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Постановка проблеми. Цифрові технології давно стали двигунами 
революційних змін в багатьох країнах світу. Темпи їх імплементації в усі сфери 
економіки та суспільства не перестають зростати. Цифровізація відкриває нові 
потужні можливості для громадян, суспільства та держави. Однак, процес її 
інтеграції в економіку України проходить дуже повільно, що призводить не тільки 
до втрати конкурентоспроможності країни на світовому ринку, а й до 
недостатнього розкриття її потенціалу у сфері інформаційно-цифрових 
технологій. 

Враховуючи сучасний стан економіки України та світові тенденції у сфері 
цифрової трансформації, цифровізація всіх галузей економіки повинна стати 
пріоритетним напрямком для держави. Інакше, Україна так і не здійснить 
«цифровий стрибок» і назавжди залишиться далеко позаду від провідних 
економік світу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми трансформації 
підприємств в умовах цифрової економіки, що відбуваються в економічному 
просторі під її впливом є наукові праці та практичні дослідження вітчизняних і 
зарубіжних вчених. Погляди на цифрову трансформацію таких авторів В.   
Альпакова, С. Веретюк, В. Ляшенко, Л. Фролова, С. Ермак виражаються у змінах 
зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства через набір функцій від 
автоматизації закупівель до продажів, маркетингу та використання потенціалу 
цифрових технологій у розвитку підприємства. Науковці Г. Чмерук, В. Краліч, 
Дон Танскотт, Н. Негропонте, Т. Месенбург роблять акцент на зміні мислення, 
прийнятті рішень та ділової культури. Така трансформація включає зміни в 
стилях мислення, стилях керівництва та прийнятті нових бізнес-моделей для 
підвищення ефективності роботи підприємтсва, його клієнтів, постачальників та 
партнерів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток інформаційних 
технологій докорінно змінює середовище та спосіб життя людини. Відбувається 
цифровізація (впровадження цифрових технологій) усіх сфер її життя. Держава, 
бізнес та населення стають активними споживачами цифрових технологій 
(Інтернет речей, роботизація та кіберсистеми, штучний інтелект, великі дані, 
безпаперові технології, адитивні технології (3D-друк), хмарні та туманні 
обчислення, безпілотні та мобільні технології, біометричні, квантові технології, 
технології ідентифікації, блокчейн тощо). 

Сьогодні цифровізація виступає одним із головних чинників зростання 
світової економіки, оскільки завдяки їй не тільки підвищується продуктивність 
праці (пряма перевага), а й відбувається економія часу, створюються новий попит 
на нові товари і послуги, нова якість та цінність (непряма перевага) тощо. При 
цьому використання циф- рових даних як ресурсу для виробництва зумовлює 
перехід від традиційної ринкової економіки до цифрової економіки, якою 
пронизуватимуться всі сектори: державний та приватний, реальний, 
невиробничий і фінансовий, видобувний, обробний та сектор послуг. 

Так, згідно з оцінками експертів, частка цифрової економіки у ВВП 
найбільших країн світу до 2030 р. становитиме 50–60%. Цікаво, що в Україні цей 
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показник може бути ще вищим та досягнути рівня 65% ВВП (за реалізації 
форсованого сценарію (за три-п’ять років) розвитку цифрової еконо- міки в 
Україні) [1]. 

Слід зазначити, що такого рівня можна буде досягнути, якщо в Україні 
реалізовуватиметься комплекс заходів щодо розвитку цифрової інфраструктури, 
цифровізації реального сектору (зокрема, через розвиток інфраструктури «Інду- 

стрія 4.0», «цифрового робочого місця», «смарт- фабрики»), цифровізації базових 
сфер життєді- яльності (розвиток STEM-освіти, запровадження eHealth та е-
безпеки, розбудова «розумних міст»), розвитку цифрової грамотності населення. 

Станом на середину 2019 р. ключовими цифро- вими трендами (напрями 
розвитку цифрових тех- нологій), якими визначатиметься розвиток цифро- вої 
економіки як в Україні, так і в цілому світі є: 

- дані, які стають головним джерелом конку- рентоспроможності; 
- Інтернет речей (Internet of things, IoT); 

- цифрові трансформації як окремих бізнесів, так і цілих секторів; 
- економіка спільного користування (sharing economy); 
- віртуалізація фізичних інфраструктурних IT-систем; 
- штучний інтелект; 
Сучасна Україна відстає у розвитку та якості інформаційно-комунікаційних 

мереж. На сьогодні інформаційно-цифрові технології стають потужною рушійною 
силою в різних галузях, такі як торгівля, сфера послуг, виробництво, сфера 
охорони здоров’я, освіти та ін. Провідні світові компанії розглядають 
впровадження цифрових технологій як один з головних факторів інноваційного 
розвитку та підвищення конкурентоспроможності. Україна має великий потенціал 
для розкриття и розвитку ІКТ, вона лише розробляє стратегії створення власного 
цифрового ринку. З одного боку, зміни, що відбуваються у світовій економіці є 
серйозними викликами. Тому вивчення різних сторін цифрової економіки та 
процесів її формування в Україні є актуальним науково- практичним завданням. 

Важливою складовою трансформації підприємства в Україні є використання 
можливостей сучасних інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ) для 
того, щоб створювати та виробляти товари, надавати послуги, сприяючи сталому 
розвитку країни. 

По даним Державної служби статистики України у 2019 року для аналізу 
використання ІКТ було охоплено 44532 підприємств [2]. Дані свідчать, що 
підприємства, які мали доступ до Інтернет, найбільше використовували його для 
надсилання чи отримання повідомлень електронною поштою , а також для 
здійснення банківських операцій. 

У ході дослідження було виявлено, що підприємства недостатньо 
використовують Інтернет, менше ніж 50 %, у таких напрямках, як здійснення 
телефонних дзвінків за допомогою Інтернет/VoIP-зв'язку або відео-конференцій 
та доступ до інших фінансових послуг. 

Слід зазначити, що підприємницькі структури не є лідерами в застосуванні 
ІКТ, що є негативним моментом для розвитку в умовах цифрової економіки. 
Кількість підприємств, що отримували замовлення через мережу Інтернет на 
продаж товарів або послуг (за винятком замовлень, отриманих електронною 
поштою), у % до загальної кількості підприємств – 6,1% [2]. При цьому розвиток 
відносин з клієнтами і постачальниками за допомогою цифрових каналів 
вважається найважливішою ознакою цифрової трансформації. 
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Зі звіту IT Ukraine Association внесок ІТ-сфери в ВВП України в 2019 році 
склав 4 % (в 2012 році внесок був 0,8%). Міністерством та комітетом цифрової 
трансформації була поставлена ціль залучати ІТ у ВВП до 10% до 2024 року. 

У світовому рейтингу IMD цифрової конкурентоспроможності World Digital 
Competitiveness Ranking 2019 (опублікований на сайті міжнародної бізнес-школи 
IMD, що базується в Лозанні) Україна займає 58-у позицію з 63. У порівнянні з 
минулим роком вона піднялася на два рядки. У цифровому рейтингу країни   
оцінюються за трьома категоріями – «Знання» (якість навчання, освіти і науки), 
«Технології» (здатність впроваджувати та досліджувати цифрові технології, 
фінансування в ІТ галузі) і «Майбутня готовність» (рівень готовності 
використовувати цифрову трансформацію). Україна займає низькі позиції в 
категоріях «Знання» 38, в двох інших справи ще гірше – в «Технологіях» вона 59-

та, в «Майбутній готовності» 61-а. Але є позитивна тенденція в порівнянні з 2018 
роком Україна піднялась на 2 позиції в категоріях «Знання» та «Технології» 
Слабкі місця України – в законодавстві про наукові дослідження і захисту прав на 
інтелектуальну власність, низькій рівень винахідницької активності та високі 
інвестиційні ризики, а також кібербезпека і піратство [2]. 

В науковій літературі є багато загальноприйнятих параметрів, за допомогою 
яких визначають цифровий рівень економіки країни, найбільш поширеними 
вважаються використання Інтернету, частку електронної комерції в роздрібній 
торгівлі, соціальну частку з цифровими можливостями та інтернет-послуги. Для 
визначення рівня розвитку цифрової економіки та рейтингу країн використовують 
всесвітні індекси, що розраховуються організаціями за різними методиками. 
Найбільш відомі – це: індекс мережевої готовності та індекс розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

Індекс мережевої готовності (NetworkedReadinessIndex) – комплексний 
показник розраховується щорічно спільно Світовим економічним форумом (WEF) 
та Світовим банком (WB) і який характеризує рівень розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій в країнах світу і вимірює рівень розвитку ІКТ по 53 
параметрам, об'єднаним в три основні групи: 

По-перше, NRI надає інформацію про наявність умов для розвитку ІКТ – 

загальний стан ведення бізнесу та законодавчої бази з точки зору ІКТ 

Друга група – це готовність усіх учасників ділової середи до використання 
ІКТ; позиція країни щодо розвитку інформаційних технологій, витрати уряду на 
розробку стратегії розвитку галузі, доступність для населення, вартість 
користування мобільним зв’язком та мережею Інтернет. Рівень використання ІКТ 
серед громадського населення, в комерційному і державному секторах. 

Україна за цим рейтингом посіла у 2016 року 64 місце серед 164 країни з 
показником 4,2, відстаючи від таких інформаційних лідерів як Сінгапур, 
Фінляндія і Швеція. У 2019 році NRI має поліпшену структуру, яка включає в 
себе кілька функцій, які не були включені у 2016 році. Тому результати цього 
року не зовсім співставні з рейтингами попередніх років. У 2019 році Україна 
посіла 67 місце (дослідження охоплює 121 країну) з показником 48,92. 

Порівняно з 2016 роком Україна погіршила свої позиції на 3 пункта [6]. 
Причиною досить низьких позицій у рейтингу є низький рівень освоєння нових 
технологій бізнесом. Україна перебуває у стані активного становлення ІКТ, але 
вона так і не змогла скоротити відставання від розвинених країн в рівні 
інформатизації і суспільства. 
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Підсумовуючи відмітимо, що Україна займає середні позиції в рейтингах 
цифровізації економіки країни. Основні перешкоди на шляху розвитку цифрових 
перетворень пов’язані з відсутністю стратегії. Підприємства по-різному реагують 
на цифрову трансформацію: деякі активно впроваджують цифрові технології, 
деякі відчувають потребу, але поки тільки намагаються реалізувати окремі 
проекти, а інші протистоять цифровим перетворенням в розвитку бізнес-

середовища, що робить розвиток повільним та неконкурентоспроможним. 
Створення державою зовнішнього клімату, орієнтованого на цифровізацію 
підприємств, шляхом формування нормативно-правової бази, а також природні 
процеси цифровізації суспільства забезпечать в найближчим часом ліквідацію 
підприємств, що виробляють низькоякісну продукцію, не зацікавлені в 
підвищенні конкурентоспроможності виробництва. 
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