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СТАН РОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ  
ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

STATE OF DEVELOPMENT AND FORMATION  
OF THE DIGITAL ECONOMY IN UKRAINE

У статті на основі аналізу аналітичних матеріалів, статистичних та наукових джерел дослі-
джено стан розвитку та формування цифрової економіки в Україні. Обґрунтовано, що Україна має 
великий потенціал, що підтверджується прийняттям різних нормативно-правових актів стосовно 
формування цифрової економіки, створенням Міністерства цифрової трансформації, появою 
системи електронних державних послуг та успішним запуском 4G-зв’язку. У контексті розвитку 
сфери ІКТ в Україні виявлено високі показники використання комп’ютерів та інтернету в різних 
сферах економічної діяльності, водночас низькі показники використання веб-сайтів, хмарних тех-
нологій, Великих даних та 3D-друку. Виявлено, що серед секторів ІКТ сфери найбільший внесок у 
ВВП країни здійснювали компанії, що займаються комп’ютерним програмуванням, а банківський 
та фінансовий сектори є найбільшими споживачами цифрових та інформаційних послуг. Дове-
дено, що сфера е-торгівлі є однією з найбільш динамічних сфер економіки України, що охоплює 
торгівлю широкою групою товарів та послуг як через вітчизняні, так і через закордонні інтернет-
сайти та маркетплейси.

Ключові слова: цифрова економіка, світові рейтинги цифрової економіки, цифрові технології, 
розвиток ІКТ, інфраструктура цифрової економіки.

В статье на основе анализа аналитических материалов, статистических и научных источников 
исследовано состояние развития и формирования цифровой экономики в Украине. Обосновано, 
что Украина имеет большой потенциал, что подтверждается принятием различных нормативно-
правовых актов по формированию цифровой экономики, созданием Министерства цифровой 
трансформации, появлением системы электронных государственных услуг, успешным запуском 
4G-связи. В контексте развития сферы ИКТ в Украине выявлены высокие показатели исполь-
зования компьютеров и интернета в различных сферах экономической деятельности, в то же 
время низкие показатели использования веб-сайтов, облачных технологий, Больших данных и 
3D-печати. Среди секторов ИКТ сферы наибольший вклад в ВВП страны осуществляли компании, 
занимающиеся компьютерным программированием, а банковский и финансовый сектор явля-
ются крупнейшими потребителями цифровых и информационных услуг. Доказано, что сфера 
электронной торговли является одной из наиболее динамичных сфер экономики Украины, охва-
тывающая торговлю широкой группой товаров и услуг как через отечественные, так и через зару-
бежные интернет-сайты и маркетплейсы.

Ключевые слова: цифровая экономика, мировые рейтинги цифровой экономики, цифровые 
технологии, развитие ИКТ, инфраструктура цифровой экономики.

 
The article examines the state of development and formation of the digital economy in Ukraine based 

on the analysis of analytical materials, statistical and scientific sources. It is determined that despite the 
glorious history, Ukraine has failed to scale its innovative developments on the mass market, as well as 
to make full use of digital technologies for the development of the domestic economy. Compared to its 
Eastern European neighbours, Ukraine has the lowest indicators in world rankings and indices of digital 
economy development. However, Ukraine has great potential, as evidenced by the adoption of various 
regulations on the formation of the digital economy, the creation of the Ministry of Digital Transforma-
tion, the emergence of electronic public services and the successful launch of 4G communications. In 
the context of the development of ICT in Ukraine, it is revealed high rates of computers usage and the 
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Internet in various spheres of economic activity, while low rates of use of websites, cloud technologies, 
big data and 3D printing. At the end of the year, almost 3,7% of all Ukrainian employees worked in the 
ICT sector, whose labour productivity increased by 205% in 2010-2018. It is estimated that with the share 
of the ICT sector in 2.17% of total sales in Ukraine, its contribution to the country’s GDP twice higher. 
Among the ICT sectors, the most significant contributors to the country’s GDP were computer program-
ming companies. With the value-added of UAH 51,5 billion at the end of 2018, their share in the country’s 
GDP reached 2.05%. Analysis of the structure of ICT consumption in Ukraine revealed that the banking 
and financial sectors are the largest consumers of digital and information services. They account for 
35% of digital services of domestic IT companies. It is proved that the sphere of e-commerce is one of 
the most dynamic spheres of the economy of Ukraine, which covers trade in a broad group of goods 
and services through both domestic and foreign Internet sites or marketplaces. In 2019, with an Internet 
penetration rate of 67%, one in five users regularly made purchases in online stores in Ukraine. Almost 
6% of the total volume of retail trade in Ukraine were made online.

Key words: digital economy, world ratings of digital economy, digital technologies, ICT develop-
ment, digital economy infrastructure.

Постановка проблеми. Історія успіху розви-
нутих країн світу засвідчує, що стабільний еко-
номічний розвиток та покращення стандартів 
життя людей можливі лише за умови зростання 
продуктивності праці в різних секторах еконо-
міки та безперервної генерації нових продуктів і 
послуг, що можуть успішно конкурувати на гло-
бальному ринку. В умовах розгортання у світі 
«Четвертої промислової революції» єдиним 
способом реалізувати стратегію економічного 
зростання є розбудова цифрової економіки з 
відповідною трансформацією ролі і значення 
інформаційно-комунікативних та цифрових 
технологій у всіх сферах суспільного життя 
країни. Нині розмір цифрової економіки ста-
новить 15,5% світового ВВП. Переважна її час-
тина припадає на розвинені країни світу, без-
умовними лідерами серед яких є США та Китай. 
Вони володіють 75% усіх патентів, пов’язаних 
із блокчейн-технологіями, здійснюють 50% сві-
тових витрат на Інтернет речей, контролюють 
понад 75% світового ринку хмарних обчис-
лень та отримують 90% ринкової капіталізації 
70 найбільших цифрових платформ світу [1]. 
Усе це свідчить, що досягнення позитивних 
економічних результатів у межах сучасної еко-
номіки зовсім не гарантовано для інших, менш 
розвинених країн. Більше того, якщо країна не 
інвестує в розвиток цифрової економіки, її від-
ставання від найбільш цифровізованих країн 
світу буде стрімко зростати, ще більше закрі-
плюючи місце країни як сировинного придатку 
світу. У цьому контексті вважаємо за доцільне 
проаналізувати стан формування цифрової 
економіки в Україні, яка, враховуючи вели-
чезний потенціал, підкріплений історією ство-
рення власних комп’ютерів, систему підготовки 
ІТ-кадрів та досить розвинену інфраструктуру, 
може стати основою для розвитку країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Динамічне зростання цифрової економіки в 
різних країнах світу зумовило появу низки 

наукових досліджень, що зосереджені на 
ролі ІКТ-технологій у формуванні цифрової 
економіки, зокрема серед авторів є Д. Тап-
скотт [2], А.В. Кешелава [3], В.М. Кнуренко [4], 
М.М.  Ковалев, Г.Г. Головенчик [5], К.Ю. Коно-
нова [6]. Водночас у науковій літературі майже 
відсутній аналіз стану розвитку та формування 
цифрової економіки в Україні. 

Метою статті є дослідження та аналіз стану 
розвитку та формування цифрової економіки 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. Насправді 
Україна має довгу історію та без перебіль-
шення є країною, що стояла біля витоків роз-
витку цифрових технологій – як апаратних, 
так і програмних. Так, академіком С.О. Лебе-
дєвим ще у 1948 році було обґрунтовано 
принципи побудови та структура універсаль-
ної цифрової електронної обчислювальної 
машини (ЕОМ). У 1951 році, лише через два 
роки після побудови EDVAC та EDSAC – пер-
ших комп’ютерів у США та Великобрита-
нії, – був прийнятий в експлуатацію перший 
цифровий електронний комп’ютер (Мала 
електронна лiчильна машина, МЕЛМ) у кон-
тинентальній Європі, а в 1989 році – перший 
нейрокомп’ютер на основi iдеологiї ансамб-
левих стохастичних нейромереж [7].

Проте, незважаючи на славетну історію, 
Україні нині повною мірою не вдалося скорис-
татися потенціалом цифрових технологій для 
розвитку вітчизняної економіки. Свідченням 
цього є досить низькі показники в різних між-
народних рейтингах, що оцінюють розвиток 
цифрової економіки в країні. Водночас робота 
з переходу до цифрової економіки активно 
здійснюється, що підтверджується прийняттям 
відповідного нормативно-правового забез-
печення, створенням Міністерства цифрової 
трансформації та розвитком системи електро-
нних державних послуг, успішним запуском 
швидкісного мобільного зв’язку.



72

ВИПУСК № 3(77)-1, 2020

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

Ще у 1998 році в Україні Законом Укра-
їни була затверджена Національна програма 
інформатизації [8], метою якої було форму-
вання правових, організаційних, науково-тех-
нічних, економічних, фінансових, методичних 
та гуманітарних передумов розвитку інфор-
матизації та сучасних інформаційних техноло-
гій. У 2007 році було прийнято Закон України 
«Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007–2015 роки» [9], 
який проголосив такі цілі та напрями розви-
тку інформаційного суспільства в Україні: при-
скорення розробки та впровадження новітніх 
конкурентоспроможних ІКТ в усі сфери сус-
пільного життя, зокрема в економіку України і 
в діяльність органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування; розвиток націо-
нальної інформаційної інфраструктури; дер-
жавна підтримка нових «електронних» секто-
рів економіки; забезпечення вільного доступу 
населення до телекомунікаційних послуг, 
зокрема до мережі Інтернет, ІКТ та інформа-
ційних ресурсів; збільшення різноманітності та 
кількості послуг населенню та бізнесу, що нада-
ються за допомогою ІКТ.

У 2013 році Кабінетом Міністрів України 
було затверджено розпорядження «Про схва-
лення стратегії розвитку інформаційного сус-
пільства в Україні» [10], в якому було деталізо-
вано цілі та завдання розвитку інформаційного 
суспільства у 2013–2020 роках. Відзначимо, 
що в цьому нормативному акті були визна-
чені контрольні показники розвитку інфор-
маційного суспільства у формі місця України 
у міжнародних рейтингах на кінець реалізації 
стратегії (2020 р.). Відзначимо, що аналіз між-
народних індексів засвідчив невиконання в 
Україні стратегії розвитку інформаційного сус-
пільства. Так, на 2020 рік передбачалося, що 
Україна буде займати 50 місце за «Глобальним 
рівнем конкурентоспроможності», водночас 
у 2019 році фактично Україна перебувала на 
85 місці [11, c. 570–573]. За «Індексами техноло-
гічної, мережевої та урядової готовності» Укра-
їна у 2019 році посіла 71 та 67 місця відповідно, 
за плану – 50 та 60 місця [12, c. 1]. План із покра-
щення позицій в «Індексі електронного уряду-
вання ООН» (50 місце) станом на кінець 2018 року 
також не виконувався – 82 місце [13, c. 226].

У межах виконання «Стратегії розвитку 
інформаційного суспільства» у січні 2018 року 
Кабінетом Міністрів України схвалено Концеп-
цію роз витку цифрової економіки та суспільства 
України на 2018–2020 роки, а також затверджено 
план заходів щодо її реалізації [14]. Метою доку-
менту визначено формування системного дер-
жавного підходу для реалізації прискореного 
сценарію цифрового розвитку України, який 

передбачає: цифрову трансформацію та модер-
нізацію промисловості; розвиток цифрових 
індустрій та цифрового підприємництва; упро-
вадження концепції цифрових робочих місць; 
розширення системи безготівкових розрахун-
ків; усунення законодавчих, інституційних, 
фіскальних та інших перешкод, які стримують 
розвиток цифрової економіки; запровадження 
стимулів та мотивацій для заохочення бізнесу 
та індустрій економіки загалом до цифровізації; 
створення попиту серед громадян на цифрові 
послуги за рахунок упровадження державних 
проектів цифрових трансформацій, зокрема 
на базі сучасних моделей державно-приватного 
партнерства; створення та розвиток цифрових 
інфраструктур як платформи для розвитку циф-
рової економіки; розвиток та поглиблення циф-
рових компетенцій громадян.

Показником виконання Концепції є покра-
щення позицій України у таких рейтингах: 
30 місце в рейтингу Networked Readiness Index 
(WEF); 40 місце у рейтингу Global Innovation 
Index (INSEAD, WIPO); 50 місце у рейтингу ICT 
Development Index (ITU); 60 місце у рейтингу 
Global Competitiveness Index (WEF). Відмітимо, 
що станом на 2019 рік завдання Концепції у про-
суванні в рейтингах не були виконані. За індек-
сом Networked Readiness Index Україна займала 
67 місце, Global Innovation Index – 47 місце, 
Global Competitiveness Index – 85 місце. 

Важливим етапом у розбудові цифрової 
економіки в Україні стало створення у 2019 році 
Міністерства цифрової трансформації України, 
головними цілями якого до 2024 року проголо-
шено 100% доступність усіх державних публіч-
них послуг для громадян та бізнесу онлайн [15]. 
Амбітним та з глобального погляду інновацій-
ним є проект державних послуг «Дія» (Цифрова 
держава). Це платформа, що об’єднує онлайн-
сервіс державних послуг, мобільний застосу-
нок з електронними документами та даними 
про людину з реєстрів, портал з онлайн-кур-
сами з цифрової грамотності, портал з допо-
моги малому та середньому бізнесу, центри 
надання адміністративних послуг [16]. 

Не менш важливим за роллю і значенням для 
ефективності витрачання державних коштів є 
цифровий портал електронних тендерних тор-
гів Prozorro, на якому реалізуються всі державні 
публічні закупівлі. За підрахунками експер-
тів за період роботи сервісу проведено понад 
3,7 млн тендерів, в яких взяли участь понад 
40 тис. замовників та 250 тис. постачальників 
товарів і послуг, а потенційні втрати державного 
бюджету скорочено на 250 млрд грн. [17, c. 15] 
Загалом, за даними порталу EGOV, в Україні 
станом на початок 2020 року функціонувало 
158 сервісів державних послуг за 19 сферами 
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діяльності [18], доступно 18 тис. наборів даних, 
запущено цифрове посвідчення водія, цифро-
вий паспорт, цифровий закордонний паспорт, 
цифрове студентське посвідчення, цифровий 
поліс страхування авто, цифровий податко-
вий номер та інші. Потенційний економічний 
ефект від запровадження системи Дія оцінено 
в 1,4 млрд дол. США до 2025 року [17, c. 14].

На нашу думку, тренд на розвиток системи 
онлайн державних послуг буде продовжува-
тися й далі, беручи до уваги досить активний 
розвиток Інтернету в Україні. Відповідно до 
даних Державної служби статистики України, 
на початок 2019 року доступ до інтернету мали 
понад 26 млн абонентів, що становило 61,8% 
від наявного населення України [19]. За період 
2010–2019 рр. кількість абонентів зросла у 
9,3 раза, причому дві третини цього зростання 
припали на 2017–2019 рр. Основною причиною 
стрімкого зростання кількості інтернет-корис-
тувачів останніми роками в Україні став запуск 
у 2016 році мобільного зв’язку 3G та у 2018 році – 
4G. Це сприяло подальшому зростанню кіль-
кості абонентів та точок мобільного зв’язку, 
кількість яких на початок 2020 року досягла 
60,9 млн мобільних підключень, що становить 
139% від кількості населення України. Серед них 
73% – мали доступ до швидкісного мобільного 
зв’язку [20]. Усе це сприяло просуванню Укра-
їни в спеціалізованому «Індексі мобільного під-
ключення» компанії GSMA (Mobile Connectivity 
Index), що вимірює ефективність мобільного 
Інтернету в країні за такими критеріями, як: 
інфраструктура, доступність, готовність спожи-
вачів, а також наявність мобільних послуг [21]. 
За цими критеріями Україна у 2018 році займала 
68 місце серед 165 країн світу. Загальний індекс 
упродовж 2014–2018 років зріс на 16% і стано-
вив 64 бали зі 100 можливих (найвищий рівень в 
Австралії – 88 балів, найнижчий у Чаді – 18 балів).

Відзначимо, що розвиток доступу до мережі 
інтернет є важливим елементом системи вико-
ристання інформаційно-комунікативних тех-
нологій на підприємствах України. Так, згідно 
з даними Державної служби статистики понад 
95% підприємств України використовували 
комп’ютери у своїй діяльності, а 25% тримали 
у своєму штаті фахівців зі сфери ІКТ. Кожне 
9-те підприємство мало доступ до інтернету. 
Серед них кожне 3-тє користувалося широ-
космуговим мобільним з’єднанням. Понад 
97% підприємств застосовували інтернет для 
здійснення банківських операцій, 40,7% – для 
доступу до інших фінансових послуг. Водно-
час, незважаючи на високі показники забез-
печеності доступом до інтернету, менше поло-
вини підприємств мали свій веб-сайт. З них 
22,7% використовували його для формування 

замовлень на товари та послуги, кожне  
4-те підприємство рекламувало результати 
своєї роботи, товари чи послуги у соціальних 
медіа, а кожне 8-ме користувалося соціаль-
ними медіа для пошуку нових працівників. 

Відзначимо, що 10,5% підприємств користу-
валися хмарними технологіями упродовж року, 
понад половина з яких – для функціонування 
прикладних фінансових та бухгалтерських про-
грам. Понад 7200 підприємств використову-
вали аналіз Великих даних, кожне 4-те з яких 
спиралося на дані власних смарт-пристроїв та 
сенсорів. 1219 підприємств (2,6% від усіх підпри-
ємств України) здійснювали 3D-друк, причому 
понад половина із них користувалися власним 
обладнанням, а кожне 6-те – 3D-друком для 
продажу товарів або прототипів стороннім під-
приємствам. Цікаво, що 20,7% підприємств здій-
снювали закупівлі товарів чи послуг у мережі 
Інтернет, натомість лише 5,4% підприємств 
отримували замовлення в мережі Інтернет.

Важливим індикатором формування циф-
рової економіки в Україні є кількість людей, 
задіяних у різних сферах цифрової еконо-
міки. У цьому контексті відмітимо, що на кінець 
2018 року на підприємствах інформаційно-
комунікативної сфери працювали 319 339 чол., 
що становило 3,68% від усіх працівників на 
підприємствах України. Причому з 2010 року їх 
кількість зросла на 11%, тоді як загальна кіль-
кість людей, зайнятих в економіці, зменши-
лася на 21%. Водночас у межах різних сфер 
ІКТ-діяльності динаміка кількості задіяних осіб 
була різною. Кількість осіб, що працювали у 
сфері комп’ютерного програмування, зросла 
на 267%, з 44,9 до 164,7 тис. чол. Аналогічно 
кількість задіяних осіб у сфері обробки даних 
та розміщення інформації на веб-сайтах зросла 
на 88%, з 16,7 до 31,3 тис. чол. Натомість кіль-
кість працівників на виробництві комп’ютерів 
скоротилася на 41,3%, у виданні програмного 
забезпечення – на 44,1%, у сфері телекомуні-
кацій – на 55,5%, у сфері торгівлі інформацій-
ними товарами – на 19,3%.

Якщо кількість осіб, що задіяні у сферах 
ІКТ, зросла на 11%, то обсяг реалізованої 
продукції цих сфер економіки збільшився 
за період 2010–2018 років на 205% і становив 
200 млрд грн. Серед сфер ІКТ найбільш дина-
мічно розвивалися компанії, що займаються 
комп’ютерним програмуванням. За період 
2010–2018 років їхній загальний обсяг реа-
лізованої продукції зріс в 11 разів, з 5 до 
59,8 млрд грн. Також на 680% та 320% зросли 
обсяги реалізації суб’єктів господарювання, 
що займаються обробкою даних, розміщен-
ням інформації на веб-порталах та торгівлею 
інформаційними товарами. 
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Відзначимо, що за частки ІКТ-сектору в 
2,17% від загального обсягу реалізованої про-
дукції в Україні його внесок у ВВП країни у 
2018 році становив 4,73% (табл. 1).

Серед секторів ІКТ-сфери найбільший вне-
сок у ВВП країни здійснювали компанії, що 
займаються комп’ютерним програмуванням. 
Із обсягом доданої вартості в 51,5 млрд грн на 
кінець 2018 року їхня частка у ВВП країни дося-
гла 2,05%. Також суттєвим є внесок сфери 
телекомунікацій та зв’язку – 38 млрд грн, або 
1,52% від ВВП країни. Найбільш стрімко зрос-
тав обсяг доданої вартості у сфері компаній 
з обробки даних та розміщення інформації на 
веб-порталах – понад 320% за 4 роки. З обсягом 
доданої вартості 11,7 млрд грн ця сфера входить 
до топ-3 найбільш важливих у структурі ІКТ-діяльності.

Хоча аналіз динаміки розвитку вітчизняної 
сфери ІКТ-послуг і засвідчує суттєві позитивні 
зрушення, варто наголосити, що загалом за 
рівнем споживання цифрових послуг Україна 
є країною із вкрай низьким рівнем розвитку. 
Так, у 2017 році витрати на ІТ-послуги компа-
ній та домогосподарств України становили 
лише 32,2 дол. США на душу населення, тоді як 
у Польщі – 278 дол. США, Чехії – 500 дол. США, 
Ізраїлі – 893 дол. США, Німеччині – 1092 дол. 
США, Швеції – 1807 дол. США, Сполучених Шта-
тах Америки – 2232 дол. США [22, c. 6]. Показо-
вою також є частка капітальних інвестицій під-
приємств України на придбання програмного 
забезпечення, яка станом на 2018 рік стано-
вила лише 1,15% від загальної суми капітальних 
інвестицій. Як результат, вітчизняний ринок 
програмного забезпечення у 2019 році ста-
новив лише 280 млн дол. США, що становило 
0,04% від обсягу світового ринку.

Аналізуючи структуру споживання ІКТ 
в Україні, можемо відзначити, що банківський 
та фінансовий сектор є найбільшими спожи-

вачами цифрових та інформаційних послуг. 
Згідно з даними компанії BusinessViews 
[22, с. 19], фінансовий сектор споживав 
у 2017 році 35% цифрових послуг вітчизняних 
ІТ-компаній. Другим за розміром споживачем 
ІТ-послуг стали державний сектор та сфера 
освітніх послуг. Їхня частка становила 16%. 
Загалом на ці 3 сектори економіки припадало 
понад 50% споживання усіх ІТ-послуг в Україні. 
Частка інших секторів була суттєво меншою: 
телекомунікації – 12%, промисловість – 10%, 
сфера послуг – 7%, торгівля – 6%, транспорт – 
3%, комунальне господарство – 2%. 

Для визначення рівня сформованості 
цифрової економіки в Україні варто зупини-
тися на дослідженні експортно-імпортних 
операцій сфери ІКТ. Згідно з даними Світо-
вого банку [23], частка ІКТ товарів у структурі 
товарних експортно-імпортних операцій про-
тягом 2000–2018 років була невисокою. Так, 
частка експорту ІКТ-товарів варіювалася від 
1,5% у 2000 році до 0,9% у 2018 році, тоді як 
частка імпорту ІКТ-товарів була найменшою 
у 2008 році (1,9%) та досягла піку в 2018 році 
(5,9%). Протягом усього періоду аналізу Укра-
їна мала від’ємне торгове сальдо в торгівлі  
ІКТ-товарами, імпорт яких перевищував екс-
порт від 2 разів у 2008 році до 6 разів у 2018 році. 
Як результат, частка вітчизняного ринку ІКТ-
товарів – лише 0,18% світового ринку.

Стосовно зовнішньоторгівельних операцій 
ІКТ-послугами, то в цій сфері Україна має кращі 
позиції. З 2000 по 2008 рік імпорт ІКТ-послуг 
суттєво перевищував їх експорт. Так, у 2001 році 
імпорт ІКТ-послуг займав 64% від усього імпорту 
послуг в Україні, тоді як експорт лише 23%. 
Натомість із 2008 по 2018 рік спостерігається 
динаміка нарощення експорту ІКТ-послуг 
з одночасним скороченням їх імпорту. Таким 
чином, на кінець 2018 року Україна мала пози-

Таблиця 1
Обсяг доданої вартості сфери ІКТ у 2014, 2016 та 2018 рр. в Україні

ІКТ сфери
2014 2016 2018 Зміна

млрд. 
грн

% від 
усіх

млрд. 
грн

% від 
усіх

млрд. 
грн

% від 
усіх

млрд. 
грн

% від 
усіх

Виробництво комп’ютерів,  
електронної, оптичної продукції 5,88 0,45 7,86 0,44 9,25 0,37 3,37 57,31

Видання програмного забезпе-
чення та комп’ютерних ігор 0,50 0,04 1,11 0,06 1,57 0,06 1,07 214,00

Телекомунікації (зв’язок) 24,71 1,91 30,24 1,67 38,04 1,52 13,33 53,95
Комп’ютерне програмування  
та консультування 13,52 1,05 28,10 1,56 51,52 2,05 38 281,07

Обробка даних, розміщення 
інформації на веб-порталах 2,74 0,21 6,26 0,35 11,73 0,47 8,99 328,10

Торгівля інформаційними  
і комунікаційними товарами 3,79 0,29 3,53 0,20 6,71 0,27 2,92 77,04

Усього 51,14 3,95 77,1 4,27 118,82 4,73 67,68 132,34
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тивне торгове сальдо в торгівлі ІКТ-послугами, 
експорт яких перевищував імпорт у 2,3 раза.

Водночас в абсолютних цифрах обсяг ІКТ-
експорту України був незначним і становив ста-
ном на початок 2017 року лише 3,2 млрд дол. 
США, що в порівнянні з іншими країнами забез-
печувало Україні 33 місце на глобальному ІКТ-
ринку. Це більш ніж у 5 разів менше за рівень 
Польщі (16,3 млрд дол. США), в 30 разів менше 
за рівень Франції (98,1 млрд дол. США) та в 
55 разів менше за рівень США (177,8 млрд дол. 
США). Більше того, нашими «сусідами» на ІКТ-
ринку були Коста Ріка (3,9 млрд дол. США) 
та Марокко (3,1 млрд дол. США). Відзначимо 
також низьку диверсифікованість нашого екс-
порту ІКТ-продукції, 80% якого здійснювалося 
до США. Причому досить негативним є те, що 
третина цього експорту (1,1 млрд дол. США) – 
це виконання аутсорсингових замовлень, а не 
власний кінцевий продукт. Причому варто від-
значити, що Україна у 2016 році посіла 7 місце 
за якістю та ефективністю роботи позаштат-
них працівників у цифровому середовищі та 
24 місце у топ-55 найпривабливіших країн 
за ІТ-аутсорсингом. Загалом Україна посіла 
11 місце серед 50 кращих розробників у світі, 
а 13 українських ІТ-компаній потрапили до 
числа топ-100 кращих постачальників ІТ-послуг. 
Серед них EPAM, Ciklum, ELEKS, Luxoft, N-iX, 
Miratech, Intetics, SoftServe, Softjourn, Sigma 
Software, TEAM International Services, Program 
Acei Softengi [22, c. 11–12].

Зростання доступності та швидкості Інтер-
нету разом із розвитком індустрії ІТ-послуг 
сприяло зростанню популярності електронної 
торгівлі (е-комерції, онлайн-торгівлі) в Україні, 

обсяг якої у 2019 році становив 62 млрд грн, або 
5,7% від сукупного обсягу роздрібної торгівлі в 
Україні. Це в 9,5 раза більше за рівень 2013 року.

Висновки з проведеного дослідження. Зага-
лом аналіз розвитку вітчизняної ІКТ-сфери 
засвідчив, що Україна повною мірою не корис-
тується цифровими технологіями для розви-
тку вітчизняної економіки. Порівняно зі своїми 
східно-європейськими сусідами Україна займає 
найнижчі показники у світових рейтингах та 
індексах розвитку цифрової економіки. Проте 
виявлено тенденції до покращення ситуації, 
що підтверджується прийняттям різних нор-
мативно-правових актів стосовно формування 
цифрової економіки, створенням Міністер-
ства цифрової трансформації, появою системи 
електронних державних послуг та успішним 
запуском 4G-зв’язку. У контексті розвитку 
сфери ІКТ в Україні виявлено високі показники 
використання комп’ютерів та інтернету в різних 
сферах економічної діяльності, водночас низькі 
показники використання веб-сайтів, хмарних 
технологій, Великих даних та 3D-друку. Серед 
секторів ІКТ-сфери найбільший внесок у ВВП 
країни здійснюють компанії, що займаються 
комп’ютерним програмуванням, тоді як банків-
ський та фінансовий сектор є найбільшими спо-
живачами цифрових та інформаційних послуг. 
Враховуючи вищезазначені тенденції до зрос-
тання рівня проникнення інтернету, кількості 
зайнятих у сфері програмування, обсягу вну-
трішнього споживання та експорту ІКТ-послуг, 
а також зростання популярності онлайн-тор-
гівлі, можемо стверджувати про наявність пер-
спективи зростання цифрової економіки най-
ближчими роками в Україні.
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