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У статті проведено всебічний аналіз впливу 
та перспектив розвитку цифрової еконо-
міки в Україні, проаналізовано світові підходи 
та концепції становлення й упровадження 
цифрової трансформації суспільства. 
Зазначено, що цифровізація належить до 
перетворень, які викликані масовим упрова-
дженням цифрових технологій, які обробля-
ють, генерують і передають інформацію. 
Визначено, що на відміну від інших інновацій, 
заснованих на одних нововведеннях, цифро-
візація ґрунтується на еволюції телекомуні-
каційних мереж, комп'ютерних технологій, 
програмного забезпечення та способах їх 
використання (електронний бізнес, елек-
тронна комерція, соціальні мережі і доступ-
ність онлайн-інформації на форумах, блогах 
і порталах). Отже, цифрова трансформація 
перетворює як наявні виробничі процеси, 
так і створює нові можливості для бізнесу, 
впливаючи на зайнятість і підприємництво. 
Ключем до цифрової економіки можна вва-
жати ефективне та продуктивне вико-
ристання цифрових технологій та послуг 
бізнесом, державою, громадянами, що підси-
люється відповідною цифровою культурою. 
Ключові слова: цифрова економіка, цифрові 
технології, інновації, Індустрія 4.0, цифрова 
інфраструктура.

В статье проведен всесторонний анализ 
влияния и перспектив развития цифровой 

экономики в Украине, проанализированы 
мировые подходы и концепции становле-
ния и внедрения цифровой трансформации 
общества. Отмечено, что цифровизация 
относится к преобразованиям, которые 
вызваны массовым внедрением цифровых 
технологий, которые обрабатывают, 
генерируют и передают информацию. 
Определено, что в отличие от других 
инноваций, основанных на одних нововве-
дениях, цифровизация основывается на 
эволюции телекоммуникационных сетей, 
компьютерных технологий, программного 
обеспечения и способах их использования 
(электронный бизнес, электронная ком-
мерция, социальные сети и доступность 
онлайн-информации на форумах, блогах 
и порталах). Итак, цифровая трансфор-
мация превращает как уже существую-
щие производственные процессы, так и 
создает новые возможности для бизнеса, 
воздействуя на занятость и предпринима-
тельство. Ключом к цифровой экономике 
можно считать эффективное и продуктив-
ное использование цифровых технологий 
и услуг бизнесом, государством, гражда-
нами, что усиливается соответствующей 
цифровой культурой.
Ключевые слова: цифровая экономика, 
цифровые технологии, инновации, Инду-
стрия 4.0, цифровая инфраструктура.

The article analyzes the impact and prospects of the development of the digital economy in Ukraine, analyzes the world approaches and concepts to the 
formation and implementation of digital transformation of society. It is stated that digitalization refers to transformations caused by the mass introduction of 
digital technologies that process, generate and transmit information. The digital economy is driven by technological changes that bring new characteristics 
to both the global economic system and the economies of individual markets and businesses. The key to the digital economy is the efficient and productive 
use of digital technologies and services by business, government and citizens, as enhanced by the relevant digital culture. The main directions of digitaliza-
tion of Ukraine are directed to the development of medicine, agro-sector, mining industry. Particular attention is paid to the use of blockchain which provides 
access to a great deal of information. Digital technologies have revolutionized business. For a more rapid transition of Ukrainian businesses and enterprises 
to Industry 4.0, they must rely on government support through tax and financial instruments, as well as the opportunity to develop the venture capital mar-
ket. Also a necessary element of consideration is the issue of taxation of the payroll fund. It is advisable to eliminate such charges at the initial stages of 
the innovation cycle. And only later, tax incentives through income tax and value added tax become effective. According to experts, the most appropriate 
means of tax support for innovation in the Ukrainian tax system is the use of a tax credit mechanism. The new digital economy is built on fundamentally 
rules other than the traditional economy, where businesses are forced to operate in a dynamic environment. It is determined that, unlike other innovations 
based on innovations alone, digitization is based on the evolution of telecommunications networks, computer technologies, software and the ways of using 
them (e-business, e-commerce, social networks and the availability of online information in forums, blogs and portals). Consequently, digital transformation 
is transforming both existing manufacturing processes and creating new business opportunities, affecting employment and entrepreneurship.
Key words: digital economy, digital technology, innovation, industry 4.0, digital infrastructure.

СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
DECISIONS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
OF DIGITAL ECONOMY IN UKRAINE

Постановка проблеми. Дослідження проблем 
та трендів цифрової економіки та пов’язаних із нею 
понять насамперед визначається тим, що частка 
галузей, які впроваджують цифрові технології, 
постійно зростає. Також помітно відбуваються 
процеси проникнення цифрових технологій в інші 
сфери суспільного життя, що докорінно змінює 
аспекти функціонування встановлених правил. 

Цифрова економіка зумовлена технологічними 
змінами, що вносять нові характеристики як у 
глобальну економічну систему, так і в економіку 
окремих ринків і підприємств. Цифрові технології 
призвели до революції в бізнесі. Нова цифрова 

економіка будується на принципово інших прави-
лах, аніж традиційна економіка, де господарюючі 
суб'єкти змушені працювати в умовах динамічного 
середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми нових видів економік, серед яких і циф-
рова економіка, активно дискутуються у вітчиз-
няній та зарубіжній науковій літературі, зокрема 
у працях Д. Белла, Дж. Гелбрейта, М. Пората, 
Д. Тапскотта [1], Н. Негропонте, Т. Месенбург, 
М. Войнаренко, Л. Кіт [2], А. Шемета, І. Маліка [3]. 
Ними запропоновано різні (проте такі, що суттєво 
не суперечать один одному) підходи як до визна-
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чення поняття, так і до способів упровадження в 
економічне середовище.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
проведення всебічного аналізу впливу та перспек-
тив розвитку цифрової економіки в Україні, аналіз 
світових підходів та концепцій становлення й упро-
вадження цифрової трансформації суспільства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ключем до цифрової економіки можна вважати 
ефективне та продуктивне використання циф-
рових технологій та послуг бізнесом, державою, 
громадянами, що підсилюється відповідною циф-
ровою культурою. Основні напрями цифровізації 
України спрямовані на розвиток медицини, агро-
сектору, гірничодобувної промисловості. Най-
більша увага приділяється застосуванню блок-
чейну для майнових справ, адже це спрощує не 
лише систему реєстрації, а й надає доступ до 
великої кількості інформації.

Сьогодні органи державного управління вже 
працюють над цифровізацією економіки і держав-
них сервісів країни. У січні 2018 р. схвалено Кон-
цепцію розвитку цифрової економіки, в якій роз-
глянуті основні шляхи розвитку та застосування 
технологій. Головними напрямами стали: розвиток 
державних електронних послуг, збільшення техно-
логічних компетенцій, навчання кадрів, забезпе-
чення інформаційної безпеки; для бізнесу – ство-
рення мотивації та стимулів до цифровізації, для 
громадян – формування попиту та потреби у циф-
ровізації, для всіх – створення цифрової інфра-
структури. Цифрова економіка забезпечує перехід 
від економіки споживання ресурсів до економіки 
створення ресурсів. 

Але, незважаючи на це, перед урядом стоїть 
завдання збільшення темпів перетворень, акцен-
туючи свою увагу на найбільш важливих елемен-
тах розвитку цифрової економіки, а саме:

1. Освітня реформа (адаптація освітньої струк-
тури необхідна в умовах перерозподілу трудових 
ресурсів, яка з часом матиме більш масштабний 
характер).

2. Фінансування цифрового підприємництва та 
прикладних досліджень (однією з головних цілей 
держави є створення технологічного доробку і 
формування науково-дослідних центрів).

3. Перепідготовка кадрів і додаткова освіта (для 
вирішення питання нестачі кадрів, що володіють 
цифровими навичками, необхідно створення цен-
трів перепідготовки та підвищення кваліфікації).

4. Вирішення пріоритетних завдань цифрового 
розвитку галузей (для оперативного прийняття 
рішень по провідних напрямах розвитку цифро-
візації доцільне створення інтерактивних плат-
форм, де будуть обговорюватися найбільш важ-
ливі питання з представниками галузей).

5. Розвиток цифрової інфраструктури (для того 
щоб усунути цифрову нерівність, необхідне забез-

печення рівного доступу до великого спектру циф-
рових послуг).

Незважаючи на доволі оптимістичні оцінки дер-
жавного статистичного органу, міжнародні дослі-
дження свідчать про порівняно скромні досягнення 
України щодо розвитку цифрової економіки на від-
міну від інших країн Європи. Так, згідно з інфор-
мацією, представленою Measuring the Information 
Society Report 2018 р., тільки 57% українських 
домогосподарств мають доступ до Інтернету, коли 
цей показник в ЄС становить 78%.

За даними дослідження, Україна має найниж-
чий рівень поширення бездротового широкосму-
гового Інтернет-зв’язку (7%). Таке тривале впро-
вадження технологій пояснює зниження значення 
країни в міжнародному масштабі. Крім того, роз-
витку цифрової економіки в Україні перешкоджає 
дуже повільне оновлення матеріально-технічних 
засобів. У рейтингу відсутності електронних пере-
шкод, поданому у звіті DCG «Як прискорити роз-
виток цифрової економіки», Україна посідає 39-е 
місце (з 65 країн).

За ступенем розвитку телекомунікаційної інф-
раструктури (тобто наявність доступу до мережі, 
швидкість каналів передачі даних, вартість послуг) 
Україна займає 34-е місце, що є досить непоганим 
результатом, адже, обігнавши Іспанію та Росію, 
Україна опинилася майже на одному рівні з Араб-
ськими Еміратами та Польщею. 

За показником проникнення цифрових техноло-
гій у різні сфери економіки Україна посідає шосте 
місце з кінця, це спричинено нестачею кваліфіко-
ваних фахівців, складністю організації бізнесу та 
важкістю доступу до капіталу. 

У деяких сферах економіки проведено автома-
тизацію на досить високому рівні. Це притаманне 
в першу чергу банківській системі, на даному етапі 
більшість банків має потужне інформаційне забез-
печення. Великий вплив має створення мобільних 
додатків, що є досить зручним для клієнта, адже 
доступ до послуг двадцять чотири години на добу 
є великим пріоритетом. 

У зв’язку з тим, що для більшості громадян 
Інтернет перетворюється на природне серед-
овище існування, у межах якого задовольняється 
все більше потреб, відбувається зростання обо-
роту електронної торгівлі. Можемо стверджувати, 
що за останні роки електронна торгівля України 
вийшла на новий рівень, збільшивши свої показ-
ники частки Інтернет-користувачів, які здійсню-
ють покупки через Інтернет, із 10,9% у 2014 р. до 
44,0% у 2018 р.

Для оцінювання стану розвитку цифровіза-
ції економіки та суспільства окремої країни в 
світі використовують різноманітні показники та 
системи оцінювання. Одним із таких показни-
ків є Індекс розвитку електронного уряду Орга-
нізації Об'єднаних Націй (The UN E-Government 
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Development Index – EGDI), його розраховують 
кожні два-три роки залежно від кількості країн, 
що вступають у епоху цифровізації. За два роки 
Україна піднялася на 25 позицій і опинилася на 
62-му місці зі 193 у рейтингу розвитку Е-уряду в 
2016 р. Відповідний показник класифікується ООН 
як високий, але такі швидкі зміни свідчать про 
негативний фактор розвитку електронного уряду-
вання протягом довгого періоду часу з позитивною 
тенденцією в останні роки.

Позитивні тенденції можемо спостерігати у 
рейтингу відкритих даних (Open Data Index 2018), 
за два роки Україна піднялася на 30 позицій опи-
нившись на 24-му місці. Такий різкий стрибок був 
забезпечений розвитком інфраструктури відкритих 
даних через єдиний державний вебпортал data.
gov.ua – Єдиний державний реєстр юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань, а також запровадження системи, 
запозиченої в Естонії на базі X-Road, – системи 
електронної взаємодії державних електронних 
інформаційних ресурсів «Трембіта». Дана сис-
тема працює за технологією блокчейн (сформо-
ваний за певними правилами безперервний послі-
довний ланцюжок блоків, що містять інформацію, 
яка стосується економічних процесів; у цих блоках 
записуються відомості про угоди та їхні характе-
ристики. Ключова з них – час (timestamp) реєстра-
ції окремої транзакції в блоці і формування блоку 
в цілому). Одним з яскравих прикладів роботи 
цієї системи є можливість державної реєстрації 
договорів оренди землі в електронному форматі, 
оскільки ця послуга передбачає безперебійну 
онлайн-взаємодію між Реєстром речових прав на 
нерухоме майно та Державним земельним када-
стром. Найближчим часом до системи «Трембіта» 
будуть підключені до 20 пріоритетних реєстрів, 
що дасть змогу перевести в онлайн до 98% адмі-
ністративних сервісів та послуг, які щодня нада-
ються українцям та бізнесу. 

Цифрова економіка – це не лише електронне 
урядування, а й цифровізація бізнесу, промисло-
вості, цифрове суспільство та цифрові навички, 
цифрові права. Головним завданням держави є 
створення відповідних умов для розвитку різних 
галузей економіки, подолання цифрового розриву 
та захист цифрових даних громадян. Цифрова 
економіка – це не лише програми розвитку та сис-
теми обробки інформації, це також досить велика 
частка цифрового ринку. На жаль, лише великі 
українські IT-компанії можуть дозволити собі 
сучасне обладнання, малий та середній бізнес – 
потенційні покупці цих товарів та послуг – обме-
жені в їх доступності. З урахуванням цього циф-
ровізація вимагає конкурентоспроможної робочої 
сили у сфері інформаційного забезпечення.

Проаналізувавши дану ситуацію, можемо 
зробити висновок, що протягом чотирьох років 

кількість працюючих зросла майже на 30%, від 
120,9 тис до 153,8 тис осіб. Відповідне зростання 
було досягнуто за рахунок залучення випускни-
ків університетів та перепідготовки працівників з 
інших сфер. Також немалу роль відіграє оплата 
праці, адже спеціалісти в даній сфері оплачу-
ються в декілька разів більше за середню заро-
бітну плату.

У результаті цифровізації освіти в Україні від-
будеться колосальна зміна традиційної системи 
освіти у напрямі формування її нової якості. Як 
відомо, основним ресурсом цих змін є інформація. 
Це проявляється у такому:

– збільшується кількість віртуальних освітніх 
платформ;

– один електронний ресурс може бути вико-
ристаний багато разів для надання різних за зміс-
том освітніх послуг;

– упровадження нових технологій в освіті та 
цифрових освітніх платформ, які надають послуги. 

Найуспішніший український громадський проєкт 
масових відкритих онлайн-курсів, що використо-
вує у своїй основі техніку блокчейн, є Prometheus. 
Статистика відвідування даного сайту просто 
вражає: понад 150 тис користувачів, зареєстро-
ваних на сайті, 18 210 сертифікатів видано з усіх 
курсів, 9,19% слухачів успішно завершили курси, 
338 населених пунктів задіяно, задіяно науковців 
не лише з України, а з понад 77 країн. Найбільший 
відсоток слухачів (22%) становить вікова катего-
рія від 25 до 29 років, понад 8% – вікова категорія 
50 років і більше.

Ще одним досягненням є переоснащення 
виробничих систем відповідно до Індустрії 4.0, 
яка пропагує наступну фазу цифровізації, де впе-
ред виходять аналітика великих даних (Big Data), 
штучний інтелект, предиктивна аналітика, нове 
покоління роботів і багато іншого. Через поступове 
зниження вартості цих технологій вони стають 
більш доступними, тобто все частіше починають 
використовуватися промисловістю та бізнесом, 
що, врешті-решт, впливає на існуючі бізнес-моделі 
або взагалі створює нові бізнес-моделі. Основною 
концепцією трансформації України є концепція 
«смарт-фабрика», саме в даній ситуації відбува-
ється цифровізація промислових підприємств із 
метою поліпшення їхньої операційної та бізнес-
ефективності.

Саме «смарт-фабрики» беруть свій початок із 
технологій як «хмарні» обчислення, безпровідні 
комунікації, дистанційне управління та обслугову-
вання, кібербезпеки, інтеграція систем управління, 
3D-друк та ін.

Цифрову економіку багато дослідників роз-
глядають як продовження розвитку інформацій-
ної економіки, що з'явилася в результаті Тре-
тьої промислової революції, але на принципово 
новому якісному рівні. Цей якісний стрибок у 
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технологічному розвитку дала Четверта промис-
лова революція.

Таким чином, цифрову економіку, що зростає 
на базі інформаційної економіки, можна визначити 
як її продовження в новій якості після безпреце-
дентного технологічного прориву в результаті Чет-
вертої промислової революції.

Технологічні основи цифрової економіки слід 
вивчати, починаючи з розгляду взаємозв'язків і 
відмінностей із новою, або інформаційною, еконо-
мікою. Для цього, перш за все, проведемо порів-
няльний аналіз Третьої і Четвертої промислових 
революцій.

По-перше, для Четвертої промислової рево-
люції, що стала продовженням Третьої, харак-
терні нові принципи появи інновацій: злиття або 
з'єднання технологій новими способами, адитив-
ність і трансцендентність.

По-друге, Третя революція повсюдно запустила 
процес автоматизації виробництва на основі елек-
троніки та інформаційних технологій. Техноло-
гічна основа цифрової економіки створюється на 
базі відкриттів Четвертої промислової революції. 
Серед них – штучний інтелект, розподілені дані, 
Інтернет речей і для речей, блокчейн, майнінгові 
центри, великі дані і хмарне зберігання, цифрові 
платформи, 3D-, а потім і 4D-друк.

По-третє, Четверта промислова революція 
відрізняється нелінійною (експоненційною) швид-
кістю поширення інновацій, глибиною і масштабом 
проникнення цифрових технологій, силою впливу 
цифрових комплексів та систем.

Причому цей вплив всеохоплюючий, він поши-
рюється не тільки на економіку, а й на всі боки 
життя людини – від індивідуального до суспіль-
ного. Цифровізація багато що змінює у способі 
мислення, мотивації рішень, тобто не тільки в про-
дуктивності, а й в економічній поведінці, принци-
пах організації і роботи бізнесу й усього економіч-
ного механізму.

Четверту промислову революцію і перехід до 
цифрової економіки відрізняє зростаюча гармо-
нізація та інтеграція великої кількості наукових 
дисциплін і відкриттів. Матеріальні інновації, що 
виникають у результаті взаємозалежності різних 
технологій, дають змогу цифровим схемам вза-
ємодіяти з біологічним світом.

Використовуючи автоматизоване проектування 
і поєднуючи адитивні технології, інжиніринг мате-
ріалів і синтетичну біологію, вчені вибудовують 
системи взаємодії між людськими організмами, 
споживаними продуктами та послугами і навіть 
будинками, в яких ми живемо. Створюються і 
«вирощуються» об'єкти, які постійно змінюються 
й адаптуються, як біологічні істоти, що поєдну-
ють ознаки рослинного і тваринного світу. Про-
ривні результати в науці та економіці дає широке 
застосування штучного інтелекту – від програм-

ного забезпечення для відкриття нових лікарських 
засобів до алгоритмів, які виявлятимуть наші 
переваги у сфері культури. Багато подібних схем 
будуються на основі інформаційних слідів, які ми 
залишаємо у цифровому світі.

З розподіленими обробкою і зберіганням 
інформації пов’язаний важливий складник цифро-
вої економіки – великі дані (Big Data). Збір і ана-
ліз великих масивів відомостей розподілений по 
численних вузлах обчислювальної мережі. Це не 
тільки з'єднані в мережу потужні обчислювальні 
комплекси, а й сукупність підходів, інструментів і 
методів обробки даних.

Кінцевому користувачеві надходять не роз-
порошені або розрізнені повідомлення, а інфор-
мація, зібрана на глобальному рівні, у ретельно 
обробленому і систематизованому вигляді. Вона 
розподілена по всіх категоріях і напрямах знань.

На основі великих даних будується автома-
тичне керування підприємством. Робота з вели-
кими даними може значно полегшити і поліпшити 
роботу органів влади.

Створення «Руху індустрія 4.0 в Україні» бере 
свій початок ще в 2016 р., для нього притаманне 
об’єднання учасників ринку інформаційний техно-
логій та промислових підприємств із метою спіль-
них програм та ініціатив. Наступними ініціативами, 
що дадуть найбільш точний та швидкий темп впро-
вадження цифровізації в Україні, повинні стати:

1. Аналіз та дослідження промислових секторів 
із високою доданою вартістю відносно оцінки кон-
курентоздатності та перспектив росту.

На жаль, в Україні немає ґрунтовного аналізу 
на точних та останніх даних конкурентоздатності 
та потенціалу як окремих галузей, так і окремих 
вузьких секторів промисловості – чи у машино-
будуванні, чи в інжинірингу. Відповідно, цільові 
програми інвестування наражаються сьогодні на 
високі ризики, стратегії не мають належної точки 
відліку, а бізнес-спільноти дезорієнтовані або ж 
мають високу конфліктність щодо заявлених цілей 
(наприклад, сільське господарство або аграрно 
переробна промисловість).

Рішенням має стати проведення досліджень 
промислових сегментів для оцінки головних чин-
ників конкурентоздатності: якості людського потен-
ціалу, експортного потенціалу, перспектив росту 
технологічного рівня виробництв тощо. 

Помітним результатом має стати отримання 
достовірної інформації для подальшого плану-
вання та зниження ризиків для потенційних інвес-
торів. Це має стати важливою інформацією влас-
ників підприємств та для державних установ. 

2. «ІТ-фікація», або програма поширення знань 
та переміщення найкращих практик з ІКТ-сектору 
в промислові сектори.

На жаль, сьогодні промислові сектори значно 
відстають від трендів, технологій та можливос-
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тей цифрового ринку. Недостатність навиків щодо 
сучасних технологій, які є драйверами Індустрії 
4.0 (Інтернет речей, 3D, хмарні технології), а також 
незнання методів управління інноваційного та 
інвестиційного менеджменту є досить великими 
перешкодами на шляху до Індустрії 4.0.

Ключовим рішенням має стати проведення 
масштабного, але фокусного поширення знань 
щодо ініціатив інтеграції найкращих ІКТ-практик 
у промислові сектори із залученням профільних 
асоціацій, носіїв торгових марок, міжнародних 
брендів тощо. 

Результатом має стати створення промислових 
ІКТ-реакторів, тобто спільних компетентних груп – 
представників ІКТ та промисловості, орієнтованих 
на співпрацю та розроблення нових продуктів і 
послуг. Такий підхід дасть змогу ІКТ проникнути 
у промисловий сектор та вплине на появу нових 
інновацій, розробок. 

3. Інжинірингові об’єднання. 
В Україні відсутні ефективні інфраструктури та 

відповідні передумови для появи потужних роз-
робників у промисловому інжинірингу. Їхні якість та 
кількість можуть вплинути на промислові іннова-
ції, науково-дослідні та дослідно-конструкторські 
роботи, експортний маркетинг. Діяльність компа-
ній із промислового інжинірингу спрямована саме 
на пошук та розроблення нових промислових про-
дуктів, промисловий дизайн, генерацію ідей, ство-
рення прототипів тощо. 

Пошук доцільної стратегії щодо зазначеної про-
блеми, стимулювання появи та зростання цього 
важливого сегменту, насамперед для таких секто-
рів, як металургійне машинобудування, агросек-
тор, харчова та переробна промисловість, дадуть 
змогу швидко створити та вдихнути життя в інду-
стрію промислового інжинірингу.

4. Створення галузевих дорожніх карт «цифро-
вої» трансформації.

Згідно з моделлю цифрової трансформації, 
більшість промисловців у країнах-лідерах – це 
лише «початківці». В Україні на разі немає глибо-
ких напрацювань у цій сфері, які могли б приско-
рити рух промисловців у напрямі цифрової транс-
формації.

Важливим рішенням щодо цієї ініціативи є ство-
рення дорожніх карт цифрової трансформації за 
вибраними секторами промисловості та підприєм-
ствами, такі карти – це план дій та ініціатив щодо 
цифровізації, а для багатьох підприємств – план 
порятунку та повернення в економічне середовище.

Результатом є не лише наявність карти цифро-
вої трансформації, а й усвідомлення власниками 
та керівниками впливу цифровізації на конкурен-
тоздатність, нова якість інвестиційної діяльності та 
поява нових розробок. 

Майбуття перевага економіки України на сві-
товій арені має спиратися на якісне управління 

та ефективне використання ресурсів. Єдиним 
можливим джерелом для створення конкурент-
них переваг української економіки стає вико-
ристання інновацій у різних сферах державного 
правління (фінансових, ресурсних, технологіч-
них та цифрових). 

Перехід цифрових технологій у процеси вироб-
ництва має стати пріоритетним напрямом держав-
ної політики, саме держава має стати гарантом 
створення відповідних умов до заохочення бізнесу 
та переходу до Індустрії 4.0.

Першим необхідним кроком має стати ство-
рення відповідної інфраструктури так званих 
«індустріальних парків» (один із головних чинни-
ків прискорення економічного розвитку). Згідно з 
дослідженнями на дану тему, до стимулів індустрі-
альних парків входять: кредити за спеціальними 
пільговими ставками, надання оренди та продажу 
землі на пільгових умовах, субсидіювання тарифів 
на комунальні платежі та ін. 

Для більш стрімкого переходу українського біз-
несу та підприємства до Індустрії 4.0 треба спи-
ратися на підтримку з боку держави за рахунок 
податкових та фінансових інструментів, а також 
розвитку ринку венчурного капіталу. Також необ-
хідним елементом розгляду стає питання опо-
даткування фонду заробітної плати. Доцільно на 
початкових етапах інноваційного циклу здійсню-
вати ліквідацію подібних нарахувань, а вже потім, 
на більш пізніх етапах, ефективним стає подат-
кове стимулювання через податок на прибуток та 
податок на додану вартість. За оцінками експертів, 
найдоцільніший засіб податкової підтримки інно-
вацій в українській системі оподаткування є засто-
сування механізму податкового кредиту.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, цифровізація належить до перетворень, 
які викликані масовим упровадженням цифрових 
технологій, які обробляють, генерують і переда-
ють інформацію. На відміну від інших інновацій, 
заснованих на одних нововведеннях, цифровіза-
ція ґрунтується на еволюції телекомунікаційних 
мереж, комп'ютерних технологій, програмного 
забезпечення та способах їх використання (елек-
тронний бізнес, електронна комерція, соціальні 
мережі і доступність онлайн-інформації на фору-
мах, блогах і порталах). Цифрова трансформація 
перетворює як наявні виробничі процеси, так і 
створює нові можливості для бізнесу, впливаючи 
на зайнятість і підприємництво.
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