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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ

У статті встановлено, що стрімкий розвиток інновацій та виклики, з якими 
стикається сучасне суспільство, запровадження карантинних заходів, пов’язаних із 
пандемією COVID-2019, прискорили процеси цифровізації в різних сферах, змінюючи 
звичні моделі та підходи до управління різноманітними соціально-економічними про-
цесами. Зазначено, що цифрові трансформації повинні знайти відображення під час 
формування державної політики цифрового розвитку. Доведено, що така політика 
має базуватися на наявних теоретичних напрацюваннях у цій сфері та найкращому 
світовому досвіді. У статті досліджено напрацювання у сфері цифровізації еконо-
міки та рівень використання інформаційно-комунікаційних технологій на вітчизня-
них підприємствах. Встановлено, що 86,6% із них забезпечено доступом до мережі 
Інтернет, 61,8% використовують фіксований доступ. Серед позитивних тенденцій 
відзначено зростання за основними показниками (окрім купівлі послуг хмарних обчис-
лень) та розширення напрямів застосування таких технологій.

У дослідженні узагальнено елементи трансформацій та інструменти, які пред-
ставляють інтерес у рамках реалізації вітчизняної державної політики цифрового 
розвитку. Відзначено основні сфери застосування цифрових технологій, акцентовано 
увагу на їх різноманітності та специфічності. Автором визначено основні переду-
мови формування державної політики цифрового розвитку як базису для подальшого 
вибору основних підходів та ефективних інструментів її реалізації. Акцентовано 
увагу на тому, що розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, програмного 
забезпечення та відповідної інфраструктури створює певні передумови для форму-
вання державної політики, яка повинна базуватись на комплексному підході до вирі-
шення проблем та подолання перешкод та враховувати передові світові практики. 
Сформовано основні напрями державної політики цифрового розвитку.
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Постановка проблеми. У сучасних умо-
вах цифровізація набуває стрімких обертів, 
сприяючи розвитку підприємств, галузей та 
країн світу.

Зазначимо, що в Україні ці процеси від-
буваються в рамках загальносвітових тен-
денцій, де їх визнано «ключовим драйвером 
зростання ВВП» [1] та потужною силою для 
розвитку різних секторів економіки [2].

Науковці справедливо визначають їх як 
«один із найбільш істотних проявів іннова-

ційного розвитку» [3, с. 10], «запоруку еконо-
мічного успіху… та рушійну силою» [4, с. 45].

Однак цифрові трансформації, які здій-
снюються на фоні інтеграції країни до євро-
пейського цифрового ринку, потребують 
вирішення на державному рівні питань, 
пов’язаних із фінансуванням процесів цифро-
візації; захистом прав інтелектуальної влас-
ності; безпекою в онлайн-середовищі та ін. 
Це актуалізує проблему формування обґрун-
тованої дієвої державної політики цифрового 



Том 32 (71) № 6 202138

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління

розвитку, спираючись на результати дослі-
дження основних передумов як одних із фак-
торів впливу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концептуальні засади розвитку інформацій-
ного суспільства та основні теоретичні поло-
ження таких процесів розглянуто в працях 
М. Кастельса [5], Н. Негропонте [6], Д. Тап-
скотта [7].

Аналіз сучасних проблем у сфері цифро-
вих трансформацій та формування державної 
політики цифрового розвитку знаходяться 
в полі зору таких дослідників, як: О. Берна-
зюк [8], О. Вишневський [9], А. Галкін [10], 
В. Ляшенко [9], В. Степанов [11], І. Сторонян-
ська [12], К. Шиманська [13] та ін.

Зважаючи на важливість цифровізації для 
розвитку національної економіки, зазначимо, 
що даному питанню приділено увагу на дер-
жавному рівні [14; 15]. А пріоритетність 
та глобальність проблеми підкреслюється 
дослідженнями міжнародних організацій  
[2; 16; 17].

Зазначимо, що наявні наукові дослідження 
містять вагомі результати в сфері цифрових  
трансформацій. Але динамічність проце-
сів цифровізації, постійні зміни зовнішніх 
впливів зумовлюють необхідність розробки 
дієвої державної політики, яка базується на 
теоретичних напрацюваннях у цій сфері та 
найкращому світовому досвіді, спираючись 
на результати аналізу основних передумов 
її формування, які потребують додаткової 
уваги.

Постановка завдання. Метою статті є 
дослідження основних передумов форму-
вання державної політики цифрового розви-
тку як базису для подальшого вибору основ-
них підходів та ефективних інструментів її 
реалізації.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основою Четвертої промислової 
революції є цифрова економіка, для якої 
характерна «мережева свідомість та залеж-
ність від віртуальних технологій» [7, с. 262].

Серед основних її складових частин вио-
кремлюються: підтримуюча інфраструктура 
(апаратне забезпечення, програмне забез-

печення, телекомунікації, мережі); електро-
нний бізнес (процеси, які реалізуються через 
комп’ютерні мережі); електронна комерція 
[18]. Але стрімкий розвиток інновацій (Інтер-
нету речей, штучного інтелекту, технології 
блокчейн та інших) впливає на збільшення 
їх кількості, залишаючи цей перелік відкри-
тим. Крім того, виклики, з якими стикається 
сучасне суспільство, прискорили процеси 
цифровізації в різних сферах, змінюючи 
звичні моделі та підходи до управління різ-
номанітними соціально-економічними про-
цесами. Безумовно, відповідні трансформації 
повинні знайти відображення і у формуванні 
державної політики цифрового розвитку.

Аналіз використання інформаційно-кому-
нікаційних технологій на підприємствах 
України дозволив констатувати, що лише 
86,6% з них забезпечено доступом до мережі 
Інтернет, а 61,8% мають фіксований доступ 
до неї. Трохи більше ніж третина мають веб-
сайт, а 10,2% мають можливість купували 
послуги хмарних обчислень (табл. 1).

Слід вказати, що ця проблема набуває 
особливої значущості в умовах карантин-
них обмежень, спричинених пандемією 
COVID-19. А недостатня увага до неї як із 
боку організацій, так і з боку держави може 
негативно позначитись на показниках діяль-
ності компаній, конкурентоспроможності 
галузей та можливостях подальшого розви-
тку економіки в цілому. Серед позитивних 
тенденцій слід звернути увагу на зростання 
за основними показниками (окрім купівлі 
послуг хмарних обчислень) та розширення 
напрямів застосування таких технологій.

Зазначимо, що досягнення нових щаблів 
у сфері цифрових трансформацій поступово 
сприяє створенню єдиної цифрової (кіберфі-
зичної) системи, яка являє собою сукупність 
матеріальних елементів та математичних 
моделей, що взаємодіють між собою.

Дослідження напрацювань у сфері цифро-
візації економіки та провідних світових прак-
тик дозволили узагальнити елементи транс-
формацій та інструменти, які представляють 
інтерес у рамках реалізації державної полі-
тики цифрового розвитку (рис. 1).
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Рис. 1. Елементи цифрової трансформації, які представляють інтерес у рамках реалізації 
державної політики цифрового розвитку

Джерело: узагальнено автором

Таблиця 1
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України,  

(% до загальної кількості підприємств)
2018 2019 2021*

Мали доступ до мережі Інтернет 88,0 86,4 86,6
Використовують фіксований доступ до мережі Інтернет 62,1 60,9 61,8
Мали веб-сайт 35,6 35,2 35,3
Мають чат-сервіс для спілкування з клієнтами … … 9,1
Купували послуги хмарних обчислень 9,8 10,3 10,2
Використовують робототехніку -- -- 2,9

*Збір та розрахунок даних за 2020 рік не здійснювався згідно з оновленою затвердженою статистичною мето-
дологією, яка враховує вимоги Регламенту Комісії (ЄС) № 2019/1910 від 07.11.2019 стосовно використання 
ІКТ та електронної комерції. Згідно із зазначеним регламентом, збирання, формування та оприлюднення окре-
мих показників щодо використання ІКТ на підприємствах має здійснюватися за рік, в якому було проведено 
відповідне державне статистичне спостереження
Джерело: сформовано автором за даними [19]

Констатуємо, що цифровізація націо-
нальної економіки передбачає розвиток 
галузей, суб’єктів господарювання та еко-
номічних відносин між ними з використан-
ням цифрової інфраструктури та засобів 
комунікацій, програмного забезпечення та 
технологій, запровадження інноваційних 
бізнес-моделей та підходів до управління 

задля досягнення якісних змін, підвищення 
ефективності діяльності та конкуренто-
спроможності.

При цьому сфери застосування цифрових 
технологій характеризуються різноманіт-
ністю, що зумовлює особливості їх запрова-
дження, а також потребує врахування під час 
формування державної політики цифрового 
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розвитку та вибору механізмів та інструмен-
тів її реалізації. Серед основних із них слід 
виокремити такі:

1) електронний документообіг;
2) дистанційна комунікація між учасни-

ками соціально-економічних відносин;
3) цифровізація фінансових послуг;
4) громадські ініціативи, спрямовані на 

підтримку реформ та соціально-економіч-
ного розвитку (адвокасі-кампанії через від-
криті онлайн-голосування, діяльність різно-
манітних онлайн-платформ);

5) збір, обробка та аналіз даних на якісно 
новому рівні (з використанням технологій big 
data);

6) запровадження інтегрованих систем 
управління;

7) цифрові консалтингові сервіси – дер-
жавні та недержавні платформи, які дозво-
ляють отримати консалтингову підтримку 
з актуальних питань («Дія.Бізнес»), нада-
ють доступ до професійної експертизи 
(«MEREZHA»);

8) просвітницька діяльність – підвищення 
обізнаності суспільства щодо переваг викорис-
тання цифрових технологій; інформування про 
цифрові можливості в різних сферах (отри-
мання державних послуг, ведення бізнесу 
тощо), яке здійснюється через різноманітні 
цифрові канали зв’язку, побудова діалогу із 
ключових питань цифровізації;

9) створення умов для розвитку ділової 
співпраці та взаємодії між суб’єктами гос-
подарювання (покупцями, постачальниками, 
інвесторами) через різноманітні онлайн-плат-
форми;

10) взаємодія держави та бізнесу – надання 
державою адміністративних послуг (портал 
«Он-лайн будинок юстиції»; «Дія. Бізнес»); 
підтримка національного бізнесу шляхом 
поширення актуальної інформації (наприклад, 
Єдиний експортний веб-портал, інтегрований 
у «Дія.Бізнес», надає експортерам відомості 
про тарифи, підписані між країнами угоди про 
торгівельне співробітництво);

11) онлайн-навчання та підвищення циф-
рової грамотності через використання відпо-
відних сервісів (відео-лекції, освітні ролики, 

фільми), розраховані на конкретну цільову 
аудиторію.

Слід усвідомлювати, що цифрові трансфор-
мації уможливлюються лише за умов інфра-
структурного розвитку, що підкреслюється як у  
наукових дискурсах, так і на державному рівні  
[9; 13; 14; 20].

Це зумовлено тим, що саме цифрова інф-
раструктура являє собою комплекс «техноло-
гій, продуктів та процесів, що забезпечують 
обчислювальні, телекомунікаційні та мере-
жеві можливості на цифровій основі» [14], 
який дозволяє забезпечити максимальний 
доступ суб’єктів господарювання та грома-
дян до сучасних цифрових технологій та 
можливостей.

Виділяють такі групи цифрової інфра-
структури, які потребують уваги в рамках 
державної політики:

1) тверда цифрова інфраструктура: широ-
космугова фіксована та мобільна (рухома) 
телекомунікаційна інфраструктура; цифрове 
телебачення, радіо- та технологічна інф-
раструктура для проєктів Інтернету речей; 
інфраструктура обчислень, віртуалізації та 
збереження даних (хмарних та туманних); 
інфраструктура кібербезпеки; спеціалізо-
вана;

2) м’яка цифрова інфраструктура: інфра-
структура ідентифікації та довіри; відкритих 
даних; інтероперабельності; інфраструктура 
блокчейн; електронних розрахунків та тран-
закцій; електронної комерції та онлайн-вза-
ємодії суб’єктів бізнесу; державних послуг 
(електронне урядування); інфраструктура 
життєзабезпечення (медицина, освіта, гро-
мадська безпека, транспорт тощо); геоінфор-
маційна інфраструктура; промислові цифрові 
інфраструктури [14].

Розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій, програмного забезпечення та 
відповідної інфраструктури створює певні 
передумови для формування державної 
політики цифрового розвитку, яка пови-
нна базуватись на комплексному підході до 
вирішення проблем і подолання наявних 
перешкод та враховувати передові світові 
практики.
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Серед основних пріоритетних напрямів 
державної політики цифрового розвитку слід 
відзначити такі:

1) удосконалення нормативно-правової 
бази у сфері цифровізації та її гармонізація з 
міжнародними нормами;

2) розбудова інфраструктури (в тому числі 
фіксованої інфраструктури широкосмугового 
інтернету, а також мобільного Інтернету (4G, 
5G) та створення сприятливих умов для при-
ватних ініціатив у цій сфері (запровадження 
податкових стимулів та пільг);

3) розвиток внутрішнього ринку виробни-
цтва, використання та споживання високих 
технологій, залучення інвестицій та їх спря-
мування для розвитку цифрових інновацій;

4) фокусування уваги на проблемі кібер-
безпеки (розробка правових норм боротьби 
з кіберзлочинністю, запровадження відповід-
них стандартів та технологічних рішень);

5) стимулювання розвитку науки, поєд-
нання науки та практики в цій сфері;

6) сприяння та підтримка запровадження 
широкомасштабної цифрової освіти, вдоско-
налення системи підготовки кадрів з ураху-
ванням необхідного рівня цифрових компе-
тенцій;

7) формування цифрової культури суспіль-
ства;

8) стимулювання співробітництва з краї-
нами Європейського Союзу, підтримка транс-
кордонного співробітництва;

9) приділення уваги проблемі фінансування 
процесів, залучення приватних вітчизняних та 
іноземних інвесторів, а також цільових коштів 
міжнародних організацій, які здійснюють під-
тримку відповідних структурних реформ.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. На сучасному етапі Україна має 
певний потенціал для прискорення цифрових 
трансформацій. Проте зазначимо, що, від-
криваючи нові можливості та виступаючи 
джерелом економічного розвитку, ці процеси 
супроводжується значними викликами, які 
потребують реагування інструментами дер-
жавного регулювання.

Розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій, програмного забезпечення та від-
повідної інфраструктури створює певні пере-
думови для формування державної політики 
цифрового розвитку, заснованої на комп-
лексному підході до вирішення проблем та 
подолання наявних перешкод (з урахуванням 
передових світових практик).

Однак її реалізація можлива за умов роз-
робки відповідних механізмів за кожним із 
напрямів, що є перспективами подальших 
досліджень.
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Ostrovyj O.V. BACKGROUNDS OF THE FORMATION OF THE STATE DIGITAL 
DEVELOPMENT POLICY

It is ascertained in the article that the rapid development of innovations and challenges, facing 
the modern society, the introduction of quarantine measures, related to the COVID-19 pandemic, 
have accelerated the processes of digitalization in different fields, changing the usual models 
and approaches to managing various social and economic processes. It is noted that digital 
transformations should be reflected in the formation of state policy of digital development. It is 
proved that such a policy should be based on existing theoretical groundworks and the best world 
experience in this field. Developments in the field of digitalization of the economy and the level 
of use of information and communication technologies in domestic enterprises are examined in 
the article. It has been established that 86.6% of enterprises have access to the Internet, 61.8% 
of them use fixed access. The growth in key indicators (except the purchase of cloud computing 
services) and expansion of fields of use of such applications are among the positive trends.

The study summarizes the elements of transformations and tools which are in interest for 
implementation in domestic state policy of digital development. The main areas of application of 
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digital technologies are noted. Their diversity and specificity are emphasized. The main backgrounds 
for the formation of state policy of digital development as a basis for further selection of basic 
approaches and effective tools for its implementation are identified by the author. Special emphasis 
is placed on the fact that the development of information and communication technologies, software 
and relevant infrastructure creates certain backgrounds of the formation of state policy, which should 
be based on the comprehensive approach to solving problems and overcoming existing obstacles. 
Best international practices should be also taken into account. The main state policy directions of 
digital development are formed.

Key words: digitalization, digital technologies, public policy, digital economy, digital 
transformations.


