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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ  
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL ECONOMY  
IN THE WORLD AND UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті представлено головні аспекти розвитку цифро-

вої економіки, які чинять вплив на економічні системи і те, як 
створюватимуться економічні цінності та основні характерис-
тики цифрової економіки країни. Досліджено основні напрями 
розвитку цифровізації у Великобританії. Показано досягнення 
і проблемні зони формування цифрової економіки країни. Ви-
вчено програму, засновану на BIM-стратегії BIS, яка є найбільш 
амбітною і всеосяжною програмою у світі. Виявлено проблему 
розриву у цифрових навичках у населення країни та дефіцит 
кваліфікованих працівників, що працюють у цифровій формі. 
Проаналізовано сучасний стан цифрової економіки в Україні 
та висвітлено шляхи розвитку країни для подолання цифрово-
го розриву між меншими містами та центрами, людьми різного 
віку, походження, доходів у цифровій галузі. 

Ключові слова: цифрова економіка, цифровізація, інфор-
маційні технології, програма розвитку, цифровий розрив.

АННОТАЦИЯ 
В статье представлены главные аспекты развития циф-

ровой экономики, которые имеют влияние на экономические 
системы и то, как будут создаваться экономические ценности 
и основные характеристики цифровой экономики страны. Ис-
следованы основные направления развития цифровизации в 
Великобритании. Показаны достижения и проблемные зоны 
формирования цифровой экономики страны. Изучена про-
грамма, основанная на BIM-стратегии BIS, которая является 
наиболее амбициозной и всеобъемлющей программой в мире. 
Обнаружены проблема разрыва в цифровых навыках у насе-
ления страны и дефицит квалифицированных работников, 
которые работают в цифровом формате. Проанализировано 
современное состояние цифровой экономики в Украине и ос-
вещены пути развития страны для преодоления цифрового 
разрыва между меньшими городами и центрами, людьми раз-
ного возраста, происхождения, доходов в цифровой отрасли.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, 
информационные технологии, программа развития, цифровой 
разрыв.

АNNOTATION
The digital economy is evolving at an incredible pace due to 

its ability to collect, use and analyze volumes of information (digital 

data) about anything. The fast-growing segment of e-commerce 
and sharing economy has become the driving force in the process 
of creating new workplaces. Digitalization accelerates economic 
and social processes, making them more efficient and transpar-
ent. This article aims to give a comprehensive account of the main 
aspects of the digital economy development that have an impact 
on economic systems and tells how economic values, basics and 
characteristics of the country’s digital economy will be created. The 
main directions of digital development in Great Britain has been 
studied. As well as that there are shown achievements and prob-
lematic areas of the formation of the country’s digital economy. 
The program based on the BIM-strategy BIS, which is the most 
ambitious and comprehensive program in the world, has been re-
searched. The problem of the gap in digital skills of population of 
the country and the shortage of skilled workers employed in digital 
form has been identified. The current state of the digital economy 
in Ukraine has been analyzed. In the given analysis of Ukraine’s 
economy in terms of involvement of information and telecommuni-
cation technologies, the unevenness of «informatization» depend-
ing on industries and sectors has been determined as well as the 
ways of the country’s development to overcome the digital gap 
between smaller cities and centers, people of different ages, back-
grounds and incomes in the digital industry. Digitalization creates 
not only economic benefits but also risks. The Introduction of ICT 
in the financial sector increases the efficiency of financial services 
provided and promotes increasing the financial inclusiveness of 
the population, but poses financial threats to stability and compli-
cates the work of financial supervisors and regulators. Ukraine has 
a good chance of reducing «electronic interference», unless the 
state begins to build regulatory policy in accordance with global 
practices and will not create artificial barriers to development busi-
ness. The findings are of direct practical relevance.

Key words: digital economy, digitalization, informational tech-
nology, software development, digital divide.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Перехід на цифрові тех-
нології триває. Нові бізнес-моделі, підкріплені 
потужними мережевими ефектами і широко-
масштабним використанням даних, порушують 
баланс нормативних вимог і нашої соціальної 



236

Випуск 1(24) 2021

Класичний приватний університет

моделі. Цифрова економіка має тенденцію до 
концентрації ринку, хоча інновації можуть у 
будь-який момент поставити під сумнів доміну-
ючі позиції. Цифрова економіка також викли-
кає законні побоювання щодо майбутнього за-
йнятості: окрім свого впливу на певні професії, 
вона викликає структурні зміни в розподілі за-
йнятості і припиняє довгострокове збільшення 
чисельності оплачуваної робочої сили. Це ста-
вить нові завдання з погляду трудового законо-
давства і соціального забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Дослідження 
розвитку цифрової економіки віднаходить своє 
відображення у наукових роботах вітчизняних 
та зарубіжних учених-економістів Апалькова, 
Лейн, Тапскот, Фейяз та ін. Також варто відзна-
чити численні дослідження інституту McKinsey, 
Світового банку і Британського комп’ютерного 
товариства.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Мета статті полягає в аналізі основних 
тенденцій розвитку цифрової економіки в Укра-
їні та світі, а також порівняльному аналізі й ви-
значенні рівня цифровізації у Великобританії.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Термін «цифрова економіка» 
фактично отримав практичне визнання тільки 
в 2016 р. Практикували інші назви цього яви-
ща. Усім було зрозуміло, що явище вже по-
трібно називати, тому що воно існує у реаль-
ному житті, і в ходу, наприклад у США, була 
така назва цього явища, як «API-економіка». 
У багатьох країнах це явище називалося Інтер-
нет-економікою. 

Сьогодні розвиток цифрової економіки при-
звів до практичної реалізації цифрової транс-
формації всіх аспектів людської діяльності. Це 
вже не тільки торгівля, будівництво, пожежна 
справа або водопостачання, а величезні тран-
спортні проєкти класу цифрових залізниць і 
перетворення міст і енергетичних систем.

Цифрова економіка у Великобританії – це іс-
торія успіху: британська економіка має найви-
щий відсоток валового внутрішнього продукту, 
що припадає на цифрову економіку серед усіх 
європейських країн; цифрові галузі Великобри-
танії зростали в два з половиною рази швидше, 
ніж економіка у цілому між 2003 і 2013 рр.; 
Сполучене Королівство має найвищий відсоток 
користування Інтернетом серед будь-якої еко-
номіки G7 [4].

Початок ХХІ ст. приніс людству нові зміни 
в його способах розвитку – цифрову економіку 
і те, як у ній створювати продукти. У Велико-
британії цифрова революція почалася з проєкту 
цифрової трансформації будівельної індустрії 
(або BIM-проєкт). Це призвело в кінцевому під-
сумку до розуміння існування двох світів – фі-
зичного і його цифрового образу. Однак вони 
не однакові, оскільки у цифровому світі люди-

на вводить нові поняття, відсутні у фізично-
му світі. За рахунок цього у цифровому світі 
з’являються свої способи виробництва і свої 
продукти.

Інформаційне моделювання будівель (BIM) 
змінює будівельну галузь Великобританії – 
життєво важливий сектор, який налічує понад 
3 млн осіб, а в 2010 р. її внесок в економіку 
країни оцінювався в 107 млрд фунтів стерлін-
гів. У докладі Міністерства цифрової трансфор-
мації за 2015 р. наголошувалося на тому, що 
«протягом наступного десятиліття ця техноло-
гія буде поєднуватися з Інтернетом речей, пе-
редовими методами аналізу даних і цифрової 
економіки, щоб дати нам змогу планувати нову 
інфраструктуру більш ефективно, знизити ви-
трати на її створення, працювати і підтриму-
вати її більш ефективно. Перш за все це дасть 
змогу громадянам більш ефективно використо-
вувати вже існуючу інфраструктуру. Це – циф-
рова будівельна Великобританія (DBB)» [9].

BIM став першою по-справжньому глобаль-
ною цифровою технологією в будівництві і, на 
нашу думку, скоро застосовуватиметься в кож-
ній країні світу, адже це є «зміною парадигми», 
і ми повинні відзначити це саме зараз, однак, 
як і у випадку з будь-якими інноваціями, у них 
завжди присутні як і ризик, так і можливості.

Британська програма заснована на BIM-
стратегії BIS і є нині найбільш амбітною і все-
осяжною програмою у світі, яка управляється 
централізовано. Великобританія може викорис-
товувати це вікно можливостей і заробити на 
успіху програми всередині країни, щоб взяти на 
себе роль світового лідера в експлуатації BIM, 
надання послуг і розвитку BIM-стандартів. 
Дана роль значно підвищить всесвітнє визна-
ння британських дизайнерів, підрядників і ви-
робників і призведе до переваг у вигляді нових 
обсягів робіт, зростання інших можливостей і 
появи нових робочих місць [8].

Всеохоплюючий підхід і інтегрована струк-
тура даної програми у Великій Британії також 
є ідеальною платформою, на основі якої мож-
на підняти інформаційне моделювання на на-
ступний логічний рівень і прагнути до повніс-
тю інтегрованої BIM – це принесе незліченні 
переваги.

Давно вже немає креслярських дощечок і 
паперових проєктів, і продукція, і засоби виго-
товлення, власне, цифрові, тому й утворене мі-
ністерство із цих питань в уряді країни носить 
назву Департаменту з культури, засобів масової 
інформації та спорту (DCMS). 

З дослідження випливає, що дуже швидко 
ростуть сектори IT, software & computer services 
і сектори від BIM-проєкту (архітектура і проєк-
тування), причому це дані тільки динаміки з 
2008 по 2014 р. Багато що в подібному подвій-
ному розрахунку не є зручним. Так, наведемо 
цитату [8]:

«Творчі індустрії. Число робочих місць у 
Creative Industries – це загальна кількість робо-
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Таблиця 1
Зростання цифрової економіки: ймовірні наслідки  
з погляду створення вартості та отримання вигоди 

Компоненти 
цифорової 
економіки

Суб’єкти
Наслідки 

для економікиФізичні особи Підприємства /
Цифрові платформи Уряд

Цифровий сектор

Нові робочі місця 
для створення 

інфраструктури 
ІКТ, у секторі 

телекомунікацій

Інвестиційні можливості 
для компаній, відповідно 
до високих вимог щодо 
капіталу, технічного 

оснащення та кваліфікації 
працівників

Залучення 
інвестицій

Створення нових 
робочих місць. 
Інвестиції та 
поширення 
технологій

Цифрова 
економіка

Нові робочі місця 
у сфері цифрових 
технологій. Нові 
форми роботи з 
використанням 

цифрових технологій

Підвищення продуктивності 
бізнес-моделей, які 

засновані на даних. Нові 
можливості в економіці 
спільного споживання

Зростання 
економічної 
активності. 
Перехід на 
цифрові 

платформи

Створення нових 
робочих місць. 

Інвестиції. 
Зосередження 

цифрових 
компаній у 

певних місцях

чих місць у кодах SIC 2007, класифікованих як 
творчі незалежно від того, чи є вони робочими 
місцями у творчій професії чи ні. У творчих га-
лузях у 2015 р. було 1,9 млн робочих місць, що 
на 3,2% більше порівняно з 2014 р. і на 19,5% 
більше порівняно з 2011 р. Це варіювалося се-
ред творчих індустрій: «Музика, виконавське 
мистецтво і образотворче мистецтво», «ІТ, про-
грамне забезпечення та комп’ютер» «Послуги» 
і «Дизайн: продукт, графіка і дизайн одягу» – 
усе це свідчить про 30-відсоткове збільшення 
числа робочих місць з 2011 р., тоді як «Музеї, 
галереї і бібліотеки» і «Реклама і маркетинг» – 
відповідно на 14,6% і 9,6% з 2014 р.».

Проте в інших галузях цифрової економіки 
Великої Британії неминуче виникають трудно-
щі. Нині існує цифровий «розрив у навичках»: 
до 12,6 млн дорослого населення Великобри-
танії не мають базових цифрових навичок, за 
оцінками, 5,8 млн людей ніколи не користува-
лися Інтернетом, хоча країна є лідером у сві-
ті в галузі електронної комерції, оскільки роз-
дрібний ринок Інтернету становить 8,3% ВВП 
у 2010 р.

Цей розрив у цифрових навичках коштує 
для британської економіки приблизно 63 млрд 
фунтів стерлінгів на рік утраченого додатко-
вого ВВП, 93% компаній заявляють, що це 
вже впливає на діяльність та набір персона-
лу. Якби все населення Великобританії на-
вчалося базових цифрових навичок за вар-
тості 1,31 млрд фунтів стерлінгів протягом 
10-річного періоду, нове значення становило 
б 14,3 млрд фунтів стерлінгів, що перевищує 
коефіцієнт вигоди 1:10 [7].

Однією з вимог до бізнесу в цифровій еконо-
міці є доступ до кваліфікованої робочої сили, 
яка може сприймати цифрові досягнення, що 
забезпечує «новий та надійний спосіб зв’язку 
з клієнтами, постачальниками та працівника-
ми», за словами Майка Черрі, тодішнього ди-
ректора з питань політики Федерації малого 
бізнесу. Існує дефіцит кваліфікованих праців-
ників, що працюють у цифровій формі, вклю-
чаючи аніматорів візуальних ефектів та 2D/3D 

комп’ютерну анімацію для кіно, телебачення та 
відеоігор, а також учених-фізиків, що працю-
ють у радіології, наприклад робота з магнітно-
резонансною томографією.

Також одним із важливих моментів є роль 
державного апарату в розвитку цифрової еконо-
міки у Великобританії. Головним тезисом є те 
що держава у цифровий економіці не сторонній 
спостерігач, а ключовий гравець або, як кажуть 
в Великобританії, «головний імпресаріо». Дер-
жава разом із науково-технічними спільнотами 
визначає, які сфери розвитку потребують до-
помоги та які є пріоритетними для розвитку. 
Нині законодавча база Великобританії щодо 
регулювання сфери цифрової економіки поши-
рюється та підлягає обов’язковому виконанню 
в більшості країн Європи, Австралії та Індії. 
Такий феномен існує через обов’язок зарубіж-
них юридичних осіб, які або мають філіали у 
Великобританії, або зареєстровані в ній, або ма-
ють справу з такими суб’єктами, дотримувати-
ся НПА країни.

Отже, економічні та політичні імперативи по-
єднуються з технологічними інноваціями, щоб 
стимулювати зростання цифрової економіки. 
Цей ріст повинен стратегізуватися приватним 
сектором, керуватися урядом та аналізуватися 
громадянським суспільством та академічними 
закладами. 

Цифровий сектор (ІТ/ІКТ) є стрижнем циф-
рової економіки, але сфера цифрової економі-
ки, як стверджується, виходить за рамки цього, 
охоплюючи набір нових цифрових бізнес-моде-
лей. Незважаючи на те, що входить до багатьох 
визначень цифрової економіки, ми диферен-
ціюємо більш широке застосування цифрових 
технологій в існуючих бізнесах, розглядаючи їх 
як сферу дії більш широкої «оцифрованої еко-
номіки».

Цифрова економіка у світовому масштабі 
розподіляється нерівномірно: вагому частину 
цифрової економіки сконцентровано в розви-
нених країнах, проте найбільш значні темпи 
зростання демонструють країни, що розвива-
ються. Проте потенційне зростання може бути 
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ще вище, у зв’язку з чим виникає потреба в по-
дальших дослідженнях існуючих обмежень та 
довгострокового впливу цифрової економіки на 
країни, що розвиваються [2, с. 1]. 

Інформаційні технології зіграють нову, більш 
стратегічну роль для компаній, які виходити-
муть за рамки підтримки і створюватимуть цін-
ність для бізнесу за допомогою технологічних 
інновацій і цифрових ініціатив. Однак, згідно 
з новітнім глобальним дослідженням McKinsey 
у бізнес-технологіях, ІТ-організації продовжу-
ють боротися з проблемами продуктивності як 
у традиційних ІТ, так і в тих сферах, які мати-
муть вирішальне значення у майбутньому.

З огляду на аналіз економіки України в ас-
пекті залучення інформаційно-телекомунка-
ційних технологій, визначено нерівномірність 
«інформатизації» залежно від галузей та сек-
торів. Так, фінансова сфера найбільш розвину-
та в цьому напрямі, а, наприклад, державний 
сектор значно відстає порівняно з європейськи-
ми країнами. Незважаючи на середнє 39-е міс-
це, Україна має непогані шанси на скорочення 
«електронних перешкод», якщо тільки дер-
жава почне будувати регуляторну політику 
відповідно до загальносвітових практик і не 
створюватиме штучних перешкод для розвитку 
бізнесу [1, с. 9].

Цифровізація прискорює економічні та соці-
альні процеси, роблячи їх більш ефективними 
та прозорими. Сьогодні ІТ-галузь України гене-
рує близько 2–3% ВВП. Одне з головних питань 
України сьогодні полягає у відсутності цифрові-
зації, особливо в малих містах, де ця проблема 
також погіршується через відсутність навичок 
роботи з комп’ютером та доступності інформації 
для громадян. Відповідно до даних Міжнарод-
ного союзу електрозв’язку, 49% осіб користу-
ються Інтернетом, тоді як лише 56% домогос-
подарств використовують комп’ютери (ITU-T, 
2016). Саме зараз між містом існує розрив у ши-
рокосмуговому доступі на 30% від села [3].

Згідно з результатами, багато керівників як 
в ІТ-відділах, так і поза ними очікують, що цін-
нісна пропозиція ІТ різко зміститься від мож-

ливостей, операцій, інтеграції та сучасних інно-
вацій (рис. 1). 

Варто зазначити, що зараз Україна є в ситуа-
ції з максимальною цифровізацією міжнародної 
економіки українськими ІТ-компаніями та має 
мінімальну власну цифрову економіку, оскіль-
ки багато талановитих розробників вирішили 
працювати на міжнародному ринку. Більше 
того, відтік спеціалістів є сумною тенденцією 
в Україні, оскільки близько 10 тис ІТ-фахівців 
вже виїхали з країни в 2016 р. Напевно, ми 
не можемо говорити про успіх упровадження 
концепції розумних міст до повного завершен-
ня цифровізації країни, однак це закладає необ-
хідний фундамент. Більше того, країна повинна 
подолати цифровий розрив між меншими міс-
тами та центрами, а також між людьми різного 
віку, походження, доходів тощо. 

Нині в політиці провідних країн світу спо-
стерігається перехід до комплексної цифрової 
економіки. Основними цілями виступають циф-
рова трансформація державного управління, 
розвиток інформаційно-комунікаційної інфра-
структури на основі нових технологій, зміцнен-
ня інформаційної безпеки, розвиток цифрових 
навичок і компетенцій. З урахуванням поши-
рення цифрових платформ на міжнародному 
рівні особлива увага приділяється нормам і 
правилам, що гарантує різноманітність техно-
логічних рішень і рівні умови конкурентного 
середовища. Головною передумовою успішності 
політики цифровізації виступають узгоджен-
ня дій і постійні комунікації органів влади, 
бізнесу, наукового, освітнього та експертного 
співтовариств. Особлива увага приділяється 
моніторингу та оцінці результативності й ефек-
тивності заходів політики. Разом із тим, незва-
жаючи на високу в цілому значущість завдань 
із цифровізації, спостерігається деяке розбалан-
сування між цілями програм: більша увага при-
діляється цифровізації державного управління, 
найменше – стимулюванню використання циф-
рових рішень населенням; заходи підтримки 
цифровізації бізнесу займають проміжне поло-
ження [10].

Рис. 1. Цінність ІТ у бізнесі країни [5]
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Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Циф-
рова економіка невдовзі стане ключовим сегмен-
том програми зростання і розвитку економічної 
системи у цілому. Задля цієї мети необхідно за-
безпечити нашу країну якісним покриттям Ін-
тернету та розвивати цифрові сервіси.

Цифровізація впроваджується в соціальні 
процеси, від неї залежить успішна життєдіяль-
ність населення, крім того, відбувається широко-
масштабне впровадження цифрових технологій 
у роботу уряду та державних структур. Зусилля 
з цифровізації України базуються на «Економіч-
ній стратегії України – 2030». У цьому доку-
менті здійснено цілепокладання і задано основні 
механізми здійснення цифрової трансформації 
економіки, а також визначено джерела та обся-
ги фінансування запланованих до здійснення за-
ходів. Якщо розглядати ситуацію у цілому, то за 
рівнем розвитку цифрової економіки Україна не 
займає лідируючих позицій, але впевнено три-
мається в групі країн, що розвивається. Водно-
час конкуренція в даній сфері залишається дуже 
жорсткою. Прикладом є Великобританія, краї-
на, яка займає сьоме місце в рейтингу за рівнем 
розвитку цифрової економіки. Отже, не можна 
зупинятися на досягнутому, необхідна спільна 
робота держави і бізнесу щодо подальшого роз-
витку цифрової економіки нашої країни. 
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