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Геворкян А. Ю. Аналіз сучасного стану та тенденції розвитку диджиталізації суспільства в Україні
Метою статті є дослідження стану та тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і диджиталізації України. Обґрунто-
вано необхідність моніторингу розвитку ІКТ та інформаційного суспільства при розробці стратегії інформаційної безпеки України. Проведено 
аналіз динаміки та структури статистичних показників, що характеризують доходи від надання телекомунікаційних послуг; забезпеченість і 
використання високошвидкісного Інтернету державними структурами, бізнесом і населенням; розвиток електронної торгівлі та використання 
інструментів електронної демократії органами державної влади та місцевого самоврядування. За результатами розрахунку Індексу готовності 
країн до мережевого суспільства, отриманими Дослідницьким інститутом Номура (NRI), визначено місце України в рейтингу і сусідніх з нею країн 
за підгрупами «Бізнес» і «Уряд». Встановлено, що має місце тенденція послідовного позитивного розвитку інформаційного суспільства, незважа-
ючи на проблеми, пов’язані з нестачею інвестиційних ресурсів і незначним рівнем бюджетного фінансування, а також з незадовільними темпами 
впровадження високошвидкісного Інтернету, нерівномірним розвитком ІКТ у регіонах країни, недостатнім усуненням цифрового розриву між 
містами та сільськими районами, дефіцитом ІТ-фахівців, експортною орієнтацією ІТ-галузі. Зроблено висновок, що в умовах пандемії COVID-19 
необхідно інтенсивніше впроваджувати ІКТ у дистанційній освіті, охороні здоров’я, в наданні адміністративних онлайн-послуг, в інтенсифікації 
Інтернету речей тощо. Запропоновано адаптувати національну статистичну звітність до міжнародних вимог з метою виявлення істинного 
рівня диджиталізації України.
Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційно-комунікаційні технології, телекомунікаційні послуги, аналіз, диджиталізація.
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Gevorkyan A. Yu. Analyzing the Current State and Trends in the Development of Digitalization of Society in Ukraine
The article is aimed at researching the state and trends in the development of information and communication technologies (ICT) in the course of digitalization 
of Ukraine. The need to monitor the development of both the ICT and the information society in the development of Ukraine’s information security strategy is 
substantiated. The author carries out the analysis of dynamics and structure of statistical indicators characterizing revenues from the provision of telecommu-
nication services; of ensuring and using high-speed Internet by government agencies, business and the population; of development of e-commerce and the use 
of e-democracy instruments by public authorities and local self-government bodies. According to the results of the computation of the Index of Countries’ Readi-
ness for Network Society obtained by the Nomura Research Institute (NRI), Ukraine’s place in the rating together with its neighboring countries was determined 
by the subgroups «Business» and «Government». It is determined that there is a trend of a consistent positive development of the information society, despite 
the problems associated with the lack of investment resources and a small level of budget financing, as well as the unsatisfactory pace of implementation of 
high-speed Internet, the uneven development of ICT in the regions of the country, the insufficient narrowing of the digital gap between cities and rural areas, 
the shortage of IT specialists, the export orientation of the IT industry. It was concluded that in the context of the COVID-19 pandemic, it is necessary to more 
intensively implement ICT in remote education, healthcare, provision of administrative online services, intensification of the Internet of Things, etc. It is proposed 
to adapt the national statistical reporting to international requirements in order to identify the equivalent level of digitalization of Ukraine.
Keywords: information security, information and communication technologies, telecommunication services, analysis, digitalization.
Fig.: 2. Tabl.: 3. Bibl.: 12.
Gevorkyan Artem Yu. – PhD (Economics), Associate Professor, Acting Director of the Ukrainian State Research Institute "Resource" (84 Kazymyra Malevycha 
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Інформаційна безпека є важливою складовою на-
ціональної безпеки держави. Результати всебічно-
го моніторингу рівня розвитку інформаційно-ко-

мунікаційних технологій (далі – ІКТ), цифрової еко-
номіки та інформаційного суспільства є відправною 
точкою в процесі розробки стратегії інформаційної 
безпеки, що сприятиме інтенсифікації диджиталізації 
України та посиленню її позицій в міжнародних рей-
тингах. Тому проблема аналізу та комплексної оцінки 
цифрової трансформації як на рівні регіонів країни, 
так і на міжнародному рівні, залишається актуальною 
для аналітиків, експертів і вчених.

Більшість досліджень вітчизняних науковців, 
присвячених аналізу рівня розвитку ІКТ і цифро-
візації країни, розглядають проблему з точки зору 
рейтингового позиціювання України за результатами 
розрахунку міжнародних індексів, які характеризу-
ють цифрову конкурентоздатність і готовність країн 
світової спільноти до цифрової трансформації еконо-
міки та суспільства. Слід відзначити роботи Т. В. Шев- 
чук і Г. Т. Кравчук [1], О. С. Корепанова [2], Н. Ю. По-
дольчака, О. І. Білик, Я. В. Левицької [3], О. І. Пусто-
варова [4], М. Є. Маркова [5], М. В. Руденка [6] та ін. 

Автори І. Ю. Єгоров і В. Ю. Грига [7] вказують на 
необхідність удосконалення управління статистични-
ми даними та впровадження міжнародних методоло-
гій інтегральної оцінки диджиталізації суспільства. 
Водночас, на думку О. В. Піжук, «індекси не врахову-
ють особливості кожної з країн, а тому відбувається 
своєрідне підлаштування показників країн під розра-
хункові вимоги відповідних міжнародних індексів» [8].

У наведеному дослідженні джерелами інформа-
ції є: дані Державної служби статистики України; звіт-
ність операторів і провайдерів телекомунікацій, яка 
затверджена Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв’язку та інформати-
зації (далі – НКРЗІ); дані міжнародних інститутів і ор-

ганізацій, які оприлюднюють результати розрахунку 
Індексів розвитку ІКТ, електронного уряду, цифрової 
економіки та інформаційного суспільства; звіти регі-
ональних науково-дослідних інститутів; результати 
анкетування населення та домогосподарств тощо.

Метою статті є дослідження стану та тенденцій 
розвитку ІКТ та інформаційного суспільства України. 

Для української економіки тренди цифровізації 
пов’язані із серйозними викликами, оскіль-
ки питання формування цифрової економіки 

стають для України питаннями її національної безпе-
ки та конкурентоспроможності на світовому ринку 
(зовнішні виклики), а також питаннями рівня та якос-
ті життя населення України (внутрішні виклики). Від-
ставання України за темпами та масштабами диджи-
талізації від сусідніх країн може призвести до того, 
що Україна буде позбавлена перспектив інновацій-
ного розвитку, що істотно знизить конкурентоспро-
можність української економіки на світовому ринку, 
а забезпечення національної безпеки буде поставлене 
під питання [9, с. 168].

В умовах пандемії COVID-19 основною тенден-
цією функціонування ІКТ стало їх ширше застосуван-
ня в дистанційній освіті, охороні здоров’я, в надан-
ні адміністративних онлайн-послуг, інтенсифікації 
Інтернету речей тощо. Одночасно пандемія виявила 
низький рівень розвитку дистанційних сервісів і не-
готовність медичних установ, середніх і вищих на-
вчальних закладів до повноцінного переходу на дис-
танційне навчання та надання дистанційних послуг. 

Темпи обсягу реалізованих послуг у сфері ін-
форматизації за період 2016–2020 рр. склали 121 %. 
Обсяги експорту й імпорту комп’ютерних та інфор-
маційних послуг збільшилися на 97 % і 77 %, відповід-
но. Проте показник експорту практично в шість разів 
перевищує показник імпорту, що свідчить про низь-
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кий рівень конкурентоздатності на світовому ринку 
ІКТ.

У 2020 р. доходи від надання послуг зв’язку скла-
ли 78 958 млн грн, з них доходи від надання телекому-
нікаційних послуг – 73 688 млн грн, доходи від надан-
ня послуг поштового зв’язку – 5 270 млн грн (рис. 1). 
Темпи зростання за період 2016–2020 рр. досягли 
48%, 51%, 13% відповідно. Частка доходів від надання 
телекомунікаційних послуг збільшилася на 2,4%.

У структурі доходів від надання телекомуніка-
ційних послуг лідерство належить доходам від мо-
більного зв’язку – 64%. Частка доходів від фіксованого 
доступу до мережі Інтернет за період 2016–2020 рр. 
збільшилася на чотири пункти – з 13% до 17%. Вод-
ночас доходи за фіксовану телефонію мають яскраво 
виражену тенденцію до зниження – за п’ять років по-
казник зменшився на 20%. Кількість абонентів фіксо-
ваного телефонного зв’язку зменшилась у 2,55 разу.

від телекомунікаційних послуг

від послуг поштового зв’язку

До
хі

д,
 м

лн
 гр

н

80 000

60 000

40 000

20 000

0
2016 2017 2018 2019 2020

48 796 51 128 56 475 66 422 73 688

4 650 5 086 5 504 6 539 5 270

Рис. 1. Динаміка доходів від надання послуг зв’язку [10]

Згідно зі звітом НКРЗІ за 2020 р, основними 
тенденціями розвитку телекомунікаційних мереж у 
2020 р. були [10, с. 8]: 
 розширення покриття території України те-

лекомунікаційними мережами мобільного 
зв’язку четвертого покоління 4G із застосу-
ванням радіотехнології «Міжнародний рухо-
мий (мобільний) зв’язок IMT»; 

 проведення рефармінгу та початок розгор-
тання мереж 4G у смузі радіочастот 900 МГц 
операторами мобільного зв’язку для надання 
сучасних телекомунікаційних послуг у сіль-
ській місцевості та на автошляхах України; 

 збільшення обсягів послуг і кількості корис-
тувачів мережі Інтернет; 

 збільшення кількості користувачів сучасних 
електронних сервісів, насамперед у сферах 
адміністративних послуг, електронної комер-
ції, медицини, освіти (e-Gov, е-Квиток, bank-
ID, mobile-ID, GooglePay, e-Health тощо); 

 зростання попиту споживачів на послуги Ін-
тернету речей; 

 продовження здійснення заходів з побудови 
Національного центру оперативно-техніч-
ного управління мережами телекомунікацій 
України для забезпечення підготовки та вико-
ристання телекомунікаційних мереж України 
в умовах надзвичайного та воєнного стану.

Основними факторами, що впливають на таку 
ситуацію, є:
 повсюдне поширення послуг мобільно-

го зв’язку, стрімке зростання популярності 
смартфонів;

 значна кількість випадків пошкодження теле-
комунікаційних мереж операторів фіксовано-
го зв’язку, що викликає у споживачів негатив-
ну реакцію та веде до зменшення попиту на ці 
послуги;

 підвищення вартості послуг фіксованого те-
лефонного зв’язку через зменшення числа 
абонентів: оператори намагаються переклас-
ти витрати на абонентів, що залишилися.

Показник доходів від надання послуг пере-
дачі даних (у т. ч. доступу до мережі Інтер-
нет) збільшився в чотири рази, що вказує на 

тенденцію інтенсивного використання Інтернету в 
мобільному зв’язку як населенням, так і державни-
ми органами влади та бізнес-структурами. У 2020 р. 
мала місце тенденція розширення покриття території 
України мережами 4G, що сприяло збільшенню кіль-
кості споживачів і якості мережі Інтернет. 

У 2020 р. обсяг голосового трафіку операторів 
мобільного зв’язку склав 197 115 млн хв, що на 7,3% 
більше порівняно з 2019 р. Станом на 31.12.2020 р. 
Донецька, Дніпропетровська та Київська області ха-
рактеризувалися як регіони з високою забезпеченіс-
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тю населення мобільним зв’язком. Серед аутсайдерів 
можна відзначити Львівську, Херсонську, Хмель-
ницьку та Рівненську області. 

Динаміку доходів від надання послуг фіксовано-
го доступу до мережі Інтернет наведено на рис. 2. Тем-
пи зростання доходів за період 2019–2020 рр. склали 
172%. Негативною тенденцією є низькі темпи та рівень 
розвитку супутникового Інтернету: частка доходів да-
ного показника становить 0,1% від загальних доходів. 
За швидкістю фіксованого Інтернету країна посідає 58 
місце в рейтингу Speedtest Global Index. 

дян України не мають можливості отримати якісний 
фіксований широкосмуговий доступ до Інтернету. 

Інтенсивність розвитку ІКТ безпосередньо по-
в’язана з просуванням на підприємствах країни 
е-технологій. По суті, саме потреба бізнес-струк-

тур у телекомунікаційних мережах та інформаційних 
технологіях сприяла бажанню населення активно 
включитися в створення інформаційного суспільства.

Поява високошвидкісного доступу до мережі 
Інтернет вивела на новий рівень взаємовідносини 

2016 2017 2018 2019 2020

Рік

До
хі

д,
 м

лн
 гр

н

35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000

5 000
0

6 416 7 322 8 126
11 688

31 870

Рис. 2. Динаміка доходів від надання послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет

Регіонами з найвищою забезпеченістю насе-
лення фіксованим доступом до мережі Інтернет є м. 
Київ, Закарпатська, Дніпропетровська, та Запорізька 
області, а з найнижчою – Вінницька, Кіровоградська, 
та Чернігівська області. За темпами зростання показ-
ника лідирують Житомирська, Хмельницька, Рівнен-
ська області. 

Залишається проблема подолання цифрового 
розриву між містом і селом, а отже, актуальним 
завданням на наступні роки є забезпечення гро-

мадян можливістю отримувати послуги фіксованого 
широкосмугового доступу до мережі Інтернет, осо-
бливо в сільській та гірській місцевостях і депресив-
них регіонах. За 12 років загальний показник частки 
населення, яке користувалося послугами Інтернету, 
збільшився в 3,4 разу, що свідчить про зростаючий 
інтерес населення до інтернет-ресурсів. Проте за під-
сумками 2020 р. 18% населення України у віці 5 років 
і старше за останні 12 місяців не мало можливості 
користуватися послугами Інтернету, причому 81% з 
них не потребують Інтернету, а 22% не знають, як ви-
користовувати Інтернет або вважають, що вартість 
використання Інтернету занадто висока. 

Згідно з даними дослідження Міністерства 
цифрової трансформації, понад 17 тис. населених 
пунктів України взагалі не мають волоконно-оптич-
них мереж, а близько 65% сільських населених пунк-
тів не покриті якісним широкосмуговим доступом до 
мережі Інтернет [10, c. 22]. Загалом, 5,75 млн грома-

підприємств і стейкхолдеров. За період 2016–2020 рр.  
кількість підприємств, які використовували фіксо-
ваний широкосмуговий доступ до мережі Інтернет, 
зросла на 17% [11]. Частка кількості підприємств, які 
використовують фіксований доступ до мережі Інтер-
нет, у 2021 р. склала 62% від загальної кількості під-
приємств. За цей період мала місце тенденція відмо-
ви від низькошвидкісних мереж (показник для мереж 
до 30 Мбіт/с знизився в 1,2 разу) на користь мереж  
з пропускною спроможністю понад 100 Мбіт/с – 
зростання показника склало 50%. 

Підприємства практично всіх галузей підви-
щили активність використання Інтернету для різних 
цілей. Найбільші темпи зростання досягнуті в буді-
вельній галузі – понад 37,5%. Такий результат безпо-
середньо пов’язаний з припливом фахівців у сфері 
ІКТ: за п’ять років кількість фахівців у будівельній 
галузі зросла на 11,5%.

Частка кількості підприємств, які здійснювали 
електронну торгівлю, у 2020 р. склала 4,9% від за-
гальної кількості підприємств. Обсяг реалізованої 
продукції (товарів, послуг), отриманий від електро-
нної торгівлі через вебсайти, за період 2018–2020 рр. 
збільшився на 60%, і на початок 2021 р. досяг показ-
ника 5% від загального обсягу реалізованої продукції 
(товарів, послуг) підприємств України. 

У табл. 1 наведено позицію України в рейтингу 
за кожним показником, що формують Індекс готов-
ності країн до мережевого суспільства NRI, підгрупа 
«Бізнес». 
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Таблиця 1

Позиція України в рейтингу за показниками,  
що формують індекс NRI, підгрупа «Бізнес» 

Показник 2019 р. 2020 р.

Фірми з вебсайтом 61 49

Професіонали 29 31

Техніки та спеціалісти 45 44

Ділове використання  
цифрових пристроїв 67 71

Витрати підприємств  
на НДДКР у галузі ІКТ 50 49

Кількість країн 121 133

Джерело: складено за даними [12].

З табл. 1 випливає, що, незважаючи на очевид-
ний прогрес, пов’язаний зі збільшенням числа веб-
сайтів підприємств, інші показники залишаються 
приблизно на колишньому рівні. Відставання України 
від країн ЄС за рівнем цифровізації є серйозним ви-
кликом для інформаційної безпеки держави.

Як і раніше, актуальною залишається проблема 
навчання ІК-фахівців: 38% з них мають міні-
мальний досвід і займають молодші позиції,  

і лише 14% мають вагомий досвід у сфері. Щороку Украї - 
на втрачає 3–4% своїх ІТ-спеціалістів через трудову мі-
грацію. Лише 4% українських ІТ-фахівців можуть пра-
цювати у сфері big data, а 1,3% – з Інтернетом речей.

Побудова інформаційного суспільства не-
можлива без державного електронного управління, 
впровадження якого сприяє зближенню населен-
ня, бізнес-структур і органів публічного управління  

в регіонах України. У разі успішного впровадження та 
розвитку структур електронного уряду зростає опе-
ративність надання якісних адміністративних послуг 
з боку держави, підвищується рівень інформованості 
громадян щодо останніх постанов уряду та місцевих 
органів самоврядування. 

У табл. 2 відображено результати використання 
інструментів електронної демократії органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядування за 2019–
2020 рр. Майже 41% загального числа Е-звернень роз-
глянуто органами місцевого самоврядування; 33% –  
органами державної влади.

За результатами розрахунку індексу розвитку 
електронного уряду EGDI у рейтингу 2020 р. Україна 
піднялася на 69 місце серед 193 країн. У табл. 3 на-
ведено позицію України в рейтингу за показниками, 
що формують Індекс готовності країн до мережевого 
суспільства NRI, підгрупа «Уряд». 

Регіонами з найвищими показниками кількості 
органів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня, які надавали можливість використання інструмен-
тів електронної демократії – Е-звернення, Е-петиція, 
Е-консультація, Бюджет участі – є Закарпатська, 
Дніпропетровська, Івано-Франківська, Харківська, 
Львівська області та м. Київ. Серед аутсайдерів — Вин - 
ницька, Донецька, Луганська, Чернівецька області. 

ВИСНОВКИ
Аналіз виявив основні проблеми диджиталіза-

ції України:
 зниження обсягів письмової кореспонденції 

та розширення діяльності в таких сегментах, 
як електронна торгівля, фінансові послуги та 
розвиток міжнародної логістики, що вимагає 
перетворення ринку поштових послуг;

Таблиця 2

Результати використання інструментів електронної демократії органами державної влади  
та місцевого самоврядування

Показник 2019 р. 2020 о. Темпи змін, %

Кількість розглянутих «Е-звернень», од 858 682 1 314 106 53

Кількість оприлюднених «Е-петицій», од. 10 350 6 822 –34

Кількість оприлюднених «Е-консультацій», од. 11 399 49 697 336

Джерело: складено за даними [12].

Таблиця 3

Позиція України в рейтингу за показниками, що формують індекс NRI, підгрупа «Уряд»

Показник 2019 р. 2020 р.

Державні онлайн-послуги 90 71

Публікація та використання відкритих даних 45 45

Державне заохочення інвестицій у новітні технології 52 42

Видатки уряду та вищої освіти на НДДКР у галузі ІКТ 79 80

Кількість країн 121 133

Джерело: складено за даними [12].
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 відсутність стандартизації цифрових систем, 
які змогли б гарантувати інформаційну безпе-
ку інформаційних послуг;

 диференціація в забезпеченні споживачів різ-
них регіонів країни телекомунікаційними по-
слугами, особливо в сільській, гірській місце-
востях і в депресивних регіонах;

 нестабільне функціонування телекомуніка-
ційного обладнання, що призводить до по-
шкодження телекомунікаційних мереж;

 нестача інвестиційних ресурсів для розвитку 
ІКТ;

 недостатні темпи переходу мобільного зв’язку 
на технології 4G/5G;

 низькі темпи впровадження широкосмугово-
го доступу до мережі Інтернет швидкістю від 
100 Мб/с, а також супутникового Інтернету;

 уповільнення темпів поставки в Україну су-
часного телекомунікаційного обладнання че-
рез пандемію COVID-19;

 якість інформаційно-комунікаційних послуг 
не завжди відповідає міжнародним стандар-
там якості;

 відсутність або незначний рівень бюджетно-
го фінансування капітальних витрат, що при-
зводить до фізичного та морального зносу 
комп’ютерного обладнання в державних і бю-
джетних установах, особливо в адміністратив-
них районах, віддалених від обласного центру;

 розвиток державного цифрового управління 
виводить на новий рівень взаємодію держа-
вою та суспільства, сприяє зближенню насе-
лення, бізнесу й органів публічного управлін-
ня в регіонах України, що вимагає подальшого 
інтенсивного розвитку інструментів електро-
нної демократії при посиленні рівня інформа-
ційної безпеки інформаційних ресурсів;

 низький рівень активності населення, який 
пов’язаний з освоєнням сучасних ІКТ, неба-
жання співробітників змінювати звичні фор-
ми роботи;

 недовіра населення до використання електро-
нних послуг у сферах освіти, медицини, елек-
тронної комерції, адміністративних послуг;

 відсутність програми національної системи 
розвитку цифрової грамотності населення, 
оцінки цифрових навичок і компетенцій;

 недостатньо інтенсивний розвиток дистан-
ційної онлайн-взаємодії у сфері освіти, меди-
цини, торгівлі, фінансів і електронної демо-
кратії; 

 недосконалість системи підготовки профе-
сійних кадрів у сфері ІКТ;

 дефіцит кваліфікації персоналу, який впрова-
джує й обслуговує цифрові технології;

 найбільш слабким місцем у цифровізації 
економіки України є відсутність великих IT-
компаній українського походження;

 IT-галузь націлена на експортно-орієнтова-
ний аутсорсинг, коли вітчизняні IT-компанії 
виконують замовлення для великих інозем-
них компаній і практично не розробляють 
власні програмні продукти.

Проведений аналіз диджиталізації країни дозво-
ляє зробити узагальнені висновки. Має місце 
тенденція послідовного позитивного розвитку 

інформаційного суспільства, незважаючи на наявні 
труднощі та проблеми економіки України. Інтенсивне 
поширення мобільних і фіксованих високошвидкісних 
доступів до мережі Інтернет сприяє активному залу-
ченню населення в процес диджиталізації країни. Най-
більш просунутими у сфері застосування цифрових 
технологій є високотехнологічні виробництва, сфера 
послуг, зв’язок, телекомунікації, торгівля, фінансовий 
сектор економіки, медіабізнес, транспорт, електронна 
комерція, енергетика, державне управління, сектор 
ЖКГ, будівництво, медицина тощо.

Подальші дослідження необхідно проводити з 
позиції міжнародних вимог до статистичної звітності 
з метою забезпечення повноти, оперативності та до-
стовірності як кількісних, так і якісних показників, 
які б усебічно оцінювали рівень і тенденції розвитку 
диджиталізації України.                    
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