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Формування цифрової економіки України передбачає створення ефективних 

ринкових умов стосовно використання цифрових технологій, товарів і послуг у 

вітчизняних секторах економіки, впровадження цифровізації в більшість бізнес 

процесів та у сфери життєдіяльності людей, що стане основою для підвищення 

конкурентоспроможності українських продукції та послуг, стимулюватиме зростання 

національної економіки і, відповідно, є однією з першочергових умов для покращення 

благополуччя населення. 

Розвиток цифрової економіки України потребує нових видів взаємовідносин між 

електронним бізнесом та населенням, повинен ґрунтуватися на базових принципах 

формування та розвитку цих процесів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Основні принципи цифровізації економіки України 

Доступності  

Цифровізація економіки України передбачає надання рівних 

можливостей кожному громадянину щодо доступу до 

інформаційних ресурсів 

Стандартизації 
Розвиток цифрової економіки на українських стандартах 

цифрових систем 

Інформаційної безпеки 

Захист персональних даних, проблеми кібербезпеки, зниження 

ризиків не санкціонованого доступу до даних – це лише частина 

проблем, вирішення яких є пріоритетними на шляху цифровізації 

Інтегрованості 

Цифровізація української економіки має бути орієнтованою на 

співпрацю та співробітництво з європейськими та світовими 

цифровими системами 

Конкурентоспроможності 
Підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг за 

рахунок цифровізації виробництва 

Інноваційності 

Використання сучасних інноваційних технологій та програмного 

забезпечення дасть можливість наблизити український 

електронний бізнес до світових стандартів 
 

Низка кроків щодо цифровізації економіки України вже зроблено. Зокрема, в січні 

2018 року урядом прийнято Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018-2020 роки, головною метою якої є реалізація прискореного сценарію 

цифрового розвитку як найбільш релевантного для України з точки зору викликів, 

потреб і можливостей [1].  

Основними завдання держави на шляху розвитку цифровізації є усунення 

законодавчих й інституційних перешкод, залучення інвестицій та стимулювання 

розвитку проектів цифрових трансформацій на національному рівні, стимулювання та 

мотивування розвитку електронного бізнесу. 
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