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THE CONDITION OF DIGITALIZATION IN UKRAINE 
 
В статті досліджено цифрові технології як одна із значних складових нашого повсякденного 
життя. Поняття «цифрова економіка» розглядається не лише як торгівля за допомогою мережі 
Інтернет, а й як чинник збільшення інвестиційного клімату, як нова якість економіки або окремий 
сектор економіки. З огляду на це, авторами розглянуто основні визначення поняття цифрової 
економіки, описано феномен цифрової економіки як окремої категорії, а також становлення та 
розвиток цифрової економіки в міжнародних відносинах та запропоноване власне визначення даного 
поняття. Зазначено позицію України щодо поточного стану цифрової економіки  в світі. Вказано 
загальні цілі цифровізації в Європі та шляхи досягнення їх на українському рівні. Для цього 
проаналізовано сучасний стан цифровізації України за показниками щорічних міжнародних 
рейтингів за останні три роки, які формуються на основних сукупних даних щодо використання 
інновацій, рівню розвитку інформаційно-комунікаційних технологій тощо. Сукупні дані визначають 
індекс мережевої готовності, індекс інновацій, індекс розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій, глобальної економічної конкурентоздатності, які за різними даними характеризують 
рівень української цифровізації. Проведено аналіз статистичних показників використання 
Інтернету відповідно до кількості населення в країні, вартості використання Інтернет зв’язку в 
порівнянні із вартістю аналогів у світі та визначено види Інтернет-зв’язку, які доступні в Україні. 
Описано залежність між наявністю, доступністю Інтернет зв’язку та розвитком цифрової 
економіки. Визначено основний вид Інтернет-зв’язку, який впливає на рівень цифровізації 
національної економіки, можливості його отримання та якість. Виокремлено основні проблеми, які 
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негативно впливають на Інтернет-зв’язок та гальмують інтенсивний розвиток цифрових процесів. 
Запропоновано шляхи удосконалення Інтернет-зв’язку та розвитку Інтернет-мережі на території 
України, що в свою чергу сприятиме розвитку національної цифрової економіки в контексті 
розвитку цифрової економіки Європи.  
 
The article explores digital technologies as one of the significant components of our daily lives. The term 
"digital economy" is seen not only as a trade through the Internet, but as a factor of the investment climate 
increasing, as a new quality of the economy or a separate sector of the economy. In view of this, the authors 
discuss the basic definitions of the term of digital economy, describe the phenomenon of digital economy as 
a separate category, and the creation and development of digital economy in international relations, and 
propose its own definition of this term. The authors identified Ukraine's position on the current state of the 
digital economy in the world. Indicated overall purposes of digitalization in Europe and ways to achieve 
them in the Ukrainian level. For this analysis of the current condition of digitalization in Ukraine on 
indicators of annual international rankings over the past three years, which are formed on the basic 
aggregate data on the use of innovation, level of development of information and communication 
technologies. Aggregated data determine the network readiness index, the innovation index, the index of 
development of information and communication technologies, global economic competitiveness, which 
according to various data characterize the level of Ukrainian digitalization. The statistics of Internet usage 
are analyzed according to the population in the country, the cost of using Internet connection in comparison 
with the cost of analogues in the world, and identified the types of Internet connection available in Ukraine. 
They described the relationship between the availability, accessibility of Internet connection and the 
development of the digital economy. Identified the basic type of Internet connection that affects the level of 
digitalization of the national economy, opportunities of its receipt and quality. Isolate the main problems 
that affect Internet connection and brake intensive development of digital processes. The authors suggested 
ways to improve Internet communications and the development of Internet network in Ukraine, which in turn 
will contribute to the development of national digital economy in the context of the digital economy in 
Europe. 
 
Ключові слова: цифрова економіка,цифрові технології, інтернет-комунікації,інновації, Інтернет 
зв’язок.  
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Постановка проблеми. Цифрові технології в сучасному світі є вимогою століття. Використання цифрових 

технологій охоплює всі сфери життя, а також дозволяє використовувати нові можливості. Медицина, освіта, 
промисловість, сфера обслуговування, зокрема створення високоточних обладнань для діагностики, аналізу та лікування, 
впровадження  цифрових технологій на виробництві дозволяє збільшити обсяги виробництва, що своєю чергою збільшує 
темп розвитку економіки. Прогрес цифрових технологій на сьогоднішній день виводить сферу інтернет технологій на 
передову позицію за використанням інновацій. Діяльність цифрових технологій базується на дискретній системі, яка 
заснована на методах кодування та передачі інформації., що дозволяє проводити безліч різнопланових операцій за 
мінімальний проміжок часу. Феномен цифрових технологій полягає в тому, що це універсальні, швидкі та часто 
автоматизовані схеми роботи. Все ж таки основною функцією цифрових технологій поки що залишається обмін 
інформацією. Поширення цифрової інфраструктури такої як мобільні пристрої, бездротові мережі, персональні 
комп’ютери сприяє інтеграції їх також у економічне та суспільно-політичне життя усіх розвинених країн. Це сформувало 
нові стратегії розвитку міжнародної економіки. Високорозвинені країни та країни перехідної економіки останніми 
роками намагаються активно зменшити частку традиційної економіки за рахунок збільшення частки цифрової економіки. 
Для країн «Великої Сімки» цифрова економіка є пріоритетним напрямком розвитку та стратегічною метою. Україна 
намагається впровадити використання цифрових технологій у всі сфери діяльності. Найбільші інвестиції спрямовані в 
економічний сектор, але існує низка проблем, які не сприяють швидкому та якісному темпу використання цифрових 
засобів на державному рівні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Традиційні визначення цифрової економіки пов’язані із 
виробництвом, продажем та постачанням товарів та послуг через Інтернет. Однак, сучасні науковці намагаються 
розширити межі даного поняття. Джусов О. А., Альпаков С.С. визначають цифрову економіку як можливість збільшення 
привабливості інвестиційного клімату держави через призму міжнародних відносин [4]. Данніков О. В. та Січкаренко К. 
О. використовують поняття «інформаційно-мережева економіка» та характеризують її через такі категорії: нова якість 
економічної науки та обробки інформації; сектори  економіки, які повністю спираються на цифрові технології; сучасні 
соціально-інформаційні трансформації та парадигму розвитку країни, економіки та суспільства[3]. Гудзь О. Є. визначає, 
що переважно, науковці, під цифровою економікою розуміють виробництво, продаж і постачання продуктів за 



допомогою інформаційно-комунікаційних мереж [2].Коляденко С. В. описав визначення  категорії «цифрова економіка» 
різними науковцями, які визначають її як окремий вид економіки (Hopestone Kayiska Chavula, Abebe Cheko), мережу 
господарюючих суб’єктів, економічна форма (Alexandru Tugu), всі економічні процеси (Войнареко М. П., СкоробогатаЛ. 
В.)[6].  

Мета статті. Метою даної статті є аналіз сучасного стану цифровізації Українина основі міжнародних рейтингів 
та показників використання цифрових технологій, інновацій, визначення проблем, які гальмують розвиток цифровізації.  

Виклад основного матеріалу. Термін «цифрова економіка» (Digitaleconomy) запропонував бізнес-аналітик Дон 
Тапскот (в деяких джерелах Тепскот). Визначення пояснює цифрову економіку як економічну діяльність, яка 
визначається через мережеву свідомість (networkedintelligence) та залежить від віртуальних технологій [12]. Сьогодні 
існують кілька синонімів до цифрової економіки: інтернет-економіка, нова економіка, веб-економіка. Загалом під 
цифровою економікою розуміють виробництво, продаж та постачання товарів та послуг за допомогою комп’ютерних 
мереж.  

Цифрова економіка – це різновид ринку суб’єктів економічної системи на якому один, декілька або всі етапи 
господарських процесів здійснюються через комп’ютерні мережі; один із проявів економічної свободи, інноваційності та 
рівня розвитку економіки.  

Якщо економісти нового світу почали виділяти в окрему категорію «цифрову економіку» в 90-х роках 20-го 
століття, то вагомість на європейському рівні дана категорія отримала в 2010 році під час розгляду Європейською 
Комісією «Цифрового порядку денного для Європи» (Digital Single Market Strategy) в рамках стратегії «Європа 2020» [8]. 
Важливою складовою Цифрового порядку ЄС є створення Єдиного цифрового ринку (Digital Single Market). Україна, 
економічна політика якої спрямована на створення всіх умов для інтеграції до Європейського Союзу, також повинна 
враховувати окреслену стратегію Європи. Першим кроком, на державному рівні, для розвитку цифрової економіки стало 
розроблення у 2016 році концептуальних засад цифровізації, які відображені у спільному проекті «Цифрова адженда 
України – 2020» [10]. Ініціатором цього проекту виступило Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, а до 
розробки даного проекту були залучені представники державних органів влади, передових компаній у сфері 
використання цифрових технологій, громадських організацій, асоціацій, консалтингових груп, науковців, незалежних 
експертів та інші. Опираючись на вже існуючий проект реалізації цифрової економіки в Україні у 2018році Кабінет 
Міністрів України схвалив «Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки»[1].  

Два основних документи, на які наша держава має орієнтуватися при цифровізації, визначають наступні її цілі 
[10][1]: 

- цифрова модернізація усіх сфер життя та діяльності населення; 
- трансформація традиційної економікиу конкурентоспроможну, ефективну та інвестиційно-привабливу; 
- доступність цифрових технологій; 
- підвищення економічних показників на міжнародному рівні; 
- можливості для розвитку людських ресурсів, інноваційного підприємництва, цифрової індустрії. 
Чітко визначені мета, принципи та напрямки цифрової модернізації, які потребують найшвидшої модернізації: 

освіта, медицина, транспортна інфраструктура, туризм, державне управління та охорона навколишнього середовища. 
Також зазначені бажані результати виконання розроблених проектів та концепцій у 2020 році, зокрема у «Концепції 
розвитку цифрової економіки України» вказані такі показники: 

- 30 місця в рейтингу Networked Readiness Index (WEF); 
- 40 місця у рейтингу Global Innovation Index (INSEAD, WIPO); 
- 50 місця у рейтингу ICT Development Index (ITU); 
- 60 місця у рейтингу Global Competitiveness Index (WEF). 
Проте, у проекті «Цифровий порядок денний», який розроблявся ще у 2016 році були зазначені інші очікувані 

результатина основі глобальних індексів розвитку: 
- у 2020 Україна — №40 у рейтингу Networked Readiness Index (WEF); 
- у 2020 Україна — №40 у рейтингу Global Innovation Index (INSEAD, WIPO); 
- у 2020 Україна — №50 у рейтингу Global Competitiveness Index (WEF).   
На підставі цих очікуваних показників реалізації цифровізації в Україні проведемо аналіз оприлюднених 

показників, які оцінені світовими організаціями в період з 2016 по 2018 рік Табл.1. 
 

Таблиця 1. 
Показники глобальних індексів розвитку цифрової економіки для України 
Назва показника 2016 2017 2018 

Global Innovation Index (INSEAD, WIPO) 56 50 43 
ICT Development Index (ITU) 78 79 - 

Global Competitiveness Index (WEF) 85 81 83 
Cкладена авторами на основі джерел [10][11][13][14] 

 
Networked Readiness Index (WEF) – індекс мережевої готовності, показник яких характеризує рівень розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій [15]. Оцінка країн за цим показником проводиться Всесвітнім економічним 
форумом. Остання звітність була оприлюднена за 2016 рік, тому актуальні дані за аналізований період відсутні. Global 
Innovation Index (INSEAD, WIPO) – глобальний індекс інновацій, який оприлюднюється за підтримки світової організації 
інтелектуальної власності[13]. За даним рейтингом Україна за два роки стрімко покращила свою позицію і має тенденцію 
до отримання очікуваного результату у 2020 році. ICT Development Index (ITU) – індекс розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій, який характеризує досягнення країн у розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, 
обраховується та оприлюднюється спеціальним підрозділом ООН[11]. Дані за 2018 рік поки що відсутні, однак бачимо, 



що за два роки рейтинг України кардинально не змінився.  Global Competitiveness Index (WEF) – індекс глобальної 
економічної конкурентоздатності, обраховується та оприлюднюється Всесвітнім економічним форумом[14]. Рейтинг 
України за даним індексом є нестабільним. Досягнення очікуваного результату за два роки стає неможливим. На даний 
момент Україна зосереджена на розвитку інновацій, однак, поки що не застосовує їх на інструментпокращення 
економічних показників.  

Оскільки цифрова економіка безпосередньо пов’язана із мережею Інтернет, то можливість її розвитку прямо 
пропорційно залежить від його наявності, доступності, географічній місцевості населеного пункту тощо. 

За даними американської компанії «We Are Social» та канадської компанії «Hootsuite»,  які займаються 
глобальними соціологічними дослідженнями, і щороку оприлюднюють результати цифровізації в світі за різними 
показниками відповідно до кількості населення. На основі показників звітів даних компаній, проаналізовано стан 
цифровізації в Україні. 

 

 
Рис. 1. Динаміка використання Інтернету в Україні 

проілюстрована авторами на основі даних джерел [16][17][18][19] 
 
Як видно з Рис. 1. Кількість користувачів інтернетом в Україні збільшується щорічно. Аналіз у відсотковому 

відношенні показує, що в період із січня 2015 по січень 2016 в Україні частка інтернет користувачів відносно населення 
країни складала 43, 4 %, то за три наступні проаналізовані періоди вона складала 49,2%, 58% та 93,1 % відповідно. 
Коливання кількості населення в Україні впродовж чотирьох періодів зменшилося на 0,82 млн осіб, що є цілком 
прийнятним для об’єктивних результатів.  

Також за даними досліджень впродовж чотирьох років в Україні кількість мобільних користувачів значно 
перевищує населення країни загалом, це пов’язано із тим, що значна частина населення України має в користування 
декількома мобільними пристроями (смартфон, планшет).  

Можливість використовувати Інтернет пристрої для потреб суспільства визначається наявністю Інтернет зв’язку.  
Види Інтернет зв’язку в Україні [7]: 
‐ кабельний зв’язок; 
‐ мобільний Інтернет» 
‐ Інтернет по радіоканалу; 
‐ супутниковий Інтернет. 
За даними Інтернет Асоціації України на сьогодні в Україні нараховується понад 4 тис. постачальників інтернет 

зв’язку, однак для стабільності у розвитку цифрової економіки та цифрових потреб суспільства необхідна якість та 
швидкість інтернет зв’язку.  

З 2015 року в Україні масштабно почали запускати 3G зв’язок через найбільших мобільних операторів (Київстар, 
VodafonУкраїна та Lifecell), оскільки в період з 2007 по 2015 рік в Україні мобільний 3G зв’язок надавали лише кілька 
операторів (Укртелеком, Peoplenet, Інтертелеком, ТриМоб).  

За період 2018 році Україна значно збільшила можливості доступу до якісного і швидкісного Інтернету, зокрема 
впровадження мобільного 4-G інтернет-зв’язку.  

Результати дослідження Cable.co.uk, британського провайдера, який проводить аналіз доступності Інтернету у 
230 країнах світу, показують, що мобільний Інтернет в Україні є найдешевшим в Європі та четвертим за доступністю в 
світі [5]. Дані зібрані у жовтні-листопаді 2018 року. Це свідчить про те, що в нашій державі створюється достатня 
кількість умов для забезпечення доступності хоча б мобільного Інтернет зв’язку кожному громадянину. Однак, покриття 
якісного інтернет-зв’язку не охоплює всю територію України і, як наслідок, зменшує швидкість розвитку цифрової 
економіки.  



Поліпшення якості мобільного інтернету можливе за рахунок оновлення інфраструктурного забезпечення, 
інвестицій для підтримки існуючої якості та розширення каналів зв’язку. Загалом ринок інтернет послуг переповнений 
значною кількістю конкурентів, оскільки відсутні бар’єри для входження на ринок. Існує багато альтернативних Інтернет 
провайдерів, які надають послуги низької якості, але за зниженими цінами в порівнянні із мобільним інтернетом. Для 
покращення інтернет зв’язку на території України та залученню більшої кількості абонентів мобільним операторам 
необхідно провести оптимізацію мереж. Необхідно врахувати території, де відсутнє покриття мобільної інтернет мережі і 
встановити базові станції. Базові станції є основою для збільшення діапазону дії мережі.  

Сьогодні в Україні кількість цифрових послуг розширюється з кожним днем, але можливості скористатися ними 
будь-де і будь-коли поки що відсутня. Однією із найбільших проблем виступає відсутність інтернет-комунікацій у малих 
населених пунктах, частині автомобільних та залізничних шляхів, гірській місцевості тощо. Покращення інтернет-мережі 
в Україні дозволить більшій кількості населення використовувати електронні можливості, що збільшить попит та 
конкуренцію в цифровій економіці. Як наслідок – підвищення індексів розвитку цифрової економіці держави.  

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших досліджень: в Україні створюються сприятливі 
умови для розвитку цифрової економічної інфраструктури, але існує низка технічних особливостей, які перешкоджають 
доступності засобів комунікацій для всього населення країни і будь-якій її точці. Для цього необхідно державну 
економічну політику спрямувати на стимулювання продуктивності завдяки інноваціям. Світова практика показує що 
технологічні інновації безпосередньо пов’язані із позитивними економічними показниками.  
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