сучасним світовим трендом розвитку сектора цифрової економіки, її базисом і 

фундаментом. У руслі розвитку цифрової економіки все більше як нових 

суб’єктів господарювання, так і діючих бізнесів переходять на бізнес-процеси 

які відбуваються в інтернет-просторі. 

Для подальшого розвитку цифрових платформ органам державного 

управління слід забезпечити включення відповідних заходів до всіх програм 

соціально-економічного розвитку держави, її територій, галузей та видів 

економічної діяльності, сформувавши, таким чином, широкий комплекс засобів 

фінансово-економічної мотивації (фінансово-інвестиційне забезпечення, 

доступні кредити, податкові пільги, ін.) підприємств, особливо найбільш 

мобільних – представників сектора МСП, інноваційного та 

високотехнологічного бізнесу. Паралельно може вестися діяльність і з 

поінформування бізнесу та населення відносно переваг, які надає використання 

цифрових платформ. 

Цифрові платформи держави, їх поява, розбудова, а надалі взаємодія між 

собою та з електронними сервісами бізнесу і громадськості дозволяють 

сформувати площадку комунікації, взаємодії та обміну, передачі/отримання 

продуктів, послуг між державою та іншими особами, зацікавленими в 

отриманні державних послуг. 

Своєю чергою, цифрові платформи громадянського суспільства 

забезпечують джерело відкритих даних суспільного бачення функціонування і 

розвитку різних сфер суспільного життя, функціонування бізнесів, отримання 

зворотних зв’язків від суспільства та інформації, яка важлива для держави в 
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плані покращення соціально-гуманітарної, економічної та іншої політики. 

Логічно, що наступним стратегічним етапом державної політики розвитку 

сектора цифрової економіки має, на нашу думку, стати об’єднання цифрових 

платформ, що будуть сформовані на рівнях різних груп суб’єктів, управління 

економікою та суспільним розвитком, сферах соціально-економічного життя, 

секторах економіки, видах економічної діяльності тощо. Йдеться про утворення 

єдиних цифрових хмарних платформ із відкритими інтерфейсами взаємодії, що 

також дозволяють іншим суб’єктам «втручатися» у їх функціонування та 

удосконалювати їх через використання власних додатків. Із достатньо вагомим 

уточненням відносно гарантування аспектів безпеки інформації та дотримання 

положень законодавства. 

Зауважимо, що такий підхід до розвитку інституційно-інфраструктурного 

забезпечення сектора цифрової економіки України надає низку переваг, до 

яких, попри інші, віднесемо: досягнення «суб’єктності» цифрових контрагентів 

(на сьогодні це одна з проблем подальшого поступу вітчизняного сектора 

цифрової економіки, адже існують способи контактування без ідентифікації 

осіб, наявності/ненаявності, визнання чи ні цифрового підпису і так далі; 

можливість встановлення суб’єктності одразу забезпечує і ідентифікацію 

контрагента, і його відповідальність, включно з оподаткуванням, дотриманням 

норм законодавства тощо), підвищення ефективності бізнес-процесів, оскільки 

напрями цифрової взаємодії обиратимуться на підставі швидкого 

комп’ютеризованого опрацювання і аналізування великої чисельності всіх 

можливих варіантів розвитку подій; мінімізацію корупційної складової через 

усунення людського фактора як в системі адміністративних послуг, так і у 

відносинах «бізнес-до-бізнесу», діяльності (в значній мірі лобістського 

характеру) громадських організацій.  

У межах інституційно-інфраструктурного забезпечення розвитку сектора 

цифрової економіки України потрібно вести мову й про розвиток 

інституційного середовища досліджень та розробок у сфері цифровізації 

економіки, а також інформаційної інфраструктури. Щодо першого, то таке 
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завдання особливо актуальне для розвитку в середовищі науково-дослідної та 

інноваційно-технологічної діяльності дослідницьких компетенцій і 

технологічних напрацювань, достатніх для формування системи підтримки 

пошукових та прикладних досліджень в сфері цифрової економіки для 

забезпечення технологічної самостійності і розвитку національної економіки за 

кожним напрямом наскрізних цифрових конкурентоспроможних технологій. 

Інформаційна інфраструктура є основоположною для належного 

функціонування та подальшого розвитку сектора цифровізації економіки та 

суспільства. Це беззаперечно. Відтак, у межах державної політики в цій сфері 

важливо передбачити реалізацію заходів, орієнтованих на розвиток мереж 

зв’язку, достатніх для повноцінного впровадження і використання цифрових 

технологій бізнесом, державою та населенням; створення системи центрів 

опрацювання даних; упровадження цифрових платформ роботи з даними для 

забезпечення потреб бізнесу, держави та населення; створення ефективної 

системи збору, опрацювання, збереження та надання споживачам просторових 

даних. 

У межах інституційно-економічного блоку головне завдання зводиться до 

формування середовища з високим рівнем мотивації економічних агентів 

відносно впровадження і використання сучасних інформаційних технологій. 

Але важливо розуміти, що створення державою пільг та преференцій для 

окремих суб’єктів господарювання об’єктивно призводить до викривлення 

конкурентного середовища, що негативно позначається на ефективності 

функціонування економіки в цілому, призводить до утворення девіантних 

елементів ринку – монополій, корупції влади, зрощування бізнесу та влади, ін.  

Відтак, важливо аби під час формування державної політики розвитку 

сектора цифрової економіки планувалося застосування інструментів та засобів, 

які забезпечують мотивацію економічних агентів до розвитку власного 

мікросередовища інформатизації, а також участі у функціонуванні та розвитку 

сектора інформаційної економіки держави загалом, але не суперечать 

принципам конкуренції. Серед таких доцільно виділити інструмент приватно-
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публічного партнерства, коли держава надає певні економічні активи, які 

належать їй у спільні з бізнесом чи громадськими структурами проекти. 

Такий підхід одночасно сприяє перетворенню науково-дослідної та 

інноваційної політики на більш прийнятну та адаптивну до середовища, яке 

швидко змінюється, а також до соціальних та глобальних викликів. Це дозволяє 

бізнесу розвивати нові ринки, мати кращий доступ до матеріальних та 

інформаційних ресурсів, які належать державі. 

Зауважимо, що сьогодні в Україні все у більшій мірі застосовується 

інструмент смарт-спеціалізації в розвитку міст, територій та регіонів країни. 

Відповідно, поєднання цієї стратегії з інструментами приватно-публічного 

партнерства дозволяє і зміцнити конкурентоспроможність підприємств, які 

беруть в них участь, і підвищити ефективність, спроможність реалізації 

національних та регіональних проектів. 

Важливе значення у цьому блоці віднесемо й державній підтримці 

високотехнологічних старт-апів зі спеціалізацією на проектах, що розвивають 

сектор цифровізації економіки. На наше переконання, в Україні державна 

політика підтримки розвитку сектора малого і середнього підприємництва не 

надто ефективна, масштаби фінансування та кількість реалізованих заходів 

практично не корелюють зі змінами в чисельності та обсягах господарювання 

суб’єктів малого і середнього бізнесу як в країні в цілому, так і в її регіонах. 

Одним зі шляхів зміни такої ситуації може стати фокусування уваги на окремих 

сегментах цього сектора економіки, яким, до прикладу, можуть стати малі та 

середні підприємства, які спеціалізуються на розробці і впровадженні цифрових 

технологій шляхом їх інформаційної (популяризація, поширення, підтримка і 

впровадження) та інвестиційної (фінансова, податкова, інфраструктурна та 

інша підтримка) акселерації. 

Активна поява, фінансування і розвиток інформаційно-технологічних 

старт-апів – прямий шлях до всеохоплюючого розвитку сектора цифрової 

економіки держави. Такий висновок підтверджується й тим, що процеси 

відбувають у природній спосіб, шляхом формування попиту на інформаційно-
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технологічні інновації, створення їх пропозиції, формування ринку, зростання 

його інвестиційної привабливості та отримання прийнятного рівня 

рентабельності (задоволення потреб) усіма учасниками процесу – 

інноваторами, інвесторами, користувачами ІТ-продуктів та їх споживачами. 

В частині інституційно-економічного забезпечення державної політики 

розвитку сектора цифровізації економіки пріоритетне значення, на наше 

переконання, має система фінансового стимулювання інноваційно-

технологічної діяльності, розвитку інформаційно-комунікаційного сектора, 

підготовки необхідних фахівців. 

Для забезпечення таких процесів слід вести мову про виділення 

фінансового ресурсу як на центральному, так і на регіональному та місцевому 

рівнях управління для співфінансування діяльності елементів інфраструктури 

підтримки високотехнологічних старт-апів, підтримки інвестиційної 

інфраструктури зі спеціалізації на проектах сектора ІКТ, формування 

методичних центрів системи інтелектуально-кадрового забезпечення потреб 

розвитку цифрової економіки. 

Головним завданням інституційно-психологічної складової 

інституціонального середовища розвитку в Україні сектора цифрової економіки 

слід уважати достатній інформаційно-психологічний вплив на усіх суб’єктів, 

які є учасниками або від яких залежить становлення сектора цифровізації 

національної економіки. Одночасно не слід забувати, що вагомим чинником 

стимулятором такого середовища є й поінформування про гарантії безпеки 

власності під час участі у відносинах у межах цифрової економіки у всіх її 

проявах та аспектах. 

Відповідно, ми вважаємо, що передусім в країні потрібно створити 

повноцінні правові умови для існування єдиного цифрового середовища довіри. 

Йдеться про забезпечення усіх учасників цифрової економіки засобами 

довірчих цифрових дистанційних комунікацій з такими ключовими 

елементами, як віддалене підтвердження особи, рівний статус різних способів 

ідентифікації та аутентифікації фізичних та юридичних осіб, цифровий підпис, 



171 

цифрове право представлення інтересів третіх осіб, паритетне рівне визнання 

правочинності цифрових та нецифрових відносин, форми незалежної довірчої 

фіксації та надання зацікавленим особам юридичних фактів у межах 

електронної дистанційної взаємодії, умови функціонування ринку цифрових 

послуг і т. ін. Беззаперечно, що повне юридичне врегулювання цих аспектів 

дозволить швидше і безпечніше розвиватися сектора цифрової економіки в 

Україні.  

Певним достатньо вагомим посилом від влади – психологічним чинником 

для населення, громадянського суспільства та бізнесу щодо всесторонньої 

підтримки програм і проектів розвитку сектора цифрової економіки є розбудова 

інфраструктури охорони та захисту інтелектуальної власності. Належна 

захищеність інтелектуальних прав сприятиме активізації інтелектуальної 

творчої діяльності та використанню її результатів у напрямі цифровізації різних 

сфер суспільного життя, галузей та секторів національної економіки. 

Але для цього вже визріла актуальність внесення певних важливих змін 

до вітчизняної нормативно-правової системи, орієнтованих на стимулювання 

нарощування обороту продуктів – результатів інтелектуальної діяльності, у т. ч. 

оцифрування та цифрового обігу накопичених масивів об’єктів 

інтелектуального права, використання результатів інтелектуальної діяльності 

для потреб розвитку інноваційно-технологічного та цифрового секторів 

економіки, лібералізації режимів обігу об’єктів інтелектуальних прав заради 

розвитку сектора цифровізації економіки, унеможливлення здійснення 

правопорушень в сфері інтелектуальних прав. 

Яко доповнюючий інструмент у межах політики з формування 

інституційно-психологічного середовища розвитку сектора цифрової економіки 

відмітимо активну діяльність зі популяризації переваг і можливостей 

цифровізації економіки та суспільства. Для цього слід розгорнути відповідну 

рекламно-соціальну кампанію, а також організувати по всій країні низку 

міжнародних форумів із обговорення проблем розвитку цифрової економіки, 

участі України у глобалізаційних проектах з цифровізації, розвитку цифрової 
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інфраструктури, започаткувати державні та регіональні грантові програми на 

конкурсних засадах для фінансування найбільш перспективних у цій сфері 

наукових досліджень, стимулювати інноваційно-технологічні старт-апи, що 

спеціалізуються на розвитку цифрових технологій.  

 

 

3.3. Розробка державної програми цифровізації в реальному секторі 

економіки 

 

Розвиток цифрової економіки в Україні має бути збалансованим, 

комплексним і системним, відбуватися паритетно в державному, суспільному 

та реальному секторах економіки. Такий шлях дає найвищий синергічний 

ефект. Відповідно, на центральній ланці ієрархії управління необхідно 

визначити стратегічні цілі, шляхи і послідовність їх досягнення.  

Однак, кожна сфера суспільного життя, сектор системи національного 

господарства має власні особливості, орієнтири, цілі та завдання становлення і 

розвитку як в цілому, так і відносно цифровізації, відповідно, механізми, 

інструменти та засоби регулювання. З огляду на це ретельне планування 

державної політики розвитку сектора цифрової економіки в Україні слід 

здійснювати узгоджено, але диференційовано. 

Відтак, позитивно, що у 2018 р. прийнято Концепцію розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018-2020 рр. Концепція, власне, й слугує 

стратегічним дороговказом, згідно якого планується розвиток процесів 

цифровізації, є концентрованою системою поглядів, розумінням явищ і 

процесів, єдиним визначальним задумом. 

Логічним продовженням стратегічного планування і програмування 

державної політики розвитку цифрової економіки України мала б стати 

стратегія розвитку цифрової економіки як довгостроковий, послідовний, 

підкріплений ідеологією (концепцією), стійкий до невизначеності умов 

середовища план дій, спрямований на досягнення успіху в кінцевому 
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результаті. Але, слід визнати, що у значній мірі потреба в розробці та реалізації 

стратегії нівелювалася тим, що її замінили положення Концепції. Йдеться про 

те, що в Концепції вже окреслені стратегічні цілі та напрями цифрового 

розвитку нашої країни, принципи державної політики у сфері цифровізації, 

засади інтеграції України в єдиний цифровий простір ЄС. Концепція навіть 

передбачає План заходів із її реалізації на 2018-2020 роки. 

Позаяк, логічним продовженням стратегування державної політики є 

програмування, тобто розробка та подальша реалізація функціонально-

структурних багаторівневих програм. Звідси робимо висновок, що, в дійсності, 

стратегічне планування державної політики розвитку сектора цифрової 

економіки України не завершене, особливо коли йдеться про державне 

управління на рівні сфер і секторів економіки. Для реального сектора економіки 

України це підтверджується й тим, що Концепція стосується фактично всієї 

країни, всіх складових її життєдіяльності, інститутів держави, громадянського 

суспільства і т. ін. Очевидно, що такий узагальнений документ не може 

слугувати чіткою системою завдань та засобів, якою можна було б 

користуватися під час формування і реалізації політики розвитку цифрової 

економіки, наприклад, лише в частині реального сектора економіки країни. 

Виходячи з зазначених міркувань-доказів, доходимо висновку, що на 

сучасному етапі соціально-економічного розвитку України та державної 

політики становлення її цифрового сегмента актуалізувалася потреба в розробці 

Державної програми цифровізації в реальному секторі економіки України (далі 

– Програма). Положення цього стратегічного планового документу стали б 

логічним продовженням системи планування державної політики у сфері 

розвитку цифрової економіки безпосередньо у системі реального сектора та 

галузях базових видів економічної діяльності, дозволили б доповнити, 

уточними та впровадити більш конкретні і дієві інструменти та засоби 

державного регулювання в цій сфері. Апріорі вони диференціюються в межах 

політики розвитку цифрової економіки в бізнесі, з однієї сторони, та відносно 

розвитку цифрового суспільства та е-держави, з іншої сторони.  
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Окрім того, Програма дозволила б імплементувати положення відносно 

впорядкування інституціонального забезпечення, ресурсної підтримки та 

джерел її формування, специфічних практик щодо розвитку процесів 

цифровізації в особливих сферах та аспектах, забезпечення інформаційної та 

економічної безпеки суб’єктів – учасників цифрових відносин і користувачів 

цифрових послуг, координації дій та моніторингу реалізації, а також управління 

та контролю державної політики у сфері цифровізації економіки в реальному 

секторі національного господарства України. 

Відомо, що реальний сектор економіки є її найбільш продуктивним 

сегментом, де відбувається створення більшої частини національного продукту, 

що пропонується для реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках. Тут 

формується практично вся додана вартість і саме від функціонування галузей 

реального сектора економіки залежать базисні параметри та показники 

економічного зростання, а, відтак, й забезпечується конкурентоспроможність 

національної економіки. Відповідно, найбільший ефект цифровізації 

полягатиме у поширенні цифрової економіки саме в реальному секторі. Але 

вказані процеси підлягають попередньому плануванню і програмуванню. 

Існують різні погляди на склад галузей, що входять до реального сектора 

економіки. Низка науковців вважає, що реальний сектор – це виключно 

виробничий комплекс країни, представлений промисловістю та сільським 

господарством. Інша група дослідників головною критеріальною ознакою 

реального сектора вважає створення доданої вартості, додаючи будівництво, 

транспорт і зв’язок, сферу послуг. Ще ширшим є бачення галузевого складу 

реального сектора економіки в науковців, які вважають, що сюди слід 

відносити всі види економічної діяльності, окрім державного та громадського 

секторів, частково сфери фінансових послуг, операцій, у межах яких відсутня 

додана вартість. Всі з охарактеризованих міркувань мають право на існування 

та є в тій, чи іншій мірі обґрунтованими. Таким чином, можна констатувати, що 

єдиного усталеного погляду на структуру реального сектора економіки немає.  

На нашу думку, структуру реального сектора економіки утворюють 
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первинний, вторинний та третинний сектори. Первинний представлений 

галузями, результати функціонування яких є сировиною для інших видів 

економічної діяльності (це добувна промисловість та сільське господарство і 

пов’язані з ним види діяльності, послуг). Вторинний – видами економічної 

діяльності, що використовують сировину для виготовлення продукції (галузі 

переробної промисловості). Третинний – видами економічної діяльності, що 

забезпечують просування і збут продукції, створення та надання різного роду 

послуг (рис. 3.6).  

Важливо зауважити, що продукти сектора цифровізації можна віднести і 

до первинного (адже вони утворюються не на основі попередньо отриманої 

сировини, хоча й залежать від комунікаційних технологій (телекомунікаційного 

обладнання і послуг), програмного та апаратного забезпечення), і до вторинного 

(оскільки тут створюється кінцевий продукт), і до третинного (продуктом 

переважно є послуга) секторів. З іншого боку, це окремий сектор економіки, 

який має власні елементи і, вочевидь, має істотну додану вартість та забезпечує 

конкурентоспроможність економіки. Таким чином, виділяємо четвертинний 

сектор економіки як інформаційне суспільство та економіку знань, що 

відноситься до системи реального сектора економіки та інтегрується з іншими 

його сегментами, визначаючи потенціал їх функціонування та розвитку. 

Іншими словами, цифрова економіка розглядається і як четвертинний 

сектор економіки і, одночасно, як інтегруючий елемент, і, водночас, як 

платформа подальшої еволюції, розвитку та зміцнення конкурентоспроможності 

національного господарства. 

Зауважимо, що каркас пропонованої нами Програми утворюють її 

структурні елементи, до яких у підсумку аналізування практик і підходів до 

розробки національних, державних і регіональних програм, які стосуються 

державної політики розвитку базових видів економічної діяльності та 

економіки в цілому, віднесемо: (1) вихідні умови, (2) мету державної політики, 

(3) цілі державної політики, (4) напрями регулювання, (5) глобалізаційний та 

євроінтеграційний блок, (6) фінансово-ресурсне та організаційно-управлінське 

забезпечення, (7) інструментарій моніторингу, контролю та коригування. 
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Рис. 3.6. Структура реального сектора економіки (складено за [176, с. 60-70]) 
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України загалом та в рамках реального сектора національного господарства 

зокрема. Ключові висновки з цього питання наведені у другому розділі 

дослідження. Однак, важливо аби перший блок Програми завершувався 

констатуючими висновками – фундаментом, на якому будується державна 

політика. 

На нашу думку, за результатами аналізування можна зробити висновок, що 

на поточному етапі в України наявний потенціал розвитку цифрової економіки, 

але її частка та вплив на макро- і мікроекономічні процеси недостатні; обсяги 

внутрішнього ринку продуктів цифрової економіки незначні; не сформовано 

достатньої інфраструктури та інституційного середовища цифровізації. 

Виходячи з зазначеного, метою Програми видається доцільним визначити 

гармонізацію та конвергенцію сектора цифрової економіки України та ЄС 

(зокрема в частині цифрового порядку денного для Європи (Digital Agenda for 

Europe) та єдиного цифрового простору (Digital Single Market), зростання 

вітчизняної цифрової індустрії (обсягів виробництва та збуту цифрових 

продуктів (послуг, технологій)), модернізацію бізнес-процесів суб’єктів 

реального сектора національної економіки на засадах підвищення рівня 

цифровізації. 

Аргументація запропонованого підходу до формулювання мети 

державної політики наступна. У першу чергу цифрова економіка України має 

не відставати у темпах розвитку та технологічності від загальносвітових, 

передусім європейських, провідних практик. Це стратегічно важливо і це 

головне. В іншому випадку навіть при тотальному впровадженні 

інформаційних технологій у всі без виключення технологічні процеси їх 

конкурентоспроможність, як і економіки країни загалом, буде нижчою. Відтак, 

першорядним має стати входження до країн – лідерів за розвитком цифрової 

економіки та інформаційних технологій та утримання надалі власних позицій. 

Другий аспект мети полягає в зростанні цифрової індустрії України. 

Власне, в сьогоднішніх умовах разом із розвитком процесів цифровізації та 

діджиталізації, цифрова індустрія виступає окремим сегментом (сектором, 
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видом економічної діяльності) національної економіки і, відповідно, 

збільшення її масштабів прямо корелює з нарощуванням обсягів ВВП та ВНП. 

Відповідно, в рамках державної політики цифровізації реального сектора 

економіки ведемо мову про підтримку окремого стратегічно важливого 

сегмента національного господарства.  

Але потенціал цифрової економіки включає не лише нарощування обсягів 

виробництва і збуту цифрових продуктів та сервісів, а також стосується і їх 

впровадження на підприємствах, установах, організаціях тощо, що дозволяє 

забезпечити технологічну модернізацію, оцифрувати, інформаційно 

стандартизувати та в значній мірі підвищити рівень ефективності і 

продуктивності всіх як внутрішніх, так і зовнішніх бізнес-процесів. 

Досягненню означеної мети державної політики сприятиме реалізація її 

головних цілей. На нашу думку, їх ідентифікація має виходити з таких 

принципових положень. По-перше, цілі мають визначатися у відповідності до 

подолання існуючих на сьогодні перешкод, труднощів залучення і 

використання суб’єктами реального сектора економіки цифрових технологій. 

Відповідно, досягнення цілі одночасно сприятиме й покращенню 

інституційного середовища цифровізації. По-друге, Україна має не наслідувати 

провідні цифрові економіки світу, а працювати на випередження. По-третє, в 

процесі розвитку сектора цифровізації необхідно передбачати як сценарії 

зростання, так і загрози соціально-економічній стабільності держави. По-

четверте, найбільш ефективні та затребувані цифрові продукти з’являються у 

підсумку співпраці їх розробників та замовників. 

Виходячи зі зазначеного, визначимо наступні цілі Програми: 

1) конвергенція інституційного забезпечення цифрової економіки 

України та ЄС; 

2) покращення організаційно-технічної та фінансово-економічної 

доступності цифрових технологій для суб’єктів реального сектора економіки; 

3) системний розвиток Індустрії 4.0; 

4) розвиток практик інтеграції та співробітництва секторів промислового 
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виробництва та ІТ, інновацій та технологічних досліджень, освіти і науки, 

збільшення чисельності ефективно функціонуючих інжинірингових кластерів; 

5) визначення драйверів зростання, гарантування їх економічної безпеки 

та реалізація потенціалу; 

6) реалізація стратегічних пілотних проектів, що базуються на 

цифровізації, в кожній галузі реального сектора економіки.  

Слід звернути увагу на те, що ми застосували дещо нетиповий підхід до 

обґрунтування цілей державної політики. Як правило, вони стосуються 

підвищення, покращення, оптимізації певних числових параметрів за 

визначений період часу. Але, в даному випадку, мова йде про нові ринки, нові 

сектори економіки, а також про вплив на підвищення ефективності 

функціонування діючих. До того ж це все відбувається в умовах впливу 

зовнішніх чинників (у т. ч. конкуренції зі сторони цифрових економік інших 

країн), нестабільності політичної та економічної ситуації в Україні. З огляду на 

це, вважаємо, що цілі державної політики мають бути у вигляді дороговказів, за 

якими слід рухатися, а кількісні критерії, скоріше, мають досліджуватися в 

динаміці, а не бути попередньо визначеними.  

На нашу думку, на досягнення саме визначених цільових орієнтирів 

потрібно спрямувати державну політику. Відповідно, увесь комплекс заходів, 

засобів, інструментів та механізмів регулювання має формуватися за 

напрямами, які й будуть зорієнтовані на досягнення визначених цілей 

державного регулювання. Відтак, напрямами регулювання в Програмі 

визначаємо: удосконалення нормативного та організаційно-методичного 

забезпечення розвитку цифрової економіки; розвиток цифрової 

інфраструктури; надання фінансово-економічних стимулів суб’єктам реального 

сектора економіки для реалізації проектів цифрової модернізації; реалізація 

державної програми розвитку Індустрії 4.0; ініціювання та підтримка проектів 

зі створення інжинірингових кластерів; державно-приватне партнерство та 

бюджетно-грантове фінансування проектів зі спеціалізацією на драйверах 

зростання. Ці та інші положення структури Програми відображені на рис. 3.7. 
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Рис. 3.7. Структура Програми цифровізації реального сектора економіки 

України (авторська розробка) 

 Залучення фінансово-інвестиційного ресурсу та управління на 
засадах публічно-приватного партнерства (бюджетне фінансування; 
кошти та ресурси місцевих громад; зовнішня технічна фінансова 
допомога; інвестиції та ресурси колективних структур; ресурс 
бізнесу та громадськості) 

 Запровадження моніторингу реалізації Програми цифровізації 
реального сектора економіки України 

 приєднання до Програми ЄС Interoperability Solutions for European 
Public Administrations 2, проектів e-CODEX, e-Invoicing, ініціативи 
Single Digital Gateway; 
 імплементація норм регламенту ЄС eIDAS, запровадження 
транскордонної електронної ідентифікації, автентифікації та 
долучення до е-проектів ЄС; 
 розвиток індустрії відкритих даних 

Базисні положення елементів Програми 

 На поточному етапі розвитку в України наявний потенціал 
розвитку цифрової економіки, але її частка та вплив на макро- і 
мікроекономічні процеси недостатні. Обсяги внутрішнього ринку 
продуктів цифрової економіки незначні. Не сформовано достатньої 
інфраструктури та інституційного середовища цифровізації  

 удосконалення нормативного та організаційно-методичного 
забезпечення розвитку цифрової економіки; 
 розвиток цифрової інфраструктури; 
 надання фінансово-економічних стимулів суб’єктам реального 
сектора економіки для реалізації проектів цифрової модернізації; 
 реалізація державної програми розвитку Індустрії 4.0; 
 ініціювання та підтримка проектів зі створення інжинірингових 
кластерів; державно-приватне партнерство та бюджетно-грантове 
фінансування проектів зі спеціалізацією на драйверах зростання  

 Конвергенція інституційного забезпечення цифрової економіки 
України та ЄС; 
 покращення організаційно-технічної та фінансово-економічної 
доступності цифрових технологій для суб’єктів РСЕ; 
 системний розвиток Індустрії 4.0; 
 інтеграція секторів промислового виробництва та ІТ, інновацій та 
технологічних досліджень, освіти і науки, збільшення чисельності 
ефективно функціонуючих інжинірингових кластерів; 
 гарантування економічної безпеки та реалізація потенціалу 
драйверів зростання; 
 реалізація стратегічних пілотних проектів цифровізації в галузях РСЕ 

 Гармонізація та конвергенція сектора цифрової економіки України 
та ЄС, зростання вітчизняної цифрової індустрії, модернізація бізнес-
процесів суб’єктів реального сектора національної економіки на 
засадах підвищення рівня цифровізації 
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Таким чином, у першу чергу потребує свого удосконалення нормативне 

та організаційно-методичне забезпечення розвитку вітчизняного сектора 

цифрової економіки. Для цього слід реалізувати заходи, визначені нами вище в 

рамках формування належного інституціонального забезпечення цифровізації. 

Наступним кроком має стати розвиток цифрової інфраструктури. Йдеться 

про вже згадувані цифрові платформи бізнесу, держави та громадськості, єдині 

цифрові хмарні платформи, елементи інституційного середовища досліджень та 

розробок у сфері цифрової економіки, покращення інформаційної 

інфраструктури і т. ін. Діяльність у цьому напрямі має вестися згідно 

детального генерального плану розбудови твердих і м’яких цифрових 

інфраструктур з відповідними етапами їх розгортання та масштабування, 

включно з інструментами державно-приватного партнерства та публічно-

приватного інвестування. 

Як вже зазначалося, критично важливе значення для системного 

поширення цифровізації має стовідсоткове покриття території України 

широкосмуговим швидкісним інтернетом. Держава не в змозі реалізувати такий 

амбітний високовартісний проект, тим більше, що на віддалених та 

депресивних територіях строки окупності інвестицій складуть десятки років. 

Відтак, необхідно залучати різні інструменти стимулювання вкладення у ці цілі 

приватного інвестування. 

Як один із варіантів вирішення цієї ситуації можуть застосовуватися різні 

варіанти поєднання заходів із прокладання оптичних ліній зв’язку з проектами, 

пов’язаними з розвитком транспортної, комунікаційної та іншої 

інфраструктури. Прокладання ліній зв’язку може виступати одним з критеріїв 

серед умов відповідних конкурсів, тендерів. 

Доцільним вбачаємо й використання опорних (нерухомих і рухомих) 

об’єктів транспортної інфраструктури в якості засобів отримання, зберігання та 

передавання даних. Йдеться про поширення безпроводового зв’язку на 

вокзалах та на рухомому складі всіх видів транспорту, формування єдиної 

платформи їх функціонування зі спільним центром управління та забезпечення 
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інформаційної і кібербезпеки. 

Аби розвиток цифровізації в Україні не відбувався еволюційно, а набув 

прискорювального характеру мають бути впровадженими дієві фінансово-

економічні стимули для економічних агентів відносно впровадження 

інформаційних технологій, розвитку мікро- та макросегментів цифрової 

економіки, участі у цифрових відносинах. 

Такі стимули можна умовно розділити на дві групи: (1) пасивні та (2) 

активні. Пасивні орієнтовані на покращення організаційно-технічної 

доступності цифрових технологій та програмного забезпечення. У цьому 

напрямі потрібно розвивати співпрацю суб’єктів реального сектора економіки 

та ІКТ, координувати діяльність з їх комунікації, пошуку спільних інтересів та 

«точок дотику» в рамках проектів із розвитку власного бізнесу або громадських 

проектів з розвитку інфраструктури, покращення середовища проживання 

людей, отримання адміністративних та споживчих послуг. Важливо проводити 

регулярні комунікативні заходи, метою яких є популяризація сучасних новинок 

у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, їх переваг та можливостей, а 

також формування потреб і запитів на різного роду продукти цифрової 

економіки, предметних сфер подальших науково-технологічних досліджень. 

Група активних стимулів передбачає створення регіонально-галузевих 

фондів фінансової підтримки проектів з цифровізації реального сектора 

економіки, створення регіональних/міських венчурних фондів фінансування 

високотехнологічних старт-апів, пов’язаних із розвитком цифрової економіки, 

започаткування спеціалізованих програм банківського довгострокового 

кредитування проектів у сфері цифрової економіки, активну міждержавну 

співпрацю з питань залучення іноземних інвестицій у цифровізацію реального 

сектора економіки України. 

Оскільки активні стимули безпосередньо пов’язані зі залученням 

фінансування, то важливим є розуміння ключового принципу: необхідний 

фінансовий ресурс у потрібних обсягах буде закумульований та ефективно 

використаний лише за умови, якщо це буде спільна участь (паритетна чи на 
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інших умовах) держави, громади та бізнесу. Відповідно, слід шукати та 

впроваджувати такі інструменти, які дозволять залучити ресурс з усіх трьох 

джерел під реалізацію проектів, які дадуть зиск всім, хто вклав кошти, з 

надійними запобіжниками економічної безпеки, мінімізації ризиків та загроз, а 

також гарантіями держави (місцевих громад), страхуванням ризиків. 

У 2011 р. вперше було озвучено такий термін, як «четверта промислова 

революція» (нині – індустрія 4.0). Індустрія 4.0 є поняттям, що означає 

розвиток і злиття автоматизованого виробництва, обміну даних і виробничих 

технологій в єдину саморегульовану систему з якнайменшим або взагалі 

відсутнім втручанням людини у виробничий процес. Її елементами є 

кіберфізична система (вбудовані комп’ютерні і мережеві технології, що 

керують виробничим процесом), інтернет речей (взаємодія між собою сенсорів, 

смартфонів, інших гаджетів), інтернет послуг (взаємодія між суб’єктами через 

інтернет), розумний завод (підприємство, обладнання на якому автоматизоване 

та управляється комп’ютерами, які одночасно отримують опрацьовують та 

передають інформацію, тобто комунікують з іншими фізичними чи 

роботозованими суб’єктами). 

На сьогодні індустрія 4.0 набуває у світовому масштабі все більшого 

поширення практично у всіх видах економічної діяльності. Відповідно, уряду 

України потрібно не лише орієнтуватися на її розвиток в системі реального 

сектора національної економіки, але й активно стимулювати та підтримувати ці 

процеси. Напрямами реалізації відповідних інструментів визначимо наступні: 

розвиток інфраструктури індустрії 4.0 (індустріальних парків, галузевих 

центрів технологій, венчурних фондів і т. ін.), залучення інвестицій та 

формування інвестиційних площадок для узгодження попиту і пропозиції на 

капітал при фінансуванні проектів індустрії 4.0, розвиток освітніх програм та 

підготовка кадрів і кваліфікованого персоналу, здатного працювати з 

технологіями індустрії 4.0. 

Логічним доповненням державної політики в аналізованій сфері є напрям 

заходів з ініціювання та підтримки проектів зі створення інжинірингових 
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кластерів, державно-приватного партнерства та бюджетно-грантового 

фінансування проектів зі спеціалізацією на драйверах зростання.  

Драйвери зростання слід ідентифікувати у всіх видах економічної 

діяльності та галузях, що утворюють реальний сектор економіки. Таку роботу 

потрібно провадити із залученням науковців, представників дослідницьких 

агентств, громадських організацій, практиків, підприємців на базі вивчення 

зарубіжного досвіду та прогнозування тенденцій розвитку економіки і 

суспільства. Це дозволить ідентифікувати галузі, які в найближчій часовій 

перспективі зростатимуть якнайшвидшими темпами, а також розробити т. зв. 

«дорожні карти» підтримки процесів їх цифрової трансформації та модернізації 

в Україні. 

Організаційно-ресурсної підтримки з боку держави потребують також 

процеси створення і розвитку в нашій державі інжинірингових кластерів зі 

спеціалізацією на реалізації проектів у сфері цифрової економіки. Аби такі 

локальні інтегровані структури могли реалізувати свої безпосередні завдання 

необхідно, щоб їх базовими учасниками стали підприємства реального сектора 

економіки, суб’єкти ІТ-сектора, науково-дослідні організації, малі та середні 

інноваційні фірми, старт-апи, інвестори та фонди венчурного фінансування. В 

ідеалі аби при створенні нових інжинірингових кластерів при реалізації перших 

проектів (до моменту виходу кластеру на самоокупність та утворення достатніх 

обсягів резервного капіталу) держава (або місцева громада) виступала гарантом 

(поручителем) інвестицій. 

Це дозволило б нівелювати ключову перешкоду створення такого типу 

структур в Україні – ризики при вкладенні приватного капіталу у спільні 

проекти з багатьма учасниками, в проекти, які, фактично, готуються та 

реалізуються третіми сторонами.  

Ми вважаємо, що реалізація державної політики за цими напрямами 

дозволила б істотно активізувати та забезпечити високу ефективність процесів 

цифровізації реального сектора економіки України. Ба більше, саме розвиток 

цифрової економіки вбачається найбільш реальним чинником у 
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середньостроковій перспективі відносно забезпечення високих темпів 

економічного зростання у нашій країні. 

У цьому контексті важливе значення має прогнозування значень 

ключового макроекономічного показника країни – обсягу ВВП – за, принаймні, 

двох сценаріїв: (1) еволюційного та (2) форсованого. Перший передбачає 

збереження існуючих тенденцій в розвитку економіки України; другий – 

активну державну політику в частині стимулювання цифровізації реального 

сектора національного господарства. За першим сценарієм здійснюється просте 

прогнозування обсягу ВВП, виходячи з існуючих трендів; за другим – 

коригування (у сторону збільшення) прогностичних даних за рахунок впливу 

таких чинників, як підвищення продуктивності праці, збільшення інвестицій та 

зростання обсягів виробництва, зростання його ефективності, розширення 

високотехнологічного сегменту внутрішнього ринку, зниження рівня втрат та 

браку. 

В підсумку аналізування результатів низки досліджень з питань розвитку 

цифрової економіки робимо припущення, що дія цих чинників забезпечить 

щорічний приріст ВВП України на близько 7-9,0 %. Але потрібно розуміти, що 

ці процеси матимуть кумулятивний ефект, оскільки цифровізація все більше 

проникатиме у всі сектори економіки і суспільного життя, а також відносини. 

Це дає підстави очікувати на прогресуючий приріст темпів зростання ВВП у 

наступні роки до певної межі, коли цифровізація у відносному вираженні вже 

не даватиме додаткового економічного зростання, хоча в абсолютному – 

зростання збережеться. На нашу думку, також межею є 15,0 %. 

В підсумку прогнозування є підстави стверджувати про 3 сценарії 

розвитку ситуації: еволюційний, форсований та середній (рис. 3.8). Очевидно, в 

разі реалізації ефективної державної політики розвитку сектора цифрової 

економіки України, можна очікувати на зміни, які відповідають форсованому 

сценарію, але для мінімізації ризиків та врахування впливу форс-мажорних 

обставин вважаємо за доречне врахувати при плануванні середній варіант 

прогнозу. 
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Рис. 3.8. Індекси ВВП України у цінах попереднього року у 2011-2018 рр. та 

прогноз індексів ВВП України на 2019-2023 рр. 

 Таким чином, очікуваний економічний ефект від цифровізації за 2018-

2023 рр. (у вигляді щорічного зростання обсягу ВВП) складе: у 2019 р. – 209,7 

млрд грн; у 2020 – 243,7 млрд грн; у 2021 р. – 279,4 млрд грн; у 2022 р. – 341,9 

млрд грн; у 2023 р. – 397,5 млрд грн. У підсумку очікуваний приріст ВВП за 5 

років складає близько 1,5 трлн грн або 50 %.  

Важливим невід’ємним елементом Програми вважаємо глобалізаційний 

та євроінтеграційний блок. Ці питання особливо актуальні, адже цифровізація 

та глобалізація процеси взаємообумовлені та взаємодоповнюючі. Ба більше, в 

разі відставання або неузгодження параметрів сектора цифрової економіки 

України та глобального цифрового середовища існує загроза потенційної 
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ізольованості вітчизняної економіки, а, відтак, і складності виходу на зовнішні 

ринки збуту, просування та розвитку експорту цифрових технологій.  

Щодо заходів, які слід реалізувати в цьому напрямі, то погоджуємося з 

тими положеннями, які викладені в Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки та стосуються: 

- приєднання України до Програми ЄС Interoperability Solutions for 

European Public Administrations 2, проектів e-CODEX, e-Invoicing, а також 

ініціативи Single Digital Gateway; 

- імплементації в Україні норм регламенту ЄС eIDAS, зокрема 

запровадження транскордонної електронної ідентифікації, автентифікації та 

долучення до проектів ЄС; 

- розвитку відкритих державних даних в Україні задля підвищення 

відкритості, прозорості та ефективності діяльності державних органів та 

розвитку нової для України цифрової індустрії – індустрії відкритих даних [133]. 

Такі заходи істотно сприятимуть гармонізації України з глобальними 

цифровими ініціативами, єдиним глобальним цифровим простором та 

цифровим порядком денним для Європи. 

На сьогодні однією з головних перешкод ефективної реалізації в Україні 

більшості національних та державних програм є відсутність бачення джерел 

залучення достатнього ресурсного, а зокрема фінансового, забезпечення. 

Відтак, в межах Програми важливо не тільки обґрунтувати обсяги та структуру 

необхідного фінансово-ресурсного забезпечення, але й чітко ідентифікувати 

джерела їх залучення, а також визначитися з організаційно-управлінським 

забезпеченням реалізації Програми.  

Загалом ресурсне забезпечення має складатися з бюджетного 

фінансування, коштів та ресурсів місцевих громад, зовнішньої технічної 

фінансової допомоги, інвестицій та ресурсів колективних структур, ресурсу 

бізнесу та громадськості. Головна ідея тут полягає в тому, що, по-перше, 

бюджетний ресурс обмежений; по-друге, цифровізація надає переваги не лише 

бізнесу, але й громадському середовищу, сфері державного управління; по-
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третє, з огляду на потребу в забезпеченні власної конкурентоспроможності саме 

представники реального сектора економіки мають бути найбільш 

зацікавленими у реалізації проектів цифровізації. Відтак, центровим принципом 

формування фінансово-ресурсного забезпечення розвитку в Україні сектора 

цифрової економіки має стати приватно-публічне фінансове партнерство.  

Це означає, що базисним підходом до формування інструментів 

залучення фінансового ресурсу під проекти цифровізації національного 

господарства є відшукання спільних взаємовигідних інтересів всіх сторін, що 

готові вкладати фінансово-інвестиційний ресурс в розвиток цифровізації із 

гарантіями держави та місцевого самоврядування, прогнозуванням ризиків і 

загроз та гарантуванням економічної безпеки застосовуваних форм публічно-

приватного партнерства. На нашу думку, такі положення концептуальні і лише 

так можна змінити ситуацію у сфері співпраці держави, бізнесу та 

громадянського суспільства і, таким чином, акумулювати та ефективно 

використати обмежені ресурси країни, що все економічно слабка, має критичні 

загрози соціально-демографічної безпеки та перебуває у стані війни і впливу 

системних гібридних загроз. 

Підсумовуючим елементом Програми є інструментарій моніторингу, 

контролю та коригування. Контроль – одна з базових функцій управління. 

Контроль дозволяє, по-перше, відслідкувати досягнення цілей та завдань 

Програми; по-друге, вчасно сигналізувати про ймовірні відхилення; по-третє, 

виявити масштаби відхилень; по-четверте, ідентифікувати можливі причини та 

чинники зміни траєкторії руху процесів розвитку сектора цифрової економіки 

національного господарства.  

Моніторинг є інструментом контролю, дозволяє відстежувати ситуацію 

оперативно, релевантно динамізму поступу інформаційної глобалізації та 

цифровізації, що дає підстави визнати цей інструмент ефективним для 

реалізації функції контролю. За моніторингу ключова роль відводиться 

індикаторам (табл. 3.3) та методиці відстеження їх значень і аналізування. 
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Таблиця 3.3 

Індикатори моніторингу реалізації Програми цифровізації реального сектора 

економіки України (авторська розробка) 

Індикатори 
Одиниці 
виміру 

індикаторів 
Характеристики 

Група 1. Розвиток цифрової індустрії 
Обсяги виробництва цифрових продуктів грн Оцінка стану, 

рівня та 
тенденцій 
розвитку 
цифрової 

індустрії України 
та її галузей, 

внутрішнього 
ринку цифрових 

продуктів 

Обсяги реалізації цифрових продуктів грн 
Обсяги внутрішнього ринку цифрової індустрії грн 
Обсяги споживання населенням цифрових продуктів грн 
Обсяги споживання цифрових продуктів суб’єктами 
господарювання грн 

Рівень покриття території високошвидкісним інтернетом % 

Обсяги інвестицій у цифрові технології грн 

Група 2. Цифрова модернізація бізнес-процесів суб’єктів реального сектора економіки 
Рівень використання цифрових технологій в комерційних угодах % Аналіз рівня 

проникнення 
сучасних 
цифрових 

технологій у 
бізнес-процеси 

суб’єктів РСЕ, їх 
відносини та 
взаємодію з 

контрагентами, 
споживачами, 

державою; 
внеску та впливу 

цифрової 
економіки на 

продуктивність 
та ефективність 

національної 
економіки 

Рівень використання цифрових технологій у внутрішніх бізнес-
процесах  % 

Частка цифрових технологій у доданій вартості % 
Частка продажу нових цифрових технологій % 
Рівень проникнення цифрових технологій у нові напрями 
цифрової діяльності (цифрове споживання, цифрові форми 
зайнятості і т.ін.) 

% 

Індекси відношення темпів зростання продуктивності праці до 
темпів зростання інвестицій у цифрову економіку  коеф. 

Рівень «таксономії» технологій, утворення новоутворених сфер 
цифрової економічної діяльності % 

Частка галузей, де реалізуються стратегічні пілотні проекти, 
пов’язані з цифровізацією % 

Кількість функціонуючих інжинірингових кластерів за участю 
суб’єктів реального сектора економіки од. 

Частка продукції інжинірингових кластерів на внутрішньому 
ринку цифрових продуктів % 

Група 3. Гармонізація та конвергенція цифрової економіки України та ЄС 
Рівень імплементації положень інституційного забезпечення 
функціонування цифрової економіки України з Digital Agenda for 
Europe  

% 
Характеристика 

узгодженості 
вітчизняного та 

глобального 
інституційно-

правового і 
нормативно-
методичного 

забезпечення та 
стану розвитку 

цифрової 
економіки 

Рівень імплементації положень інституційного забезпечення 
функціонування цифрової економіки України з Digital Single 
Market 

% 

Місце України у рейтингу Networked Readiness Index  

номер у 
рейтингу 

Місце України у рейтингу Global Innovation Index 
Місце України у рейтингу ICT Development Index 

Місце України у рейтингу Global Competitiveness Index 
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Іншими словами, важливо визначитися з ключовими параметрами, які 

будуть відстежуватися, із подальшим узагальненням отриманих результатів. 

Застосування запропонованого методичного підходу дозволить достатньо 

комплексно аналізувати поточну ситуацію відносно цифровізації національної 

економіки, а також оцінювати ефективність державної політики в цій сфері, 

засвідчувати міру досягнення мети та цілей державного планування процесів 

цифровізації реального сектора економіки України. Адже аналітичні висновки 

будуть сформовані за напрямами: 1) розвиток цифрової індустрії України; 2) 

активізація процесів внутріфірмової цифровізації, розвиток цифрової економіки 

на мікрорівні, а також у відносинах між економічними агентами, державою та 

споживачами, 3) стан гармонізації вітчизняного середовища інституційно-

правового та нормативно-методичного забезпечення функціонування сектора 

цифрової економіки з глобальним. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Забезпечення високої ефективності державної політики розвитку та 

реалізації потенціалу сектора цифрової економіки України потребує 

усвідомлення її генеральної мети, а також стратегічних пріоритетів, які мають 

бути досягнутими. На цій основі визначаються механізми та інструменти 

державного регулювання, підпорядковані досягненню відповідних орієнтирів. 

Ефективність державної політики цифровізації економіки зростає в рази за 

умови її спрямування не лише на діяльність економічних агентів, але й на 

суспільство та сферу державного управління, що одночасно ускладнює процес 

стратегічного планування, істотно збільшує фінансову, інституційну, 

організаційну, ресурсну, часову та інші компоненти витратомісткості. 

Ці та інші особливості актуалізують важливість і ідентифікації 

стратегічних пріоритетів, і обґрунтування етапності їх досягнення, що 

дозволило визначити наступні стратегічні етапи державного регулювання в 
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аналізованій сфері – (1) формування потенціалу національного сектора 

цифровізації економіки, (2) становлення та зміцнення його 

конкурентоспроможності, (3) реалізація потенціалу сектора цифрової 

економіки в системі розвитку національного господарства та інформаційного 

суспільства. Проходження цих стадій уможливлюється в підсумку послідовної 

реалізації таких стратегічних пріоритетів державного регулювання економіки, 

як формування повноцінної інфраструктури цифровізації економіки, розвиток 

системи ресурсного забезпечення функціонування сектора цифрової економіки, 

розширення масштабів та збільшення обсягів господарської діяльності у 

секторі цифрової економіки, покращення структурних характеристик сектора 

цифровізації та зростання його частки в економіці, формування системних 

зв’язків і внеску сектора цифрової економіки в економічне зростання країни, 

ефективна реалізація стратегічних національних проектів у сфері цифровізації 

держави, бізнесу та суспільства.  

2. Якісний та всеосяжний розвиток сектора цифрової економіки 

потребує належного інституціонального забезпечення, здатного сформувати 

необхідні інституціональні умови для функціонування базисних і похідних 

інститутів, повноцінної реалізації їх функцій та завдань. Встановлено, що 

елементами інституціонального забезпечення державного регулювання 

розвитку сектора цифрової економіки в Україні є інституціонально-правовий 

базис, інституційно-організаційна платформа, інституційно-інфраструктурне 

забезпечення, інституційно-економічний блок та інституційно-психологічне 

середовище. 

Для формування достатнього інституціонально-правового базису 

необхідно реалізувати низку інструментів, серед яких – законодавчої основи 

функціонування цифрової економіки, врегулювання функціонування головних 

інститутів цифрової економіки, усунення правових обмежень для розвитку і 

поширення принципів цифрової економіки в бізнесі та нових галузях, надання 

спеціального правового режиму для суб’єктів господарської діяльності з 

високим рівнем інформатизації та відкритості до співпраці в межах розвитку 
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цифрової економіки. 

Реалізація таких інструментів, як формування інституційного 

забезпечення планування державної політики розвитку сектора цифровізації 

економіки, створення інституцій координації діяльності сторін зацікавлених у 

розвитку цифрової економіки, запровадження інституту моніторингу та 

ефективності державної політики розвитку сектора цифрової економіки, 

дозволить вибудувати в Україні достатню інституційно-організаційну 

платформу цифровізації та діджиталізації. 

Розвитку інституційно-інфраструктурного забезпечення цифровізації 

національної економіки сприятимуть: створення цифрових платформ бізнесу, 

держави та громадськості, формування єдиних цифрових хмарних платформ, 

розвиток інституційного середовища досліджень та розробок у сфері цифрової 

економіки, вибудування інформаційної інфраструктури. 

У межах інституційно-економічного блоку державного регулювання в 

аналізованій сфері слід реалізувати низку програм державно-приватного 

партнерства, розбудовувати інфраструктуру підтримки високотехнологічних 

старт-апів та інвестування зі спеціалізацією на проектах сектора ІКТ, 

формувати методичні центри системи інтелектуально-кадрового забезпечення 

потреб розвитку цифрової економіки. 

Формування якісного інституційно-психологічного середовища необхідне 

для популяризації ідеї цифровізації економіки України в середовищі бізнесу та 

громадськості. Цьому сприятиме функціонування єдиного цифрового 

середовища довіри, розвиток інфраструктури охорони та захисту 

інтелектуальної власності, популяризація переваг і можливостей цифровізації 

економіки та суспільства. 

3. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни та 

становлення її цифрового сегмента актуалізувалася потреба в розробці 

Державної програми цифровізації в реальному секторі економіки України, 

положення якої стали б продовженням системи державного планування 

безпосередньо щодо цифровізації у системі реального сектора та галузях 
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базових видів економічної діяльності. Реалізація заходів Програми дозволила б 

впорядкувати інституціональне забезпечення, ресурсну підтримку та джерела її 

формування, реалізувати специфічні практики з розвитку процесів цифровізації 

в особливих сферах та аспектах, зміцнити інформаційну та економічну безпеку 

суб’єктів – учасників цифрових відносин і користувачів цифрових послуг, 

скоординувати дії та забезпечити моніторинг реалізації, а також управління та 

контроль державної політики у сфері цифровізації економіки в реальному 

секторі національного господарства України. 

Структурними елементами Програми визначені: вихідні умови; мета; цілі 

державної політики; напрями регулювання; глобалізаційний та 

євроінтеграційний блок; фінансово-ресурсне та організаційно-управлінське 

забезпечення; інструментарій моніторингу, контролю та коригування. Як 

доведено, метою Програми має стати гармонізація та конвергенція сектора 

цифрової економіки України та ЄС, зростання вітчизняної цифрової індустрії, 

модернізація бізнес-процесів суб’єктів реального сектора національної 

економіки на засадах підвищення рівня цифровізації. Для досягнення цієї мети 

необхідна реалізація комплексу інструментів та заходів за напрямами 

державної політики: удосконалення нормативного та організаційно-

методичного забезпечення розвитку цифрової економіки; розвиток цифрової 

інфраструктури; надання фінансово-економічних стимулів суб’єктам реального 

сектора економіки для реалізації проектів цифрової модернізації; реалізація 

державної програми розвитку Індустрії 4.0; ініціювання та підтримка проектів 

зі створення інжинірингових кластерів; державно-приватне партнерство та 

бюджетно-грантове фінансування проектів зі спеціалізацією на драйверах 

зростання. 

Результати досліджень автора щодо визначення стратегічних пріоритетів 

та обґрунтування інструментів державного регулювання розвитку сектора 

цифрової економіки України висвітлені у публікаціях [162; 163; 166; 168; 170; 

171; 194]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено узагальнення та нові підходи до вирішення 

завдання розробки теоретико-методичних і прикладних засад державного 

регулювання розвитку сектора цифрової економіки країни. Отримані науково-

теоретичні, методичні та практичні результати дозволяють зробити такі 

висновки. 

1. Показано, що реалії сучасних глобалізаційних процесів та розвитку 

науково-технічного прогресу здебільшого на основі інформаційно-

комунікаційних технологій все більше посилюють залежність 

конкурентоспроможності національного господарства та якості життя 

населення від рівня розвитку сектора цифрової економіки країни. Цифрова 

трансформація економіки передбачає активне використання цифрових 

технологій, мереж та платформ у традиційних і нових високотехнологічних 

галузях економіки, суспільному житті та державному управлінні, розвиток 

електронного бізнесу та розширення обсягів онлайн відносин і електронних 

розрахунків. Системна значимість цифровізації визначається її вагомим 

внеском у формування високотехнологічної компоненти доданої вартості 

національного продукту, підвищення ефективності бізнес-процесів на всіх 

рівнях економічних відносин, взаємодію держави, бізнесу та суспільства, 

забезпечення нової якості економічного відтворення та соціально-економічного 

розвитку. 

2. Аргументовано, що розвиток сектора цифрової економіки визначається 

наявністю інтелектуально-кадрового забезпечення, станом ІТ сектора, 

сформованістю цифрової інфраструктури, наявністю програмного та 

апаратного забезпечення, доступністю населення до мереж передачі даних, 

готовністю суспільства, бізнесу та владних структур до впровадження і 

використання цифрових технологій. Зазначені аспекти потребують 

першочергового державного регулювання. Для цього існує арсенал 

інструментів, визначених в межах інституційно-правового, економічного, 
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адміністративно-організаційного, інформаційного, соціально-психологічного та 

техніко-технологічного механізмів, а також спрямованих на задіяння таких 

чинників цифровізації, як її середовище, ресурсне забезпечення, 

інфраструктура та кон’юнктура ринку цифрових продуктів і сервісів. 

3. Виявлено позитивні зарубіжні практики державного регулювання 

розвитку сектора цифрової економіки, які можуть бути апробованими в 

Україні, за правовими, адміністративними та економічними методами. Вони 

стосуються, по-перше, створення достатньої інституційно-правової платформи 

розвитку процесів цифровізації; по-друге, впровадження низки економічних 

стимулів та мотивації для населення, представників бізнесу, суб’єктів 

інфраструктури цифрової економіки; по-третє, покращення системи організації 

бізнесу та відносин на засадах цифровізації; по-четверте, посилення соціально-

психологічної налаштованості суспільства до розробки, впровадження і 

використання цифрових технологій та знань.  

4. Встановлено, що сучасний стан розвитку сектора цифрової економіки 

України недостатній. Зокрема, в частині цифровізації бізнесу спостерігається 

низька інноваційно-технологічна активність, обмежений попит та дефіцит 

доступних ІТ-продуктів, недостатня готовність до системної ІТ-модернізації 

виробництва, слабкість інституцій ринку та інфраструктури підтримки 

цифровізації, брак ресурсного забезпечення цифрової трансформації, а також 

проблеми топ-менеджменту бізнес-проектів з цифровізації. Існують також 

системні перешкоди розвитку в Україні інформаційного суспільства, що 

полягають у низькій грамотності та неготовності частини населення до 

відносин у сфері цифрової економіки, все ще слабкому матеріально-технічному 

і техніко-технологічному забезпеченні, обмеженості практик співпраці 

населення з бізнесом в цифровій площині. Попри низку позитивних 

інституційних зрушень все ще не реалізується в повній мірі потенціал е-

урядування, не завершено формування його організаційно-управлінської 

системи, не сформовані цифрові площадки комунікації населення, бізнесу, 

адміністративних органів влади, малими залишаються обсяги електронної 
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комунікації держави та населення. 

5. З використанням авторського методичного підходу оцінено стан 

середовища розвитку сектора цифрової економіки України. Ідентифіковано, що 

його рівень (сприятливість відносно цифровізації) середній та інтегральний 

індекс складає 0,603 (за шкалою від нуля до десяти). При цьому найбільш 

проблемним аспектом залишається залученість (0,224), тобто рівень співпраці 

населення, бізнесу та держави у сфері цифрової економіки. Нижче 

інтегрального значення перебували показники ще двох складових: рівень 

кооперації економічних агентів для реалізації спільних програм у сфері 

цифровізації (0,507) та стан розвитку і якість функціонування інфраструктури 

цифрової економіки (0,535). Саме ці аспекти потребують першочергової уваги 

під час державного регулювання розвитку сектора цифрової економіки в 

Україні. Державі також необхідно подолати проблемні аспекти відносно: 

нормативно-правового поля цифровізації, проектування форсайтів, інтеграції 

секторів та суб’єктів, мотивації економічних агентів, формування ресурсного 

забезпечення, контролю за розвитком сектора цифровізації. 

6. Як доведено у дисертації, при плануванні і реалізації державної 

політики регулювання розвитку сектора цифрової економіки потрібно 

враховувати необхідність проходження таких стратегічних етапів: 

(1) формування потенціалу сектора цифровізації (стратегічні пріоритети – 

становлення повноцінної інфраструктури та формування системи ресурсного 

забезпечення розвитку сектора), (2) зміцнення конкурентних позицій сектора 

цифрової економіки (розширення масштабів та збільшення обсягів діяльності, 

покращення структурних характеристик сектора та його частки в економіці), 

(3) реалізація потенціалу сектора в системі національного господарства і 

розвитку інформаційного суспільства (формування системних зв’язків і внеску 

цифровізації в економічне зростання, ефективна реалізація стратегічних 

національних цифрових проектів). Реалізація визначених стратегічних 

пріоритетів передбачає активну участь та взаємодію партнерів – ключових 

суб’єктів політики цифровізації економіки – держави, бізнесу, громадянського 
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суспільства та інституцій інфраструктури цифрової економіки.  

7. Встановлено, що формування інституціонального забезпечення 

розвитку сектора цифрової економіки України передбачає реалізацію системи 

інструментів за такими його структурними елементами, як інституційно-

правовий базис, інституційно-організаційна платформа, інституційно-

інфраструктурне забезпечення, інституційно-економічний блок, інституційно-

психологічне середовище. Реалізація комплексу інструментів державного 

регулювання за цими напрямами дозволить конвергентувати вітчизняне 

інституціональне забезпечення до кращих світових практик державної 

підтримки розвитку сектора цифрової економіки. 

8. Доведено, що одним з ключових недоліків системи програмування 

політики цифровізації економіки України є відсутність державних стратегій і 

програм розвитку цих процесів на галузево-секторальному рівні. Для усунення 

цього недоліку у роботі розроблено проект Програми цифровізації реального 

сектора економіки України. Встановлено, що структурними блоками Програми 

є вихідні умови; мета державної політики – гармонізація та конвергенція 

сектора цифрової економіки України та ЄС, зростання вітчизняної цифрової 

індустрії, модернізація бізнес-процесів суб’єктів реального сектора 

національної економіки на засадах підвищення рівня цифровізації; цілі та 

напрями регулювання; глобалізаційний та євроінтеграційний блок; фінансово-

ресурсне та організаційно-управлінське забезпечення; інструментарій 

моніторингу та коригування. Важливим аспектом імплементації Програми є 

впровадження інструментарію моніторингу процесів цифровізації в реальному 

секторі економіки, що передбачає врахування системи індикаторів за трьома 

групами: (1) розвиток цифрової індустрії, (2) цифрова модернізація бізнес-

процесів суб’єктів реального сектора економіки, (3) гармонізація та 

конвергенція цифрової економіки України та ЄС. 
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ДОДАТКИ 
 
 

Додаток А 
Обсяги експорту та імпорту послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних 

та інформаційних послуг 
 

Таблиця А.1 
Обсяги експорту послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних 

послуг в розрахунку на 1 суб’єкт господарювання за регіонами України  
у 2012-2018 рр., тис. дол. США (складено за [51; 138, с. 119-122, 158, 182, 390, 

559-597]) 

 Регіони 
Роки Темпи 

зростання, % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/ 
2012 

2018/ 
2017 

Вінницька 62,97 90,13 105,42 111,95 121,38 128,29 134,94 2,1 р. 105,18 
Волинська 0,42 2,35 2,10 1,98 4,48 11,54 9,27 2,2 р. 80,33 
Дніпропетровська 30,26 53,75 45,21 30,88 27,44 27,36 30,51 100,8 111,51 
Донецька 4,00 6,71 5,45 1,32 1,85 4,04 3,94 98,5 97,52 
Житомирська 29,74 44,53 47,10 33,77 32,30 42,83 44,46 149,5 103,81 
Закарпатська 0,92 1,09 1,30 1,43 5,54 11,93 12,73 13,8 р. 106,71 
Запорізька 19,07 21,48 19,54 13,21 17,53 20,21 29,09 152,5 143,94 
Івано-Франківська 1,36 3,32 4,43 8,62 12,82 12,55 11,65 8,5 р. 92,83 
Київська 6,07 9,76 10,98 12,11 7,87 7,52 13,32 2,1 р. 177,13 
Кіровоградська 1,66 1,74 4,43 7,94 9,25 11,97 14,06 8,4 р. 117,46 
Луганська 6,94 15,36 200,59 1,97 0,92 1,08 0,84 12,1 77,78 
Львівська 61,10 86,25 104,18 111,22 120,77 111,42 132,97 2,1 р. 119,34 
Миколаївська 3,99 1,94 5,43 8,54 9,45 10,30 13,24 3,3 р. 128,54 
Одеська 10,88 14,53 11,06 9,49 8,68 12,71 19,43 178,5 152,87 
Полтавська 3,18 4,06 4,99 4,82 7,24 7,43 10,97 3,4 р. 147,64 
Рівненська 0,62 0,83 0,73 0,29 1,15 0,87 3,20 5,1 р. 3,7 р. 
Сумська 14,21 7,91 7,36 6,65 4,46 7,44 7,30 51,37 98,12 
Тернопільська 0,25 5,64 8,91 8,74 170,91 9,45 11,83 47,3 р. 125,19 
Харківська 41,90 63,35 84,59 95,85 105,91 111,00 117,34 2,8 р. 105,71 
Херсонська 0,73 1,57 1,13 0,73 1,57 1,43 1,53 2,0 р. 106,99 
Хмельницька 2,20 2,29 1,25 2,32 2,69 2,64 1,96 89,1 74,24 
Черкаська 1,37 4,51 7,90 9,71 16,39 30,25 37,96 27,7 р. 125,49 
Чернівецька 6,10 8,58 9,61 9,05 14,86 22,17 32,69 5,4 р. 147,45 
Чернігівська 6,98 11,44 15,92 14,81 17,05 14,57 15,51 2,2 р. 106,45 
м. Київ 76,48 100,05 107,02 108,02 108,08 104,37 109,55 143,2 104,96 
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Таблиця А.2 
Обсяги імпорту послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних 

послуг в розрахунку на 1 суб’єкт господарювання за регіонами України  
у 2012-2018 рр., тис. дол. США (складено за [27; 128, с. 119-122, 158, 182, 390, 

559-597; 127, с. 58, 71, 103, 316]) 

 Регіони 
Роки Темпи зростання 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/ 
2012 

2018/ 
2017 

Вінницька 1,17 1,69 2,19 0,99 1,09 2,77 1,61 137,61 58,12 
Волинська 3,33 3,98 5,45 3,80 3,53 4,31 3,14 94,29 72,85 
Дніпропетровська 5,61 8,30 10,57 7,21 7,56 6,89 13,06 2,3 р. 189,55 
Донецька 9,69 156,71 32,17 48,76 31,38 41,14 27,26 2,8 р. 66,26 
Житомирська 2,79 3,35 3,40 3,35 3,56 3,12 6,90 2,4 р. 2,2 р. 
Закарпатська 12,06 10,23 4,20 7,36 12,71 3,90 18,85 156,30 4,8 р. 
Запорізька 3,43 4,53 5,38 2,75 3,09 3,45 6,41 186,88 185,80 
Івано-Франківська 20,30 29,17 12,94 5,40 3,66 3,74 5,72 28,18 152,94 
Київська 19,90 31,15 32,88 14,89 22,76 25,54 28,07 141,06 109,91 
Кіровоградська 0,12 0,49 0,01 0,42 0,90 1,13 1,46 12,2 р. 129,20 
Луганська 9,51 2,62 4,69 1,37 4,99 11,49 1,11 11,67 9,66 
Львівська 5,95 7,88 4,95 5,87 5,26 5,73 5,12 86,05 89,35 
Миколаївська 2,11 4,05 1,59 3,12 2,33 2,77 4,67 2,2 р. 168,59 
Одеська 5,64 4,65 9,15 8,18 2,84 2,14 2,77 49,11 129,44 
Полтавська 6,50 7,45 8,67 6,70 6,33 6,33 6,71 103,23 106,00 
Рівненська 4,02 2,68 1,64 0,80 2,14 0,58 2,35 58,46 4,0 р. 
Сумська 2,41 22,50 2,51 1,69 7,08 2,93 7,86 3,2 р. 2,6 р. 
Тернопільська 3,24 1,12 1,23 17,77 1,36 1,31 1,86 57,41 141,98 
Харківська 3,42 2,94 3,49 5,40 1,82 2,13 1,97 57,60 92,49 
Херсонська 0,52 0,45 1,02 1,17 1,47 1,30 2,27 4,3 р. 174,62 
Хмельницька 0,06 0,21 0,21 6,56 1,87 2,94 2,18 36,3 р. 74,15 
Черкаська 0,97 0,86 1,40 0,71 1,92 1,10 2,97 3,0 р. 2,7 р. 
Чернівецька 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 100,00 100,00 
Чернігівська 6,96 4,84 4,82 2,38 4,33 10,36 0,53 7,61 5,12 
м. Київ 34,08 40,82 36,30 40,91 30,51 26,29 25,94 76,12 98,67 
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Додаток Б 
Інформація про користувачів послуг Інтернету за регіонами України 

 
 

Таблиця Б.1 
Кількість абонентів Інтернету за регіонами України у 2010, 2014-2018 рр., 

 тис. осіб (складено за [138, с. 328-329]) 

 Регіони 
Роки Темпи зростання, 

% 

2010 2014 2015 2016 2017 2018 2018/ 
2012 

2018/ 
2017 

Україна 3661,2 5892,3 6075,4 16723,0 23632,3 26066,8 7,1 р. 110,30 
Вінницька 87,8 102,6 108,8 598,2 833,6 968,2 11,0 р. 116,15 
Волинська 45,1 67,5 74,3 338,2 498,9 576,3 12,8 р. 115,51 
Дніпропетровська 227,4 288,4 329,8 1015,8 1545,2 1796,5 7,9 р. 116,26 
Донецька 193,4 326,4 221,0 1144,5 1932,0 1800,4 9,3 р. 93,19 
Житомирська 41,5 57,0 64,7 460,2 643,8 689,7 16,6 р. 107,13 
Закарпатська 34,5 57,6 64,5 296,4 509,5 583,7 16,9 р. 114,56 
Запорізька 99,7 161,2 165,5 608,9 889,3 865,1 8,7 р. 97,28 
Івано-Франківська 36,2 69,4 81,3 324,1 570,1 659,8 18,2 р. 115,73 
Київська 50,1 115,7 161,4 723,2 1038,2 1215,3 24,2 р. 117,06 
Кіровоградська 28,6 62,9 75,3 222,2 407,9 465,7 16,3 р. 114,17 
Луганська 63,7 126,5 72,2 461,5 830,0 913,4 14,3 р. 110,05 
Львівська 166,5 255,1 273,9 1094,1 1410,3 1664,8 9,9 р. 118,05 
Миколаївська 87,4 100,4 110,0 506,7 710,4 800,7 9,1 р. 112,71 
Одеська 487,4 1375,5 1331,9 2267,7 2537,0 2688,6 5,5 р. 105,98 
Полтавська 79,4 102,8 115,4 389,8 650,7 749,8 9,4 р. 115,23 
Рівненська 48,8 55,0 62,2 326,3 516,1 593,3 12,1 р. 114,96 
Сумська 64,6 70,9 77,3 282,2 478,4 548,4 8,4 р. 114,63 
Тернопільська 54,3 65,1 80,0 259,7 445,6 511,7 9,4 р. 114,83 
Харківська 243,2 169,1 219,6 953,5 1377,8 1582,4 6,5 р. 114,85 
Херсонська 56,4 77,7 87,7 283,5 477,1 534,5 9,5 р. 112,03 
Хмельницька 58,4 77,0 86,6 351,3 575,9 653,1 11,2 р. 113,41 
Черкаська 47,3 67,8 85,1 477,4 669,4 692,1 14,6 р. 103,39 
Чернівецька 30,2 56,6 56,8 205,0 365,5 421,0 13,9 р. 115,18 
Чернігівська 44,0 81,8 87,6 438,5 599,2 673,7 15,3 р. 112,43 
м. Київ 1173,2 1902,3 1982,5 2694,1 3120,4 3418,6 2,9 р. 109,56 
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Таблиця Б.2 
Кількість домашніх абонентів Інтернету за регіонами України  
у 2010, 2014-2018 рр., тис. осіб (складено за [138, с. 328-329]) 

 Регіони 
Роки Темпи зростання, 

% 

2010 2014 2015 2016 2017 2018 2018/ 
2012 

2018/ 
2017 

Україна 3065,4 5432,6 5620,3 15493,1 21275,8 23354,2 7,6 р. 109,77 
Вінницька 76,3 92,7 98,0 559,3 750,0 862,1 11,2 р. 114,95 
Волинська 39,5 61,9 67,4 316,9 449,7 513,2 12,9 р. 114,12 
Дніпропетровська 194,6 263.2 302,7 936,9 1379,7 1608,1 8,2 р. 116,55 
Донецька 172,8 300,4 206,7 1071,0 1741,8 1608,6 9,3 р. 92,35 
Житомирська 34,5 51,0 58,0 421,0 570,6 616,2 17,8 р. 107,99 
Закарпатська 29,3 51,9 58,3 275,7 499,3 520,2 17,7 р. 104,19 
Запорізька 83,3 143,5 142,1 571,7 803,6 771,4 9,2 р. 95,99 
Івано-Франківська 29,9 63,1 75,4 300,0 508,2 589,4 19,7 р. 115,98 
Київська 42,5 102,9 149,1 477,1 935,8 1088,9 25,6 р. 116,36 
Кіровоградська 23,8 57,5 69,6 205,5 364,7 415,3 17,4 р. 113,87 
Луганська 55,0 113,0 63,8 430,4 742,0 814,3 14,8 р. 109,74 
Львівська 143,8 227,9 244,4 1033,3 1273,5 1475,6 10,2 р. 115,87 
Миколаївська 80,9 94,6 104,1 468,6 636,9 723,1 8,9 р. 113,53 
Одеська 450,6 1277,5 1240,7 2112,4 2310,8 2438,6 5,4 р. 105,53 
Полтавська 68,1 92,1 104,4 356,0 575,3 667,3 9,7 р. 115,99 
Рівненська 44,0 49,5 56,1 303,4 463,1 529,0 12,0 р. 114,23 
Сумська 58,2 64,5 70,6 260,5 427,2 489,0 8,4 р. 114,47 
Тернопільська 49,2 59,3 73,9 240,3 397,6 454,8 9,2 р. 114,39 
Харківська 226,0 141,5 179,3 855,5 1206,3 1402,2 6,2 р. 116,24 
Херсонська 50,7 70,3 80,3 258,7 424,5 476,4 9,3 р. 112,23 
Хмельницька 52,3 68,6 78,0 324,8 514,9 581,3 11,1 р. 112,90 
Черкаська 37,4 56,5 71,6 434,1 587,9 614,4 16,4 р. 104,51 
Чернівецька 26,1 52,2 52,0 189,7 327,3 377,4 14,4 р. 115,31 
Чернігівська 36,9 75,0 80,3 397,8 525,1 599,9 16,2 р. 114,24 
м. Київ 863,1 1802,0 1893,5 2492,5 2860,0 3117,5 3,6 р. 109,00 
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Додаток В 
Характеристика місця України у провідних рейтингах розвитку цифрової 

економіки 
 

Таблиця В.1 
Структура субіндексів мережевої готовності (Networked Readiness Index) 

Всесвітнього економічного форуму для України у 2019 р. (складено за [198]) 
Показники Місця в 

рейтингу Бали Показники Місця в 
рейтингу Бали 

1 2 3 4 5 6 
Складова 1. Розвиток технологій 71 43,01 Складова 3. Якість 

державного управління 67 58,32 

1.1. Доступність технологій 78 53,72 3.1. Довіра 70 53,0 
Тарифи на послуги зв’язку 46 70,14 Верховенство права 102 36,96 
Вартість засобів зв’язку 107 21,72 Рівень програмного піратства 83 12,16 
Домогосподарства з доступом до 
інтернету 74 57,60 Інтернет-сервіси безпеки 43 74,26 

4G покриття 119 3,00 Кібербезпека 55 70,39 
Розвиненість широкосмугових мереж 16 95,72 Онлайн підтримка та безпека 32 71,23 
Пропускна здатність інтернету 49 70,25 3.2. Регулювання 72 61,26 
Доступність інтернету в школах 40 57,61 Якість регуляторної політики 85 46,57 
1.2. Змістовність технологій 56 48,74 Легкість ведення бізнесу 60 70,72 

Цифрова участь у створенні контенту - - 
Правові умови для 
впровадження цифрових 
бізнес-моделей 

93 31,40 

Розвиток мобільних додатків 61 62,88 Правові засади електронної 
комерції 1 100,0 

Захищеність інтелектуальної власності 46 0,81 Мережа соціального захисту 75 37,24 

1.3. Рівень майбутності технологій 82 26,57 Середовище охорони 
інтелектуальної власності 73 81,66 

Наявність новітніх технологій 99 35,19 3.3. Інклюзія 70 60,69 
Інвестиції підприємств у створення 
технологій 62 35,52 Електронна участь 72 64,33 

Державні закупівлі прогресивних 
технологій 83 31,96 Соціоекономічний розрив у 

цифрових платежах 56 71,47 

Кількість заявок на патенти 47 10,55 Наявність локального змісту 52 58,65 
Витрати на придбання програмного 
забезпечення 19 45,45 Гендерний розрив у 

використанні Інтернету 65 55,03 

Щільність роботизації 56 0,74 Правові розриви у цифрових 
платежах 86 53,97 

Складова 2. Кадрове забезпечення 63 42,05 Складова 4. Вплив 65 52,31 
2.1. Фахівці-дослідники 68 53,88 4.1. На економіку 75 15,76 

Користувачі інтернетом 80 54,63 Середня та високотехнологічна 
галузь 48 38,65 

Витрати на широкосмуговий Інтернет 97 16,87 Високотехнологічний експорт 71 10.24 
Використання віртуальних соціальних 
мереж 92 37,63 Кількість патентів на 

інтелектуальну власність 55 0,91 

Третинне зарахування 14 60,28 Продуктивність праці 81 13,23 
Рівень цифрової грамотності населення 1 100,0 4.2. На якість життя 82 54,97 
Навички у сфері інтелектуальної 
власності - - Рівень щастя 100 33,42 

2.2. Фахівці у бізнесі 48 35,69 Вільність в обранні життєвого 
вибору 105 31,13 

Підприємств з інтернет-сторінками 61 47,64 Нерівність доходів 1 100,0 

Інтернет комерція 49 27,8 Тривалість здорового життя 
при народженні 84 55,31 

Професіонали 29 47,44 4.3. На сталий розвиток 43 86,22 
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Продовження табл. В.1 
1 2 3 4 5 6 

Техніки та помічники 45 48,57 Доступність базових послуг 62 93,41 
Експерти з навчання персоналу 67 36,06 Забруднення середовища 59 85,83 
Науково-технологічний супровід бізнесу 50 6,62 Безпека на дорогах 58 65,62 
2.3. Фахівці у секторі державного 
управління 87 36,58 Якість шкільної підготовки - - 

Урядові онлайн сервіси 90 52,3 Якість математичної 
підготовки у школі - - 

Публікація та використання відкритих 
баз даних 45 35,96 Використання чистого палива 

та технологій 1 100 

Використання інтелектуальної власності 
та урядова підтримка 65 42,01    

Науково-технологічний супровід з боку 
держави в університетах  79 16,04    
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Рис. В.1. Зведений Індекс європейського інноваційного табло за 2018 р.  

Повільний 
інноватор 

Помірний інноватор Активний інноватор Інноваційний 
лідер 
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Додаток Г 
Анкета для проведення експертного дослідження 

 
Шановний експерте! 

Львівський торговельно-економічний університет проводить експертне 
дослідження середовища розвитку цифрової економіки в Україні.  

Просимо Вас надати відповіді на поставлені запитання шляхом 
проставлення за кожним з індикаторів Ваших оцінок за шкалою від 0 
(максимально низьке значення) до 10 (максимально високе значення) балів. 

Отримані результати будуть використані для надання характеристики 
стану, проблемних аспектів, а також обґрунтування інструментів та засобів 
державної політики розвитку цифрової економіки в Україні, підтримки 
процесів цифровізації вітчизняного бізнесу.  

Дякуємо за Вашу участь в опитуванні!  
 
1. Оцініть рівень самодостатності (фінансово-ресурсної, кадрової, 

комунікаційної та технологічної забезпеченості і готовності) суб’єктів 
вітчизняного бізнесу відносно створення, залучення і впровадження 
цифрових технологій.  

 
Індикатори Оцінки 

достатність необхідного фінансово-інвестиційного забезпечення  
наявність підготовлених управлінських кадрів для реалізації 
проектів з цифровізації бізнесу 

 

можливість залучення науково-технічних кадрів для впровадження 
цифрових технологій 

 

наявність необхідного програмного та апаратного забезпечення  
стан розвитку та доступність зовнішніх мереж передачі і зберігання 
даних 

 

 
 

2. Визначте потенційний вплив впровадження на суб’єктах 
вітчизняного бізнесу цифрових технологій на ефективність їх 
функціонування та розвитку.  

 
Індикатори Оцінки 

інтенсифікація обсягів виробництва  
повне усунення непродуктивних втрат  
економія на ресурсах  
пришвидшення управлінських бізнес-процесів  
зростання конкурентоспроможності продукції (послуг)  
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3. Охарактеризуйте поточний стан залученості секторів цифрової 
економіки (е-урядування, е-суспільство, е-бізнес) до процесів її розвитку в 
Україні.  

 
Індикатори Оцінки 

готовність до цифрової співпраці (придбання товарів (послуг) 
онлайн, електронний облік даних, комунікація тощо) населення з 
бізнесом 

 

активність населення з придбання та використання цифрових 
продуктів і сервісів 

 

розвиненість цифрової комунікації бізнесу та адміністративних 
органів влади 

 

рівень державної підтримки впровадження на підприємствах 
цифрових технологій 

 

розвиненість публічно-приватної співробітництва в сфері 
цифровізації 

 

 
 

4. Оцініть стан розвитку в Україні інфраструктури цифровізації 
економіки.  

 
Індикатори Оцінки 

наявність та ефективність функціонування цифрових платформ 
бізнесу, держави, населення 

 

стан розвитку та доступність єдиних цифрових хмарних платформ  
якість та доступність послуг суб’єктів інноваційно-технологічної та 
науково-технічної діяльності 

 

якість пропозиції та доступність ІТ продуктів для бізнесу  
якість та доступність пропозиції для бізнесу сучасного програмного 
і апаратного забезпечення 

 

 
 

5. Надайте Вашу характеристику готовності суб’єктів вітчизняного 
бізнесу до розвитку сектора цифровізації.  

 
Індикатори Оцінки 

 рівень сучасності та достатності програмного і апаратного забезпечення 
підприємств 

 

 рівень поточного стану цифровізації бізнес-процесів  
 активність підприємств зі створення, залучення і впровадження передових 
цифрових технологій 

 

 масштаби та ефективність співпраці з постачальниками (розробниками) 
цифрових продуктів, сервісів, технологій 

 

 наявність на підприємствах налагоджених систем управління розвитком 
процесів цифровізації бізнесу 
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6. Охарактеризуйте сучасний стан розвитку в Україні кооперації та 
співпраці бізнесу, орієнтованої на розвиток сектора цифровізації.  

 
Індикатори Оцінки 

 рівень участі вітчизняного бізнесу в ІТ кластерах, інших інтегрованих системах 
на базі участі представників ІТ сектора 

 

 рівень «переведення» відносин з покупцями (споживачами) в електронну 
площину 

 

 рівень «переведення» відносин з базовими контрагентами (постачальники, 
збутові та логістичні мережі, постійні надавачі послуг) в електронну площину 

 

 якість роботи вітчизняних підприємств зі створення цифрових платформ 
віртуального середовища взаємодії користувачів (е-бізнес)  

 

 рівень цифровізації учасників існуючих кластерів, інших інтегрованих систем 
на єдиній цифровій платформі 

 

 
 

Дякуємо за участь в опитуванні! 
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Додаток Д 
 

Таблиця Д.1 
Результати експертного дослідження середовища розвитку цифрової 

економіки в Україні 
Індикатори Експерти виробничої сфери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

І. Рівень самодостатності (фінансово-ресурсної, кадрової, комунікаційної та технологічної 
забезпеченості і готовності) суб’єктів вітчизняного бізнесу відносно створення, залучення і 

впровадження цифрових технологій 
1.1. Достатність необхідного фінансово-
інвестиційного забезпечення 8 7 7 6 7 8 8 6 7 7 6 8 

1.2. Наявність підготовлених 
управлінських кадрів для реалізації 
проектів з цифровізації бізнесу 

5 4 5 6 4 4 6 6 6 4 5 5 

1.3. Можливість залучення науково-
технічних кадрів для впровадження 
цифрових технологій 

9 8 9 7 8 7 9 8 8 9 8 9 

1.4. Наявність необхідного програмного та 
апаратного забезпечення 6 7 6 8 7 7 8 7 7 8 7 6 

1.5. Стан розвитку та доступність 
зовнішніх мереж передачі і зберігання 
даних 

5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4 6 

ІІ. Потенційний вплив впровадження на суб’єктах вітчизняного бізнесу цифрових технологій 
на ефективність їх функціонування та розвитку  

2.1. Інтенсифікація обсягів виробництва 10 8 9 7 8 9 9 10 8 10 9 8 
2.2. Повне усунення непродуктивних 
втрат 8 9 8 8 7 8 7 9 9 7 8 7 

2.3. Економія на ресурсах 6 5 6 7 7 5 6 7 8 6 6 5 
2.4. Пришвидшення управлінських бізнес-
процесів 5 5 5 4 6 4 6 5 4 5 6 4 

2.5. Зростання конкурентоспроможності 
продукції (послуг) 7 6 8 5 8 9 10 9 7 8 7 8 

III. Поточний стан залученості секторів цифрової економіки (е-урядування, е-суспільство, е-
бізнес) до процесів її розвитку в Україні  

3.1. Готовність до цифрової співпраці 
(придбання товарів (послуг) онлайн, 
електронний облік даних, комунікація 
тощо) населення з бізнесом 

5 4 4 6 5 4 4 5 5 6 4 7 

3.2. Активність населення з придбання та 
використання цифрових продуктів і 
сервісів 

3 3 4 2 2 3 4 5 4 3 4 2 

3.3. Розвиненість цифрової комунікації 
бізнесу та адміністративних органів влади 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 2 

3.4. Рівень державної підтримки 
впровадження на підприємствах цифрових 
технологій 

2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 

3.5. Розвиненість публічно-приватної 
співробітництва в сфері цифровізації 0 2 2 1 1 1 2 1 1 2 0 1 
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Продовження табл. Д.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

IV. Стан розвитку в Україні інфраструктури цифровізації економіки  
4.1. Наявність та ефективність 
функціонування цифрових платформ 
бізнесу, держави, населення 

2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 

4.2. Стан розвитку та доступність єдиних 
цифрових хмарних платформ 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 

4.3. Якість та доступність послуг суб’єктів 
інноваційно-технологічної та науково-
технічної діяльності 

5 4 5 5 6 4 5 3 6 5 4 5 

4.4. Якість пропозиції та доступність ІТ 
продуктів для бізнесу 3 3 4 3 4 4 2 4 5 3 2 5 

4.5. Якість та доступність пропозиції для 
бізнесу сучасного програмного і 
апаратного забезпечення 

7 7 6 6 8 7 6 7 7 6 8 6 

V. Готовність суб’єктів вітчизняного бізнесу до розвитку сектора цифровізації 
5.1. Рівень сучасності та достатності 
програмного і апаратного забезпечення 
підприємств 

4 6 5 7 6 6 7 6 8 6 5 6 

5.2. Рівень поточного стану цифровізації 
бізнес-процесів 3 5 7 3 4 4 3 4 3 3 2 4 

5.3. Активність підприємств зі створення, 
залучення і впровадження передових 
цифрових технологій 

4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 

5.4. Масштаби та ефективність співпраці з 
постачальниками (розробниками) 
цифрових продуктів, сервісів, технологій 

2 3 2 2 2 3 3 4 3 4 3 3 

5.5. Наявність на підприємствах 
налагоджених систем управління 
розвитком процесів цифровізації бізнесу 

5 4 4 5 5 3 4 3 5 4 4 5 

VI. Сучасний стан розвитку в Україні кооперації та співпраці бізнесу, орієнтованої на 
розвиток сектора цифровізації  

6.1. Рівень участі вітчизняного бізнесу в 
ІТ кластерах, інших інтегрованих системах 
на базі участі представників ІТ сектора 

2 3 3 4 1 1 1 1 3 2 3 4 

6.2. Рівень «переведення» відносин з 
покупцями (споживачами) в електронну 
площину 

0 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 2 

6.3. Рівень «переведення» відносин з 
базовими контрагентами (постачальники, 
збутові та логістичні мережі, постійні 
надавачі послуг) в електронну площину 

4 2 2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 

6.4. Якість роботи вітчизняних 
підприємств зі створення цифрових 
платформ віртуального середовища 
взаємодії користувачів (е-бізнес)  

2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 

6.5. Рівень цифровізації учасників 
існуючих кластерів, інших інтегрованих 
систем на єдиній цифровій платформі 

3 4 4 5 2 2 2 3 4 3 4 5 
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Таблиця Д.2 
Результати експертного дослідження середовища розвитку цифрової 

економіки в Україні 
Індикатори Експерти сфери торгівлі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
І. Рівень самодостатності (фінансово-ресурсної, кадрової, комунікаційної та технологічної 
забезпеченості і готовності) суб’єктів вітчизняного бізнесу відносно створення, залучення і 

впровадження цифрових технологій 
1.1. Достатність необхідного фінансово-
інвестиційного забезпечення 9 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 9 

1.2. Наявність підготовлених 
управлінських кадрів для реалізації 
проектів з цифровізації бізнесу 

7 6 7 5 5 6 7 6 7 7 5 7 

1.3. Можливість залучення науково-
технічних кадрів для впровадження 
цифрових технологій 

6 6 7 5 6 7 6 7 6 6 7 6 

1.4. Наявність необхідного програмного та 
апаратного забезпечення 9 8 9 7 9 9 8 9 9 8 6 8 

1.5. Стан розвитку та доступність 
зовнішніх мереж передачі і зберігання 
даних 

8 7 8 6 7 7 8 7 8 7 8 9 

ІІ. Потенційний вплив впровадження на суб’єктах вітчизняного бізнесу цифрових технологій 
на ефективність їх функціонування та розвитку 

2.1. Інтенсифікація обсягів виробництва 8 6 8 7 8 7 6 8 9 8 7 7 
2.2. Повне усунення непродуктивних втрат 6 5 6 4 3 7 6 4 5 4 6 5 
2.3. Економія на ресурсах 3 2 3 3 4 2 3 4 3 4 5 4 
2.4. Пришвидшення управлінських бізнес-
процесів 7 6 6 6 7 6 7 7 7 6 7 8 

2.5. Зростання конкурентоспроможності 
продукції (послуг) 4 7 5 3 2 5 4 6 4 3 4 5 

III. Поточний стан залученості секторів цифрової економіки (е-урядування, е-суспільство, е-
бізнес) до процесів її розвитку в Україні 

3.1. Готовність до цифрової співпраці 
(придбання товарів (послуг) онлайн, 
електронний облік даних, комунікація 
тощо) населення з бізнесом 

8 7 9 8 9 7 8 8 9 10 10 8 

3.2. Активність населення з придбання та 
використання цифрових продуктів і сервісів 6 4 2 5 6 7 6 7 5 7 6 7 

3.3. Розвиненість цифрової комунікації 
бізнесу та адміністративних органів влади 3 2 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 

3.4. Рівень державної підтримки 
впровадження на підприємствах цифрових 
технологій 

4 3 3 3 4 3 2 5 3 2 2 4 

3.5. Розвиненість публічно-приватної 
співробітництва в сфері цифровізації 3 2 3 2 1 2 1 1 3 0 0 2 

IV. Стан розвитку в Україні інфраструктури цифровізації економіки 
4.1. Наявність та ефективність 
функціонування цифрових платформ 
бізнесу, держави, населення 

2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 2 

4.2. Стан розвитку та доступність єдиних 
цифрових хмарних платформ 2 1 2 1 1 1 0 2 0 2 1 2 
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Продовження табл. Д.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4.3. Якість та доступність послуг суб’єктів 
інноваційно-технологічної та науково-
технічної діяльності 

3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 

4.4. Якість пропозиції та доступність ІТ 
продуктів для бізнесу 4 5 6 5 5 6 6 4 5 6 7 4 

4.5. Якість та доступність пропозиції для 
бізнесу сучасного програмного і апаратного 
забезпечення 

8 10 9 10 8 9 10 9 10 8 10 9 

V. Готовність суб’єктів вітчизняного бізнесу до розвитку сектора цифровізації 
5.1. Рівень сучасності та достатності 
програмного і апаратного забезпечення 
підприємств 

8 9 9 7 8 8 9 9 8 10 9 10 

5.2. Рівень поточного стану цифровізації 
бізнес-процесів 7 7 6 8 9 8 7 6 7 6 7 7 

5.3. Активність підприємств зі створення, 
залучення і впровадження передових 
цифрових технологій 

5 4 6 6 6 7 3 5 4 6 5 4 

5.4. Масштаби та ефективність співпраці з 
постачальниками (розробниками) цифрових 
продуктів, сервісів, технологій 

4 5 4 6 7 5 5 6 7 6 5 8 

5.5. Наявність на підприємствах 
налагоджених систем управління розвитком 
процесів цифровізації бізнесу 

6 6 7 9 7 6 6 5 6 7 8 7 

VI. Сучасний стан розвитку в Україні кооперації та співпраці бізнесу, орієнтованої на 
розвиток сектора цифровізації 

6.1. Рівень участі вітчизняного бізнесу в ІТ 
кластерах, інших інтегрованих системах на 
базі участі представників ІТ сектора 

2 3 3 3 4 4 4 6 2 5 5 2 

6.2. Рівень «переведення» відносин з 
покупцями (споживачами) в електронну 
площину 

3 3 4 4 5 3 3 5 6 4 2 4 

6.3. Рівень «переведення» відносин з 
базовими контрагентами (постачальники, 
збутові та логістичні мережі, постійні 
надавачі послуг) в електронну площину 

4 5 5 6 6 6 7 5 5 7 6 6 

6.4. Якість роботи вітчизняних підприємств 
зі створення цифрових платформ 
віртуального середовища взаємодії 
користувачів (е-бізнес)  

3 5 7 6 5 7 6 4 5 6 7 6 

6.5. Рівень цифровізації учасників 
існуючих кластерів, інших інтегрованих 
систем на єдиній цифровій платформі 

5 4 4 4 6 5 5 6 3 6 6 3 
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Таблиця Д.3 
Результати експертного дослідження середовища розвитку цифрової 

економіки в Україні 
Індикатори  Експерти сфери послуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
І. Рівень самодостатності (фінансово-ресурсної, кадрової, комунікаційної та технологічної 
забезпеченості і готовності) суб’єктів вітчизняного бізнесу відносно створення, залучення і 

впровадження цифрових технологій 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1. Достатність необхідного фінансово-
інвестиційного забезпечення 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 

1.2. Наявність підготовлених 
управлінських кадрів для реалізації 
проектів з цифровізації бізнесу 

6 5 6 5 5 6 4 6 5 6 7 6 

1.3. Можливість залучення науково-
технічних кадрів для впровадження 
цифрових технологій 

3 5 3 4 6 5 4 5 3 4 6 5 

1.4. Наявність необхідного програмного та 
апаратного забезпечення 8 9 8 7 8 9 8 7 7 7 8 8 

1.5. Стан розвитку та доступність 
зовнішніх мереж передачі і зберігання 
даних 

7 6 7 6 7 6 6 7 6 7 7 7 

ІІ. Потенційний вплив впровадження на суб’єктах вітчизняного бізнесу цифрових технологій 
на ефективність їх функціонування та розвитку 

2.1. Інтенсифікація обсягів виробництва 6 8 7 6 7 7 8 9 5 6 7 8 
2.2. Повне усунення непродуктивних втрат 4 3 6 5 5 4 4 4 3 4 3 4 
2.3. Економія на ресурсах 1 2 2 2 1 3 2 2 3 1 1 2 
2.4. Пришвидшення управлінських бізнес-
процесів 4 8 6 6 8 7 4 5 5 5 4 5 

2.5. Зростання конкурентоспроможності 
продукції (послуг) 3 4 2 2 1 1 3 4 4 2 4 6 

III. Поточний стан залученості секторів цифрової економіки (е-урядування, е-суспільство, 
е-бізнес) до процесів її розвитку в Україні 

3.1. Готовність до цифрової співпраці 
(придбання товарів (послуг) онлайн, 
електронний облік даних, комунікація 
тощо) населення з бізнесом 

8 8 6 9 6 7 9 10 9 8 10 8 

3.2. Активність населення з придбання та 
використання цифрових продуктів і 
сервісів 

5 6 7 7 8 4 8 7 6 5 4 7 

3.3. Розвиненість цифрової комунікації 
бізнесу та адміністративних органів влади 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 

3.4. Рівень державної підтримки 
впровадження на підприємствах цифрових 
технологій 

3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 4 

3.5. Розвиненість публічно-приватної 
співробітництва в сфері цифровізації 2 3 2 2 3 1 3 4 2 3 4 4 

IV. Стан розвитку в Україні інфраструктури цифровізації економіки 
4.1. Наявність та ефективність 
функціонування цифрових платформ 
бізнесу, держави, населення 

3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 
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Продовження табл. Д.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4.2. Стан розвитку та доступність єдиних 
цифрових хмарних платформ 2 3 1 2 3 0 1 0 2 3 3 3 

4.3. Якість та доступність послуг суб’єктів 
інноваційно-технологічної та науково-
технічної діяльності 

3 2 3 2 1 1 4 3 2 2 3 2 

4.4. Якість пропозиції та доступність ІТ 
продуктів для бізнесу 5 6 6 8 8 8 7 6 7 5 6 8 

4.5. Якість та доступність пропозиції для 
бізнесу сучасного програмного і 
апаратного забезпечення 

9 8 8 7 8 9 10 10 8 8 7 7 

V. Готовність суб’єктів вітчизняного бізнесу до розвитку сектора цифровізації 
5.1. Рівень сучасності та достатності 
програмного і апаратного забезпечення 
підприємств 

7 6 7 8 6 7 8 6 7 8 7 7 

5.2. Рівень поточного стану цифровізації 
бізнес-процесів 8 6 8 6 7 8 7 7 7 4 5 4 

5.3. Активність підприємств зі створення, 
залучення і впровадження передових 
цифрових технологій 

5 5 7 7 6 4 5 3 5 4 6 8 

5.4. Масштаби та ефективність співпраці з 
постачальниками (розробниками) 
цифрових продуктів, сервісів, технологій 

6 7 8 7 5 5 6 6 8 6 8 7 

5.5. Наявність на підприємствах 
налагоджених систем управління 
розвитком процесів цифровізації бізнесу 

6 7 6 5 5 6 8 7 8 7 7 8 

VI. Сучасний стан розвитку в Україні кооперації та співпраці бізнесу, орієнтованої на 
розвиток сектора цифровізації 

6.1. Рівень участі вітчизняного бізнесу в ІТ 
кластерах, інших інтегрованих системах на 
базі участі представників ІТ сектора 

3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

6.2. Рівень «переведення» відносин з 
покупцями (споживачами) в електронну 
площину 

3 4 4 5 5 4 6 6 8 4 5 7 

6.3. Рівень «переведення» відносин з 
базовими контрагентами (постачальники, 
збутові та логістичні мережі, постійні 
надавачі послуг) в електронну площину 

2 3 3 4 4 3 5 5 7 3 4 6 

6.4. Якість роботи вітчизняних 
підприємств зі створення цифрових 
платформ віртуального середовища 
взаємодії користувачів (е-бізнес)  

8 8 7 6 8 9 9 7 5 5 6 8 

6.5. Рівень цифровізації учасників 
існуючих кластерів, інших інтегрованих 
систем на єдиній цифровій платформі 

4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
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Додаток Е 

 
Таблиця Е.1 

Матриця нормованих груп показників розвитку цифрової економіки 
 Групи 

Група І Група ІІ Група ІІІ Група IV Група V Група VI 

Ви
ро

бн
ич

а 
сф

ер
а 

0,850238 0,942008 0,691671 -0,16010 0,778151 0,367977 
0,698970 0,898542 0,511883 -0,23408 0,574031 -0,037790 
0,916454 0,790050 0,199572 0,676694 0,602060 0,452298 
0,845098 0,691671 0,425969 0,544068 0,452298 0,301030 
0,706149 0,884607 0,066947 0,829304 0,628389 0,533603 

Сф
ер

а 
то

рг
ів

лі
 

0,916454 0,870209 -0,060380 0,383217 0,937852 0,554287 
0,795880 0,706149 -0,151100 0,096910 0,850238 0,583577 
0,79588 0,522879 -0,281600 0,464887 0,706149 0,753328 
0,916454 0,823909 -0,084120 0,720159 0,753328 0,746894 
0,875061 0,636822 -0,195980 0,962211 0,823909 0,676694 

Сф
ер

а 
по

сл
уг

 

0,713210 0,845098 0,912045 0,464887 0,845098 0,221849 
0,746894 0,611015 0,790050 0,282547 0,807309 0,706149 
0,645095 0,263241 0,397940 0,367977 0,733732 0,611015 
0,893947 0,746894 0,383217 0,823909 0,818446 0,855317 
0,818446 0,477121 0,439333 0,916454 0,823909 0,452298 

 
Таблиця Е.2 

Часткові зважені групові індекси середовища розвитку цифрової економіки 

 
Групи 

І ІІ ІІІ IV V VI 

Ви
ро

бн
ич

а 
сф

ер
а 

0,9870 0,9890 0,9293 0,6440 0,9665 0,8523 
0,9715 0,9805 0,8753 0,7055 0,9273 0,5924 
0,9930 0,9575 0,7258 0,9105 0,9333 0,8809 
0,9865 0,9343 0,8439 0,8640 0,8977 0,8254 
0,9723 0,9776 0,5841 0,9560 0,9388 0,9045 

Сф
ер

а 
то

рг
ів

лі
 0,9866 0,9706 0,5467 0,9575 0,9873 0,9037 

0,9653 0,9281 0,6660 0,8998 0,9682 0,9117 
0,9653 0,8703 0,7614 0,9659 0,9331 0,9525 
0,9866 0,9593 0,5871 0,9853 0,9452 0,9511 
0,9796 0,9078 0,7043 0,9983 0,9622 0,9352 

Сф
ер

а 
по

сл
уг

 0,9423 0,9596 0,9896 0,9074 0,9560 0,8983 
0,9500 0,8864 0,9735 0,8519 0,9443 0,9755 
0,9259 0,7213 0,9003 0,8809 0,9205 0,9655 
0,9805 0,9311 0,8965 0,9757 0,9478 0,9889 
0,9654 0,8343 0,9105 0,9890 0,9495 0,9451 

Примітка: Група І – рівень самодостатності (фінансово-ресурсної, кадрової, комунікаційної 
та технологічної забезпеченості і готовності) суб’єктів вітчизняного бізнесу відносно 
створення, залучення і впровадження цифрових технологій; група ІІ – потенційний вплив 
впровадження на суб’єктах вітчизняного бізнесу цифрових технологій на ефективність їх 
функціонування та розвитку; група ІІІ – поточний стан залученості секторів цифрової 
економіки (е-урядування, е-суспільство, е-бізнес) до процесів її розвитку в Україні; група IV 
– стан розвитку в Україні інфраструктури цифровізації економіки; група V – готовність 
суб’єктів вітчизняного бізнесу до розвитку сектора цифровізації; група VI –сучасний стан 
розвитку в Україні кооперації та співпраці бізнесу, орієнтованої на розвиток сектора 
цифровізації. 
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