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На сьогоднішній день у всьому світі надають важливе значення
інтенсивному розвитку інформаційних технологій та інформаційного
суспільства. Разом із цим розвиваються і країни, що вводять нововведення, які
виводять їх на більш високий рівень порівняно з іншими. Одним із таких
результатів є створення цифрової економіки, яка нерозривно пов’язана із
формуванням та подальшим розвитком інформаційного суспільства.
Цифрова економіка представляє собою економіку, яка заснована на
домінуючому застосуванні цифрових технологій. Вона охоплює бізнес у всіх
галузях економічної діяльності та пронизує всі сектори держави за всіма
категоріями. Цифрова економіка створює ті ж самі товари та послуги
традиційної економіки, але надаються за допомогою цифрових систем та
комп’ютерних технологій [3].
Цифрова економіка сформувала свої ознаки, за якими її легко зрозуміти:
 широке застосування ІКТ та мережі Інтернет в економічних процесах та
посилення їх ролі в житті суспільства;
 максимальна автоматизація бізнес-процесів суб’єктів підприємництва;
 використання електронного документообігу;
 наявність навиків володіння сучасними технологіями в учасників
цифрових економічних відносин;
 зростання валового внутрішнього продукту за рахунок цифровізації
економіки та збільшення частки цифрової економіки в ВПП;
 збільшення питомої ваги ІКТ, інформаційних продуктів і послуг у ВВП;
 використання цифрових платформ у процесі розвитку бізнес-моделей;
 формування єдиного інформаційного простору між учасниками
економічних відносин: бізнесу, держави й громадян;
 доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх потреб в
інформаційних продуктах і послугах;
 розвиток глобального цифрового ринку;
 інформаційна й економічна інтеграції країн і народів [2].
В Україні існують проблеми через які гальмується її розвиток та
трансформація української економіки в цифрову:
 інституційні;
 інфраструктурні;
 екосистемі;
 у сфері електронного уряду та урядування («держава у смартфоні»)[4].
Для подальшого становлення та розвитку цифрової економіки Україна
повинна укріпити свої слабкі сторони та позбавитися недоліків. Вони

розкриваються у захисті прав на інтелектуальні власність, високі інвестиційні
ризики, кібербезпека та програмне піратство, банківські та фінансові послуги та
інше. Але не дивлячись на це можна сказати і про сильні сторони, а саме
інвестиції в телекомунікації, якість навчання, запуск бізнесу та використання
великих даних.
На зараз визначено два плани розвитку цифрової економіки, які
залежать від критичності та необхідності здійснення глибоких та швидких змін
у традиційному економічному укладі.
У першому випадку інерційний, друга назва еволюційний, план
розвитку є малодійний, бо економіка залишиться неефективною, трудова
міграція буде продовжуватися, тим самим створюючи відтік робочих кадрів, а
українська продукція на зовнішніх та світових ринках буде програвати своїм
конкурентам.
У другому ж випадку цільовий, друга назва форсований, план
розрахований на перехід української економіки до цифрової за три-п’ять років.
Якщо слідувати цьому сценарію, то за цей час Україна стане лідером Європи у
галузях нових технологій та інновацій, перетвориться на інтелектуальний хаб,
де будуть створені одні з найкращих умов для подальшого розвитку потенціалу
людей [1].
Вигоди від цифровізації української економіки відображуються на всіх
верствах населення – громадяни, бізнесмени, державні службовці, політики та
сама економіка країни.
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