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THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES EXPORT IN THE CONTEXT OF FORMING
THE UNIQUE DIGITAL AREA IN THE EUROPEAN UNION

Проблеми цифровізації економіки в Україні особливо актуалізуються з огляду на подальшу імплеX

ментацію угоди про асоціацію із ЄС. Важливим є перманентне зростання обсягів експорту ITXпослуг і в

такий спосіб формування власної цифрової економіки, водночас збільшуючи надходження податків до

бюджету. Акцентовано на необхідності реалізації цифрового порядку денного України — 2020. АргуменX

товано, що у сучасних реаліях важливим є стимулювання розвитку експорту цифрових технологій для

того, щоб розвинути внутрішній та збільшити частку на зовнішньому ринку ITXпослуг, створивши робочі

місця. Зазначене й інші заходи цифровізації національної економіки повинні сприяти взаємовигідній

участі країни у єдиному європейському цифровому просторі. В статті зіставлено сутнісні характеристиX

ки поняття "цифрова економіка". Визначено та охарактеризовано основні принципи цифровізації країX

ни, з'ясовано особливості експорту цифрових технологій в умовах формування єдиного цифрового проX

стору ЄС. Відповідно до сучасних викликів та завдань проаналізовано діяльність та основні цілі МіністерX

ства цифрової трансформації. Розглянуто переваги та недоліки діджиталізації, визначено основні акценX

ти інтеграції вітчизняної науки в європейський дослідницький простір. Акцентовано на пріоритетах гарX

монізації наукових ініціатив України з Європейським дослідницьким та інноваційним простором. ПроX

аналізовано позиції України у системі індикаторів різних аспектів розвитку інформаційного суспільства.

Продіагностовано динаміку експорту цифрових технологій у світі за останні роки та тенденції експорту

українських ITXпослуг. Виявлено, що українська ІТXгалузь має досвід у створенні програмних рішень світоX

вого рівня із застосуванням різноманітних технологічних концепцій. Акцентовано на пріоритетах підтримX

ки конкурентних переваг ІТXіндустрії України на глобальних ринках, зокрема на ринку ЄС.

At the present time the question of economy digitalization in Ukraine is particularly relevant due to further

implementation of the Association agreement with the European Union. The important question is to step up the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реалізація стратегічного вектору України щодо

вступу до Європейськго Союзу (ЄС) потребує транс$
формацій практично у всіх галузях і секторах національ$
ної економіки. Якість таких перетворень та забезпечен$
ня конкурентоспроможності в свою чергу обумовлюєть$
ся рівнем розвитку цифрових технологій та інтеграцією
у єдиний цифровий ринок ЄС. Провідні країни світу при$
діляють значну увагу імплементації передових техно$
логій та інноваційних здобутків. Орієнтиром для країн
ЄС є цифровий порядок денний, що містить перелік із

export of IT services and in this way to build an own digital economy at the same time raising tax revenues into

budget. The necessity of "Digital Agenda — 2020" realization should also be noted. In the current realities it is

important to stimulate the export of digital technologies development in order to enhance the internal market

and to increase the share of IT services on the external market, thus job creation. Mentioned above and other

actions of national economy digitalization should accompany a mutually beneficial country participation in

unique European digital space. In the article there are the "digital economy" definitions and summarized its

meaning. It is also indicated and described the mains principles of digitalization in Ukraine, disclosed the essence

of digital economy and found the particularities of digital technologies export in circumstances of forming the

unique digital space in EU. In conformity with contemporary challenges and tasks the activity and main goals of

the Department of Digital Transformation are analyzed. In the paper there are also described the advantages and

disadvantages of digitalization. It is agreed the main emphasis of the integration of Ukrainian science in the

European research space. The basic ways of harmonization the Ukraine Science Initiative with European research

and innovative area are also explored. The positions of Ukraine in the system of indicators various aspects of

information society development are analyzed. In particular, there is found a rating from the first countries in EU

that are leaders in the network readiness rating. The dynamic of the digital technologies export in the world in

the last few years is submitted and also the dynamic of Ukrainian IT services export. It is explored, that Ukrainian

IT industry has an experience in a worldXlevel programme decisions establishment using different technology

conceptions. The priorities of support the competitive advantages of IT industry in Ukraine on global markets

are emphasized, especially on the EU market.

Ключові слова: цифровізація, цифрова економіка, експорт, цифрові технології, IT�послуги, глобальні індек�
си, Європейський Союз.

Key words: digitalization, digital economy, export, digital technologies, IT services, global indices, European
Union.

конкретних дій і визначає європейську стратегію фор$
мування цифрової економіки. Україна залишається дер$
жавою без чіткої "цифрової візії", хоча й планується
створення цифрового кодексу, як підгрунтя трансфор$
мації з сировинно$орієнтованої у інноваційну й цифро$
ву економіку. Відтак актуалізується проблема форму$
вання виважених підходів до експорту цифрових тех$
нологій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремим аспектам розвитку цифрової еко$
номіки приділяли увагу такі вітчизняні та за$
рубіжні вчені: С.М. Веретюк, О.Ю. Гусєва,
А.П. Добринін, Г.М. Карчева, С.В. Коляденко,
С.В. Легомінова, К.А. Семячков, Дж. Вейлз,
Е. Вільямс, Б. Гейтс, Б. Елбрехт, Б. Кінг та ін.
Однак, зважаючи на новизну цієї сфери, особ$
ливо у вітчизняних реаліях, цифрова економі$
ка потребує подальшого вивчення, зокрема в ча$
стині аналізу експорту цифрових технологій, їх
впливу на розвиток національної та глобальної
економіки в умовах подальшої реалізації угоди
про асоціацію із ЄС.

МЕТА СТАТТІ
Розкрити сутність цифрової економіки та

з'ясувати особливості експорту цифрових тех$
нологій в умовах формування єдиного цифро$
вого простору ЄС.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вивчивши сутнісні характеристики поняття

"цифрова економіка", очевидно, що вчені тлу$
мачать його по$різному, що також пояснюєть$
ся відносною новизною для вітчизняної і зару$
біжної економічної науки. У класичному ро$
зумінні "цифрова економіка" — це діяльність, в
якій ключовими факторами виробництва є циф$
рові дані і їх використання, що дає змогу суттє$
во підвищити ефективність у різних сферах і
видах діяльності. Українські вчені$економісти,
особливо упродовж останніх років, активно до$

Автор Дефініції «цифрової економіки» 
Семячков К. А. [1] Сучасний тип господарювання, який характеризується 

переважаючою роллю даних і методів управління ними як 
визначального ресурсу у сфері виробництва, розподілу, 
обміну і споживання 

Коляденко С. В. [2] Економіка, що базується на виробництві електронних 
товарів і сервісів високотехнологічними бізнес-
структурами і дистрибуції цієї продукції за допомогою 
електронної комерції 

Карчева Г. М. [3] Інноваційна динамічна економіка, що базується на 
активному впровадженні інновацій та інформаційно-
комунікаційних технологій в усі види економічної 
діяльності та сфери життєдіяльності суспільства, що 
дозволяє підвищити ефективність та 
конкурентоспроможність окремих компаній, економіки та 
рівень життя населення 

Добринін А. П. [4] Економіка, що заснована на домінуючому застосуванні 
цифрових технологій 

Веретюк С. М. [5] Як ще нереалізована трансформація всіх сфер економіки 
завдяки перенесенню всіх інформаційних ресурсів та знань 
на комп’ютерну платформу 

Гройсман В. Б. [6] Технологія, що передбачає децентралізоване зберігання та 
захист інформації, може призвести до заміни класичних 
функцій банків, нотаріусів, навіть державних, знищити 
корупцію, забезпечити повну прозорість усіх процесів та 
дати величезну конкурентну перевагу країні 

Москаленко О. М. 
[7] 

Є сучасною формою існування інформаційної економіки на 
технологічному та ідеологічному базисі Четвертої 
індустріальної революції 

Таблиця 1. Погляди науковців щодо сутності поняття
"цифрова економіка"
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лучаються до вивчення проблематики
цифрової економіки. Відтак розглянемо
деякі із пропонованих її тлумачень
(табл. 1).

Якщо аналізувати зміст наведених у
таблиці 1 дефініцій, то можна зробити
висновок, що усі вони по суті концепту$
ально перегукуються. Зауважимо, що
передумовою формування цифрової
економіки власне в Україні є принципи,
які відображені у "Цифрова адженда —
2020" (Цифровий порядок денний —
2020), дотримання яких буде визначаль$
ним для створення, реалізації та корис$
тування перевагами, які надають циф$
рові технології у довгостроковій перс$
пективі. Тому детальніше розглянемо ці
принципи (табл. 2).

Можна вважати, що в Україні інсти$
туційно$правове "оформлення" розвит$
ку цифрової економіки розпочалося ще
в 2013 р., коли Кабінет Міністрів Украї$
ни видав розпорядження "Про схвален$
ня стратегії розвитку інформаційного
суспільства в Україні", а вже у червні
2015 р. Україна приєдналася до Декла$
рації першого засідання міністрів
"Східного партнерства ЄС" з питань
цифрової економіки, у свою чергу вже
у 2017 р. було ухвалено Закон України
"Про електронні довірчі послуги". При
цьому потрібно зауважити, що поняття
інформаційної і цифрової економіки та
їх сутнісне співвідношення є дискусій$
ними питаннями.

З точки зору нормативно$правово$
го регламентування сфера "цифрові$
зації" України потребує суттєвого дооп$
рацювання відповідно до сучасних вик$
ликів та завдань, адже у ній, на наш по$
гляд, поки що бракує конкретики, що
може створювати певні правові колізії
у наданні цифрових послуг.

Так, розпорядження Кабінету Міністрів України від
17 січня 2018 р. "Про схвалення Концепції розвитку
цифрової економіки та суспільства України на 2018—
2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалі$
зації" лише описує основні напрями цифрового розвитку.

Водночас як позитив слід відзначити створення в Ук$
раїні у 2019 р. Міністерства цифрової трансформації,
перед яким поставлено до 2024 р. низку цілей:

— 100% публічних послуг доступні громадянам та
бізнесу онлайн;

— 95% транспортної інфраструктури, населених
пунктів та їхні соціальні об'єкти мають доступ до висо$
кошвидкісного інтернету;

— 6 млн українців залучені до програми розвитку
цифрових навичок;

— 10% — частка IT у ВВП країни [9].
Зокрема у плані роботи Міністерства цифрової

трансформації на 2020 р. у розвитку та підтримці IT$
галузі поставлено такі завдання:

— адаптація законодавства України до вимог зако$
нодавства ЄС у сфері захисту інформації;

— створення податкового та правового середови$
ща, що забезпечує конкурентне становище українських
ІТ$компаній (оподаткування ІТ$галузі);

— впровадження IP box regime (сприятливий режим
реєстрації та адміністрування інтелектуальної влас$
ності) [9].

Також на сьогодні важливим є ухвалення Цифро$
вого кодексу України, бо Верховна Рада в 2020 р. пла$
нувала цей вагомий крок, та продовження ефективної
роботи новоствореного профільного міністерства.

Цифрова економіка на сьогодні охоплює все більше
сфер життєдіяльності, щоб полегшити різні процедури
та спростити їх. Водночас вона має переваги та недо$
ліки, на які доречно акцентувати увагу, зокрема вивча$
ючи різні аспекти експорту цих технологій.

Так, впровадження цифрових технологій одно$
часно створює виклики, додаткові витрати та високі
ризики. Нерівномірний доступ до таких технологій та
обмежений потенціал для ефективного їх використан$
ня можуть призвести до нерівномірного розподілу пе$
реваг. Наприклад, ці технології можуть не принести
користі громадянам з низьким рівнем грамотності, у
сільській місцевості, окремим малим та середнім
підприємства, які просто не матимуть на них коштів.
З соціальної точки зору, посилення діджиталізації та
використання цифрових технологій може вплинути на
масові скорочення працівників. Водночас це призве$
де і до створення нових робочих місць і професій у
різних галузях, особливо що стосується виробницт$
ва нових товарів і послуг чи модифікації існуючих,
втім буде потрібна вища кваліфікація. Адже є ризик
того, що багато завдань стануть автоматизованими,
що зробить інші професії застарілими, істотно зміню$
ючи характер зайнятості. У будь$якому випадку краї$
ни зіткнуться з проблемою забезпечення можливості
навчання протягом усього життя, щоб працівники
могли бути більш гнучкими в зміні професії, оскільки
діджиталізація економіки зробить пристосувальні на$
вички більш цінними [10]. При цьому залишається
відкритим питання формування необхідного рівня
суспільної довіри до цифрових послуг в Україні [11;
12].

№ Зміст принципів цифровізації економіки 
1. Цифровізація України має забезпечувати кожному громадянинові рівні можливості 

доступу до послуг, інформації та знань, що надаються на основі інформаційно-
комунікаційних технологій. Реалізація цього принципу буде потребувати надзвичайних 
консолідаційних зусиль політиків, державної влади, бізнесу, громадськості  

2. Цифровізація має бути спрямована на створення переваг (вигід) у різноманітних 
аспектах повсякденного життя. Цифрові технології, прикладні застосування є 
інструментами для досягнення цілей, що пов’язані з різними сферами життєдіяльності 
людини та країни: підвищення якості охорони здоров’я, створення нових робочих 
місць, розвитку підприємництва, сільського господарства, транспорту, захисту 
навколишнього середовища і керування природними ресурсами, підвищення культури, 
сприяння подоланню бідності, запобігання катастроф 

3. Цифровізація – це механізм (платформа) економічного зростання завдяки приросту 
ефективності та збільшенню продуктивності від використання цифрових технологій. 
Такий приріст є можливим лише тоді, коли ідеї, дії, ініціативи та програми, які 
стосуються цифровізації, будуть повністю інтегровані в національні та регіональні 
стратегії і програми розвитку  

4. Цифровізація України має сприяти розвитку інформаційного суспільства, засобів 
масової інформації, «креативного» середовища та «креативного» ринку. При побудові 
відкритого інформаційного суспільства визначна роль відводиться створенню, 
поширенню і збереженню змістовної частини, тобто контенту на різних мовах та 
форматах із належним визнанням прав авторів  

5. Цифровізація України має орієнтуватися на міжнародне, європейське та регіональне 
співробітництво з метою інтеграції України до ЄС, входження України в європейський 
і світовий ринок електронної комерції та послуг, банківської і біржової діяльності, 
співробітництво та взаємодію на регіональних ринках. Зазначений принцип є одним із 
найбільш пріоритетних завдань, що дозволяє забезпечити економічне зростання 

6. Стандартизація – основа цифровізації України, один з ключових факторів її успішної 
реалізації. Стандарти посилюють конкуренцію, дозволяють знизити витрати і вартість 
продукції, гарантують сумісність, підтримку якості, збільшують ВВП країни. Розробка 
і використання відкритих, функціонально сумісних недискримінаційних стандартів є 
базовим елементом розвитку та поширення цифрових технологій  

7. Цифровізація України має супроводжуватися підвищенням довіри і безпеки при 
використанні інформаційно-комунікаційних технологій. Зміцнення довіри, включаючи 
інформаційну безпеку, кібербезпеку, захист конфіденційності персональної інформації, 
недоторканності особистого життя та прав користувачів інформаційно-комунікаційних 
технологій, є передумовою одночасного розвитку та безпеки цифровізації 

8. Цифровізація має стати об’єктом фокусного та комплексного державного управління. 
Державне управління та політикум мають відігравати провідну роль у розробці, 
просуванні, впровадженні всеосяжних національних цифрових стратегій 

Таблиця 2. Основні принципи політики цифровізації України

Джерело: узагальнено на основі [8].
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Водночас оптимістична візія цифрової еконо$
міки, що розвивається, пов'язана із ідеями дос$
тупності інформації, що запровадить нову, спра$
ведливу та екологічно стійку модель зростання,
яка базується на максимізації людських можли$
востей та добробуту, а не лише на прибутках.
Компанії, які займаються діджиталізацією, мо$
жуть скористатися новими можливостями для
бізнесу та знизити витрати на вхід на ринок, на$
громаджуючи потенціал для економічного роз$
витку [10].

Важливою для розвитку цифрової економіки
в Україні є Угода про асоціацію з ЄС, яка за своїм
обсягом і структурою є найбільш значимим
міжнародно$правовим документом за всю історію
та найбільшим міжнародним договором з третьою
країною, коли$небудь укладеним ЄС. Угода,
підписана у 2014 р. визначила формат відносин
між Україною та ЄС на принципах політичної асо$
ціації та економічної інтеграції і є стратегічним орієн$
тиром для системних соціально$економічних реформ,
у тому числі і впровадження цифрових технологій. Пе$
редбачена Угодою поглиблена та всеохоплююча зона
вільної торгівлі між Україною та ЄС визначила правову
базу для вільного переміщення товарів, послуг, капі$
талів, частково робочої сили, а також регуляторної уні$
фікації, спрямованої на поетапну інтеграцію економіки
України до спільного ринку ЄС. Відповідно з 1 листопа$
да 2014 р. здійснювалося її тимчасове застосування до
моменту набрання чинності, а з 1 вересня 2017 р. після
завершення ратифікації Угода про асоціацію почала дія$
ти у повному обсязі. Можливості експорту товарів і
послуг у ЄС для вітчизняних підприємств дали поштовх
для їх модернізації і виходу на нові стандарти вироб$
ництва й надання послуг задля забезпечення конкурен$
тоспроможності на європейському ринку.

Водночас згідно з концепцією розвитку цифрової
економіки та суспільства України на 2018—2020 рр.
основними цілями є:

— прискорення економічного зростання та залучен$
ня інвестицій;

— трансформація секторів економіки в конкурен$
тоспроможні та ефективні;

— технологічна та цифрова модернізація промисло$
вості та створення високотехнологічних виробництв;

— доступність для громадян переваг та можливос$
тей цифрового світу;

— реалізація людського ресурсу, розвиток цифро$
вих індустрій та цифрового підприємництва [13].

Водночас вважаємо, варто акцентувати увагу на
людських ресурсах, адже інтеграція української науки
в європейський дослідницький простір може забезпе$
чити можливість реалізації передових наукових ідей та
новацій, створити можливості участі у міждисциплінар$
них проектах й спільних наукових дослідженнях із вче$
ними з інших країн, які орієнтовані на вивчення досвіду
застосування передових технологій та інновацій. Втім
при цьому важливо уникнути "переманювання" кращих
вітчизняних фахівців у провідні наукові установи інших
країн. Тобто важливо, щоб одержаний досвід був реа$
лізований в Україні у вигляді високотехнологічної про$
дукції, яку країна уже могла б експортувати за кордон,
маючи відповідні патенти й ліценції. Особливо це акту$
ально у вітчизняній ІТ$галузі, де часто замість експор$
ту власних технологічних рішень й розробок, зокрема у
вигляді програмного забезпечення, вони просто пере$
даються іноземним замовникам, відтак захищаються
правом інтелектуальної власності уже закордоном, тоб$
то де$юре не є українськими.

Так, основними напрямами гармонізації наукових
ініціатив України з Європейським дослідницьким та
інноваційним простором є [13]:

— розбудова інтероперабельних цифрових інфра$
структур для потреб закладів освіти та науки, підклю$

чення до освітньої мережі GEANT та системи розподі$
лених обчислень, збору, зберігання та обробки даних
європейської грід$інфраструктури;

— відкриття доступу до даних та публікацій,
здійснених за рахунок державного фінансування, ство$
рення технологічних "дорожніх карт" державно$приват$
ного партнерства, комерціалізація наукових розробок
для промисловості і соціальних викликів;

— розроблення відкритих та інтероперабельних
цифрових рішень для запуску та розвитку інноваційних
екосистем у різних секторах промисловості, розроблен$
ня та використання відкритих стандартів та платформ
для нових продуктів та послуг [13].

Стратегічно важливою є участь українських учених
та IТ$компаній у проєктах ЄС з проведення довгостро$
кових досліджень, особливо зважаючи на позитивні тен$
денції зростання ринку ІТ в Україні упродовж 2014—
2019 рр., що можуть стати джерелом інновацій у ряді
сегментів, зокрема:

— майбутні перспективні технології (Future
Emerging Technologies);

— майбутні мережі (Future Networks);
— майбутні інтернет$дослідження та експерименти

(Future Internet Research and Experimentation).
Для забезпечення ефективної участі України в євро$

пейському дослідницькому та інноваційному просторі
на паритетних умовах, зокрема у ході експорту$імпор$
ту цифрових технологій, важливим є розвиток власної
наукової цифрової інфраструктури згідно пріоритетних
напрямів, де може відбуватись високотехнологічне зро$
стання, а також у галузях, де є певні конкурентні пере$
ваги.

У цифровій економіці важливими, зокрема для іно$
земних інвесторів, є системи індикаторів різних аспектів
розвитку інформаційного суспільства — глобальні
індекси (рейтинги), які складаються провідними міжна$
родними інституціями. Так, індекс цифрової еволюції
(Digital Evolution Index, DEI) відображає прогрес у роз$
витку цифрової економіки, а також рівень інтеграції
глобальної мережі в життя людей. Індекс мережевої го$
товності (Networked Readiness Index) — це індикатор,
що характеризує рівень розвитку інформаційно$кому$
нікаційних технологій, зокрема у 2019 році Україна по$
сіла 67 місце серед 121 країн за цим показником. За да$
ними глобального індексу інновацій (Global Innovation
Index), у 2019 році Україна зайняла 47 місце із 129 країн.
Водночас за глобальним індексом конкурентоспромож$
ності (Global Competitiveness Index) у цьому ж році краї$
на була 85 із 141 (порівняно із 2018 р. це на 2 пункти
нижче) [14].

Слід зазначити, що лідерами у рейтингу індексу ме$
режевої готовності є декілька країн ЄС, які увійшли у
топ$10, а саме: Швеція (1 місце), Нідерланди (3 місце),
Данія (6 місце), Фінляндія (7 місце), Німеччина (9 місце).
Індекс складається з чотирьох субіндексів — наявність

Країна Рейтинг, 
оцінка 

Наявність 
умов для 
розвитку 

ІКТ 

Готовність 

Використання 
ІКТ урядом, 
бізнесом і 

суспільством 

Вплив 
ІКТ на 
розвиток 
країни 

Швеція 1 82,65 4 82,28 2 78,17 9 87,43 3 82,73 
Нідерланди 3 81,78 2 84,34 6 74,4 8 88,01 5 80,37 
Данія 6 81,08 11 77,22 1 79,54 10 87,28 6 80,27 
Фінляндія 7 80,34 5 78,66 5 75,28 7 88,15 7 79,27 
Німеччина 9 78,23 10 77,51 10 72,6 15 83,94 8 78,87 
Люксембург 11 77,46 9 77,66 13 69,86 3 88,92 16 73,39 
Австрія 15 74,36 19 69,59 15 68,36 16 82,57 11 76,91 
Франція 18 73,42 18 69,93 19 65,88 14 84,85 17 73,04 
Ірландія 19 73,29 12 75,43 28 57,76 17 81,88 9 78,1 
Бельгія 20 72,62 15 72,42 21 63,79 19 80,62 15 73,67 

Таблиця 3. Топ>10 країн ЄС за індексом мережевої готовності
(Networked Readiness Index) за 2019 р.

Джерело: складено за даними [15].
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умов для розвитку інформаційно$комунікаційних тех$
нологій (ІКТ); готовність; субіндекс використання ІКТ
урядом, бізнесом і суспільством; та субіндекс впливу
ІКТ на розвиток країни. Загальне значення цього індек$
су розраховується як середнє арифметичне згаданих
вище субіндексів. Детальніше розглянемо перші 10 країн
ЄС у рейтингу та їхні індекси у таблиці 3.

Як бачимо, країни ЄС посідають провідні позиції у
рейтингу, що свідчить про високий рівень розвитку ІКТ,
відтак і про орієнтири прогресу у цьому аспекті для Ук$
раїни.

Якщо розглянути глобальний контекст, то експорт
цифрових послуг у світі у 2017 р. склав 2,7 трлн дол.
США, зокрема експорт ІТ$послуг становив майже 1/
5 цього обсягу, а саме 0,5 трлн дол. США (рис. 1).

Відтак упродовж 2005—2017 рр. мали місце тен$
денції зростання обсягів експорту, зокрема у 2017 р. по$
рівняно із 2005 р. цей показник в розрізі цифрових по$
слуг та ІТ$послуг зріс по суті пропорційно — у 2,7 рази
(рис. 1).

Ключовим показником у структурі експорту циф$
рових технологій, у тому числі і таким, який можна об$
числити і оцінити в Україні є обсяг експорту IТ$послуг.

Як свідчать дані платіжного балансу, протягом
2019 р. Україна сумарно експортувала IТ$послуг за кор$
дон на суму 4,17 млрд дол. США (майже 20 % всього ек$
спорту послуг країни), а приріст експорту в порівнянні
з 2018 р. склав 30%, що є вагомим результатом роботи й
розвитку вітчизняної ІТ$індустрії. Також слід зазначи$
ти, що в 2019 р. завдяки цій галузі в бюджет надійшло
податків і зборів на загальну суму 16,7 млрд грн, а
приріст у порівнянні з попереднім роком склав 28% (із
загальної суми податків і зборів на єдиний соціальний
внесок припадає 4,1 млрд грн, а його сума в 2019 р. у
порівнянні з 2018 р. збільшилася на 32% [13] (рис. 2).

Оцінка динаміки експорту послуг ІТ$індустрії упро$
довж досліджуваного періоду (2016—2019 рр.) дає
підстави для висновку про чіткі тенденції зростання.
При цьому в Україні достатньо сприятливий податко$
вий режим, адже багато ІТ$спеціалістів реєструються й
працюють як фізичні особи$підприємці (ФОП), сплачу$
ючи невисокі податки (зокрема йдеться про єдиний по$
даток 3% або 5% і ІІІ групу ФОП).

Українська експортна галузь інформаційно$кому$
нікаційних технологій є однією з найбільш ефективних
складових економіки України, — окрім унікальних пер$
спектив економічного зростання на зовнішніх ринках,
вона також може мати ключовий вплив на перспекти$
ви внутрішньої "цифрової" трансформації країни.
Існують усі передумови стверджувати, що світовий
попит на послуги із розробки програмного забезпечен$
ня буде лише зростати, насамперед, за рахунок впливу
"цифрових" трендів та стратегій "цифровізації" корпо$
рацій, великого та середнього бізнесу. Показник екс$
порту України відповідних послуг та продукції є най$
більший серед країн Східної Європи, тому є підгрунтя
для того, щоб успішно конкурувати на європейському
і світовому ринку із розробки програмного забезпе$
чення, ІТ$консалтингу та ІТ$послуг та побудувати
власну цифрову індустрію світового масштабу. Водно$
час від наявності власної розвинутої індустрії розроб$
ки програмного забезпечення суттєво буде залежати
досягнення амбітних цілей цифровізації та виконання
завдань, визначених у "Цифровому порядку денному
України" [8].

Сьогодні під тиском конкуренції на глобальних рин$
ках традиційна модель експортної розробки програм$
ного забезпечення "аутсорсинг", для якої характерне
реактивне виконання замовлень, поступово змінюєть$
ся концепцією Product&Development Services, котра на$
томість передбачає реалізацію комплексних проектів
інтегрованих ІТ$рішень. Українські аутсорсери посту$
пово трансформуються в консалтинг$партнерів щодо
цифрової трансформації, що є новим витоком їх роз$
витку та формує нові можливості. Національна ІТ$га$
лузь залучена до реалізації міжнародних, в тому числі
європейських комплексних проектів через такі бізнес$
практики:

— "digital transformation" — комплексна цифрова
трансформація бізнесу, тобто застосування комплексу
інформаційно$комунікаційних технологій для досягнен$
ня ефекту зміни стратегії та бізнес$процесів компанії,
що призводить до суттєвого підвищення ефективності
бізнесу та отримання конкурентних переваг — включає
практики ІоТ, BigData, використання когнітивних
функцій (augmented intelligence) тощо;

— "оцифровування" системи взаємодії з клієнтами,
тобто формування адаптивних моделей роботи компанії
на базі вивчення поведінки споживачів відповідно до
зібраних даних;

Рис. 1. Глобальний експорт ІТ— та цифрових послуг у 2005>2017 рр., трлн дол. США

Джерело: побудовано на основі: Офіційні статистичні дані UNCTAD [16].

Рис. 2. Динаміка експорту українських IT>послуг,
млн дол. США

Джерело: побудовано на основі: [17].
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— R&D, тобто розробка принципово нових алго$
ритмів, які потребують проведення наукових дослід$
жень та створення складних технологічних концепцій;

— консультування з питань розробки програмного
забезпечення та практик управління проектами з роз$
робки програмного забезпечення;

— управління ІТ$інфраструктурою компаній;
— створення та реалізація програмного продукту і

його супроводження;
— розробка програмного забезпечення на замовлен$

ня;
— забезпечення якості програмного забезпечення,

розробка та проведення комплексу заходів тестування
для визначення його відповідності поставленим завдан$
ням [8].

З$поміж переліченого у структурі експорту циф$
рових технологій важливе значення має розробка про$
грамного забезпечення на замовлення клієнтів є ЄС.
При цьому останніми роками можна стверджувати, що
цифровий простір ЄС стає все більш інтегрованим, вод$
ночас у нього інтенсивно інтегрується і ІТ$галузь Ук$
раїни. Прикладом цього, зокрема, є надзвичайно ви$
сока мобільність та постійне переміщення ІТ$спец$
іалістів, наприклад між Львовом і польським Краковом,
враховуючи наявність потужних ІТ$кластерів в обох
містах.

Відповідно, українська ІТ$галузь має досвід у ство$
ренні програмних рішень світового рівня із застосуван$
ням таких технологічних концепцій, як ІоТ, BigData,
Cloud Computing, Blockchain, Artificial Intellect та інші.
Найбільш досконалі компетенції набуті у фінансовій
сфері (банківська діяльність), сфері охорони здоров'я,
сфері ІКТ, медіа, е$комерції та рітейл, автомобільній
індустрії, виробничих індустріях, агросекторі [8].

Отже, трансфер технологій, навичок та компетенцій
у вітчизняну економіку, зокрема промисловість, інші
сфери за рахунок використання потенціалу ІТ$галузі
може бути підгрунтям побудови в Україні конкурентос$
проможної цифрової економіки. Саме розробники про$
грамного забезпечення та ІТ$компанії є ключовими
партнерами і ресурсом для цифрових трансформацій в
країні й нарощування експортну технологій у ЄС без
втрати ІТ$спеціалістів.

Потрібно зважати на те, що поступово у галузях
креативної економіки активно еволюціонують підходи
до ведення бізнесу, базовим активом стає інтелект й
знання, як основа для інновацій й креативних рішень.
Очевидно, що цифрова економіка апріорі базується на
економіці знань, адже індивіди і їх знання та компетенції
створюють нові продукти й послуги, тобто вони уже не
є ресурсами, як у індустріальній економіці. Тому розу$
міючи вимоги часу, для відбору фахівців ІТ$компанії
України реалізують багато проектів, спрямованих на
підвищення ефективності системи освіти — від форму$
вання галузевих стандартів та унікальних бакалаврсь$
ких програм до навчання й викладання та оснащення
навчальних лабораторій університетів. Таке залучення
ІТ$компаній для підвищення якості навчального проце$
су з боку керівників провідних закладів вищої освіти є
однозначно своєчасним рішенням, адже саме ІТ$індуст$
рія є найбільш привабливою для молоді упродовж ос$
танніх років.

Так, компанії$роботодавці виступають не тільки се$
редовищем реалізації та розвитку, але й можуть висту$
пати співінвесторами для реалізації певних ідей. Пере$
важна більшість засновників ІТ$стартапів та їх команд
мали попередній досвід роботи в експортній ІТ$
індустрії. Отже, одним із факторів зростання сегменту
венчурного технологічного підприємництва є розвине$
на індустрія розробки програмного забезпечення. Та$
ким чином, ІТ$індустрія задає тренди щодо кращих
форм, практик та методів розвитку людського капіталу
в Україні, створює стимули та умови для трансформа$
ційних змін в інших галузях.

Зростання глобальної конкуренції за таланти виз$
начає необхідність створення умов для їх утримання та
залучення до внутрішніх ініціатив та проектів цифрові$
зації. Більшість країн надають активну підтримку роз$
витку національних ІТ$індустрій. Форма та методи
підтримки базуються на різних підходах та використо$
вують широкий спектр інструментів — від прямого суб$
сидування до створення податкових режимів, інвестицій
в ІТ$освіту тощо. Через появу нових гравців конкурен$
ція на глобальному ринку буде лише посилюватися,
адже вже сьогодні є перші ознаки сповільнення темпів
зростання ІТ$експорту [8].

Підтримка конкурентних переваг ІТ$індустрії Ук$
раїни на глобальних ринках, зокрема ЄС, включає на$
ступні пріоритети:

— удосконалення діючих моделей оподаткування в
ІТ$галузі (співпраця компаній з приватними підприєм$
цями) та розроблення нових, які відповідають кращим
міжнародним практикам;

— здійснення кардинальних змін щодо ефективності
освітньої системи;

— системні промо$кампанії української ІТ$галузі у
світі, вироблення відповідного брендингового позиціо$
нування (як загального, так і на окремих вертикальних
ринках — ІоТ, банківські та фінансові послуги, телеком,
е$комерція тощо), підтримка організації представлен$
ня українських ІТ$компаній на міжнародних заходах,
проведення кампаній щодо залучення до України R&D$
центрів міжнародних технологічних компаній;

— дерегуляція ІТ$галузі шляхом лібералізації веден$
ня зовнішньоекономічної діяльності, спрощення
відкриття рахунків за кордоном та набуття корпоратив$
них прав у компаніях нерезидентах, спрощення умов та
процедур міграції в Україну іноземних фахівців [8].

Тобто досягнення вагомих успіхів України у екс$
порті цифрових технологій, зокрема ІТ$послуг можли$
ве лише у випадку адекватної реакції на сучасні викли$
ки та наявності у держави стратегії інтеграції й захоп$
лення частки на європейському цифровому ринку. При
цьому вагомість одержаних результатів буде залежати
від спільних зусиль держави і бізнесу, адже на сьогодні
є сприятливі умови й необхідний потенціал для наро$
щування експорту й формування цифрової індустрії.

ВИСНОВКИ
Відтак на сьогодні питання цифровізації економіки

в Україні особливо актуальні з огляду на подальшу
імплементацію угоди про асоціацію із ЄС. Однак, щоб
щороку нарощувати обсяги експорту IT$послуг і в та$
кий спосіб формувати власну цифрову економіку, вод$
ночас збільшуючи надходження податків у бюджет,
важлива стратегічна візія цих процесів на рівні держа$
ви, в контексті чого варто відзначити необхідність реа$
лізації "Цифрової адженди — 2020". Сьогодні важливо
використати значний потенціал ІТ$сфери України для
захоплення нових ринків, зважаючи на неминучість
світової кризи, зумовленої пандемією COVID$19. Вод$
ночас тимчасову втрату надходжень бюджетів можна
компенсувати збільшенням експорту IT$послуг, оскіль$
ки ця сфера не залежить від багатьох чинників та дає
змогу працювати дистанційно. Тому у нових глобаль$
них реаліях важливим є стимулювання розвитку саме
цієї галузі, щоб розвинути внутрішній та збільшити ча$
стку на зовнішньому ринку IT$послуг, створивши ро$
бочі місця. Зазначене й інші заходи цифровізації націо$
нальної економіки повинні сприяти взаємовигідній
участі України у єдиному європейському цифровому
просторі.
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