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1. Актуальність теми дисертації 
Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що використання 

традиційних природно-сировинних ресурсів в сьогоднішніх умовах об’єктивно 
не створює значної доданої вартості, не забезпечує необхідного розвитку 
виробничих галузей економіки, розширення масштабів внутрішнього ринку, 
нарощування експортного потенціалу. Все більше визначальним чинником 
формування конкурентоспроможного національного господарства є розроблення 
і поширення цифрових технологій. Відповідно, збереження застарілого 
технологічного укладу лише стримує економічний розвиток країни і збільшує її 
науково-технічне відставання на світовому ринку. Особливо виражені такі 
наслідки в реальному секторі економіки. 

Україна зберігає всі можливості для того аби наздогнати більш економічно 
розвинені країни і саме швидкий розвиток сектора цифрових технологій може 
відіграти тут провідну роль. Зокрема, стабільний рівень конкурентоспроможності 
демонструють вітчизняні виробники ІТ-послуг, програмного та апаратного 
забезпечення, телекомунікаційних і супутніх продуктів. Утім, подолання 
цифрового розриву з іншими країнами надалі залишається екзистенційним 
випробуванням у забезпеченні поступу національної економіки. 

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.   

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими 
напрямами Університету та кафедри 

Дисертаційна робота пов’язана з темами наукових досліджень 
регіонального 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.  

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів 
Дисертаційна робота є самостійно виконаною кваліфікаційною науковою 

працею. Наукові положення, розробки, висновки та рекомендації, що викладені 
у дисертації і винесені на захист, отримані особисто здобувачем. З наукових 
праць, які опубліковані у співавторстві, в роботі використано лише ті положення 
та ідеї, які є результатом власних досліджень здобувача. У публікаціях, які 
відображають основні результати дисертації та написані у співавторстві 
здобувачем особисто: сформовано концептуальні положення сектора цифрової 
економіки; розроблено теоретико-методичний інструментарій державного 
регулювання розвитку сектора цифрової економіки; здійснено аналіз передумов, 
обсягів, середовища та чинників цифровізації економіки в Україні; оцінено 
якість державної політики забезпечення розвитку сектора цифрової економіки 
України; обґрунтовано стратегічні пріоритети державного регулювання 
розвитку цифрової економіки; удосконалено інституціональне забезпечення 
розвитку сектора цифрової економіки. 

Експериментальні дослідження та інтерпретація отриманих результатів 
були виконані дисертантом самостійно. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та 
запропонованих автором рішень, висновків, рекомендацій 

Достовірність, обґрунтованість основних наукових положень дисертації, 
отриманих результатів, запропонованих рішень, висновків, рекомендацій 
підтверджується використанням основних положень та законів розвитку 
економіки, сукупності загальнонаукових та спеціальних методів досліджень. В 
роботі використано методи синтезу і системного аналізу, статистично-
економічного та компаративного аналізу, групувань, логічного аналізу, 
стратегічного менеджменту, системного аналізу, аналітико-прогнозних 
розрахунків. 

Обгрунтованість одержаних результатів засвідчується їх публікацією у 
наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, 
а також апробацією та позитивною оцінкою на міжнародних і всеукраїнських 
науково-практичних конференціях.  

5. Ступінь новизни основних результатів дисертації 
удосконалено: 
- підхід до формування складу інструментів 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 механізмів державної політики та чинників розвитку цифровізації; 



- методичний підхід до аналізування розвитку сектора цифрової економіки, 
зокрема розроблено і апробовано методичну послідовність аналізування 
середовища цифровізації, що складається з шести етапів, у підсумку 
проходження яких розраховується інтегральний індекс, а також його субіндекси 
за групами: самодостатність, ефективність, готовність, залученість, 
інфраструктура, кооперація, та 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 визначено 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 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; 

- науково-методичний підхід до адаптивного застосування світового 
досвіду державного регулювання розвитку сектора цифрової економіки, що 
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 обґрунтування 
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 стратегічного управління 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. 

6. Перелік наукових праць, які відображають основні результати 
дисертації 

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. 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 
дисертації: 

1. Shtets T., Lupak R. Strategic priorities for the development policy of the 
digital economy of the state. Innovation in the modern world : monograph.  Poitiers 
(Франція), Frankfurt (Німеччина), Los Angeles (США) : Association 1901 
“SEPIKE”, 2020. Р. 80-85. – 0,45 д.а. (Cite Factor, Deutsche National Bibliothek, 
Index Copernicus). Особистий внесок автора – визначено стратегічні 
пріоритети та завдання державної політики розвитку сектора цифрової 
економіки в Україні. – 0,3 д.а.   

2. Shtets T., Lupak R., Vasyltsiv T. General aspects of state policy for the digital 
transformation of the national economy. International independent scientific journal 
(Poland). 2020. № 19. 94-100. – 0,52 д.а. (Index Copernicus). Особистий внесок 
автора – оцінено стан та визначено елементи Програми  розвитку сектора 
цифрової економіки України. – 0,3 д.а.   

3. Штець Т. Ф. Визначення структурно-функціональних компонент сектора 
цифрової економіки України. Сталий розвиток економіки. 2019. № 2 (43). С. 26-
31. – 0,45 д.а. 

4. Штець Т. Ф., Лупак Р. Л. Стратегічне програмування державної політики 
цифровізації реального сектора економіки України. Економіка та держава. 
2020. № 1. С. 33-39. – 0,52 д.а. (Index Copernicus, World Cat). Особистий 
внесок автора – обґрунтовано структуру та зміст елементів державного 
програмування розвитку сектора цифрової економіки. – 0,35 д.а. 

5. Штець Т. Ф., Лупак Р. Л., Пришляк О. П. Інституціональні аспекти 
державного регулювання розвитку цифрової економіки України. Бізнес-Інформ. 
2020. № 1. С. 271-277. – 0,52 д.а. (UlrichsWeb, Index Copernicus, DOAJ, 
Academic Journal Database). Особистий внесок автора – визначено 
інституційно-організаційні та інституційно-правові елементи 
інституціонального забезпечення розвитку сектора цифрової економіки. – 0,3 
д.а.   

6. Штець Т. Ф. Світовий досвід впровадження механізмів державного 
регулювання розвитку сектора цифрової економіки. Вчені записки Університету 
“Крок”. 2019. Вип. № 1 (53). С. 84-89. – 0,45 д.а. (GoogleScholar, UlrichsWeb, 



Index Copernicus, Academic Resource Index ResearchBib). 
7. Штець Т. Ф. Дослідження концептуальних характеристик сектора 

цифрової економіки. Бізнес-Інформ. 2019. № 3. С. 91-95. – 0,38 д.а. (UlrichsWeb, 
Index Copernicus, DOAJ, Academic Journal Database).  

8. Штець Т. Ф., Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Обґрунтування стратегічних 
напрямів, цілей та заходів державної політики реалізації потенціалу ІТ-сектора 
економіки України. Торгівля і підприємництво. 2018. Вип. 23. С. 56-63. – 0,6 д.а. 
(GoogleScholar, Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus). Особистий внесок 
автора – оцінювання стану, визначення перспектив та потенціалу, 
обґрунтування стратегічних пріоритетів державної політики розвитку сектора 
цифрової економіки України. – 0,3 д.а.   

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 
9. Штець Т. Ф., Лупак Р. Л., Поліщук В. А. Цифровізація економіки як 

стратегічний імператив державного регулювання соціально-економічного 
розвитку України. Праці наукового товариства імені Тараса Шевченка. 
Економічний збірник. Т. 2. Львів, 2019. С. 147-160. – 0,3 д.а. Особистий внесок 
автора – обґрунтування переваг та засобів державної політики розвитку 
сектора цифрової економіки України. – 0,15 д.а. 

10. Штець Т. Ф., Поліщук В. А. Інформаційні технології як чинник 
регулювання міграційних процесів. Сучасні напрями розвитку економіки, 
підприємництва, технологій та їх правового забезпечення. Матер. міжнар. 
конфер. (14 трав. 2020 р.). Львів : ЛТЕУ, 2020. С. 78-79. – 0,15 д.а. Особистий 
внесок автора – визначення засобів упровадження інформаційних технологій в 
систему державного управління. – 0,1 д.а.  

11. Штець Т. Ф. Інструменти державного регулювання розвитку сектора 
цифрової економіки України. Теорія і практика управління в умовах суспільних 
викликів і трансформацій. Матер. всеукр. наук.-практ. конфер. (06 черв. 2019 р.). 
Львів: ЛІ ПрАТ “МАУП”, 2019. С. 113-115. – 0,23 д.а.  

12. Штець Т. Ф. Інноваційнй методи державного регулювання процесів 
цифровізації. Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та 
аудиту. Зб. тез всеукр. наук.-практ. інтерн. конфер. (30-31 трав. 2019 р.). 
Хмельницький: ХКТЕІ, 2019. С. 181-183. – 0,23 д.а.  

13. Штець Т. Ф. Теоретичні характеристики публічного управління 
процесами формування сектора цифрової економіки. Сучасна парадигма 
публічного управління. Зб. тез міжнар. наук.-практ. конфер. (17-18 жовт. 2019 р.). 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 395-397. – 0,23 д.а. 

14. Штець Т. Ф., Васильців Т. Г., Зайченко В. В. Інструментарій розвитку 
сектора цифровізації економіки в контексті забезпечення фінансово-економічної 
безпеки суб’єктів підприємництва в Україні. Тенденції та перспективи розвитку 
фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз. 
Матер. всеукр. наук.-практ. інтерн. конфер. (20 трав. 2019 р.). Львів: ЛТЕУ, 
2019. С. 10-12. – 0,23 д.а. Особистий внесок автора – обґрунтування 
інструментів державної політики розвитку сектора цифрової економіки 
України. – 0,1 д.а.    

15. Штець Т. Ф., Васильців Т. Г., Зайченко В. В. Теоретико-методичні 



положення державної політики формування сектора цифровізації – основи 
конкурентоспроможності національної економіки. Актуальні проблеми 
економіки і торгівлі в сучасних умовах. Матер. наук. конфер. (15-17 трав. 2019 
р.). Львів: ЛТЕУ, 2019. С. 123-124. – 0,15 д.а. Особистий внесок автора – 
узагальнення концептуальних положень та характеристик державної політики 
розвитку сектора цифрової економіки держави. – 0,05 д.а.    

16. Штець Т. Ф., Лупак Р. Л. Становлення та розвиток сектора цифровізації 
економіки: макрорівневі аспекти. Актуальні проблеми та перспективи розвитку 
обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління 
підприємством. Матер. всеукр. наук.-практ. конфер. (23 квіт. 2019 р.). Полтава: 
Полтавська державна аграрна академія, 2019. С. 68-71. – 0,3 д.а. Особистий 
внесок автора – аналіз стану та тенденцій розвитку сектора цифрової 
економіки України. – 0,15 д.а. 

7. Апробація основних результатів дослідження на міжнародних та 
всеукраїнських конференціях 

Основні положення та результати наукових досліджень апробовані на: 
1. Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні напрями 

розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення” 
(м. Львів, 2020 р.); 

2. I Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасна парадигма 
публічного управління” (м. Львів, 2019 р.); 

3. Всеукраїнській науково-практичній конференції “Теорія і практика 
управління в умовах суспільних викликів і трансформацій” (м. Львів, 2019 р.); 

4. IV Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми 
сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту” (м. Хмельницький, 2019 р.); 

5. IV Всеукраїнській науково-практичній конференції “Тенденції та 
перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах 
глобальних викликів і загроз” (м. Львів, 2019 р.); 

6. Науковій конференції вчених ЛТЕУ “Актуальні проблеми економіки і 
торгівлі в сучасних умовах” (м. Львів, 2019 р.); 

7. II Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми та 
перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій 
системі управління підприємством” (м. Полтава, 2019 р.). 

8. Наукове значення виконаного дослідження із зазначенням можливих 
наукових галузей та розділів програм навчальних курсів, де можуть бути 
застосовані отримані результати 

Наукове значення виконаного дослідження полягає у розвитку теоретичних 
положень та методичних підходів до формування і реалізації державної політики 
становлення та розвитку сектора цифрової економіки національного 
господарства, зокрема, в поглибленні сутності дефініцій “цифрова трансформація 
економіки” та “сектор цифрової економіки”; в удосконаленні підходів до 
систематизації методів державного регулювання процесів цифрової 
трансформації економіки, а також в обґрунтуванні концептуальних засад 
формування та реалізації державної політики структурно збалансованого 
розвитку сектора цифрової економіки, що суттєво розвиває понятійний апарат та 



реалізовує системний підхід у стратегічному управлінні поступу національної 
економіки. Автором вперше розроблений методичний інструментарій 
інтегрального оцінювання якості середовища розввитку цифрової економіки, що 
дозволило визначити його характеристики, сформувати інформаційно-
аналітичну базу для формування державної політики цифровізації національного 
господарства України. Подальшого розвитку набули пропозиції щодо 
інструментарію державної політики розвитку сектора цифрової економіки, 
стратегічного програмування державної політики в цій сфері, розвитку 
інституціонального забезпечення регулювання процесів активізації цифрового 
розвитку в системі національного господарства, становлення необхідної 
інституційної інфраструктури процесів цифровізації економіки. 

Отримані результати теоретичних та методичних напрацювань 
використовуються фахівцями в системі органів державного управління 
економікою, асоціативними бізнес-структурами, а також у навчальному процесі 
при викладанні дисциплін “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Економіка 
підприємства”, “Електронна комерція”. 

9. Практична цінність результатів дослідження із зазначенням 
конкретного підприємства або галузі народного господарства, де вони 
можуть бути застосовані 

Результати дослідження можуть бути використані: 
- Кабінетом Міністрів України при розробці положень Національної 

програми розвитку цифрової економіки в Україні та органами державної влади і 
місцевого самоврядування при формуванні програм цифровізації економіки на 
регіональному та місцевому рівнях; 

- Верховною Радою України під час обґрунтування положень нормативно-
правових актів узгоджених зі розвитком цифрової економіки в Україні, 
спрямованих на стимулювання процесів активізації в секторі ІКТ; 

- Міністерством цифрової трансформації України при розробці методичних 
рекомендацій щодо оцінювання стану та тенденцій розвитку сектора цифрової 
економіки України. 

10. Оцінка структури дисертації, її мови та стилю викладення 
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. 

Дисертаційна робота за структурою, мовою та стилем викладення 
відповідає вимогам МОН України. 

У ході проведення фахового семінару та обговорення дисертації до неї не 
було жодних зауважень щодо суті та змісту роботи. 

З урахуванням зазначеного, на фаховому семінарі прийнято рішення, що 
дисертація Штець Т. Ф. на тему “Державне регулювання розвитку сектора 
цифрової економіки України” є завершеною, самостійно виконаною науковою 
працею, в якій вирішено конкретне наукове завдання, пов'язане з поглибленням 
теоретичних основ і розробкою методичного інструментарію щодо формування 
та реалізації державної політики розвитку сектора цифрової економіки держави. 





 


