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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОЇ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

У Концепції розвитку цифрової економіки й суспільства України на 2018–2020 роки 

визначено і обґрунтовано передумови, а також ключові політики, першочергові сфери, 

ініціативи та проекти «цифровізації» України, точніше регіонів, на найближчі 3 роки. У 

документі вказано, що «цифрова нерівність» нині є ключової проблемою формування 

цифрової економіки та правового суспільства в регіонах України. У практичній площині 

вирішення питань цифровізації сьогодні можливе завдяки прийняттю державних програм і 

стратегій відкритої науки, бізнесу та побудови цифрової інфраструктури. 

Слід визнати позитивним фактом те, що в нашій країні на державному рівні 

визнається необхідність формування цифрової економіки й суспільства Digitale Market, а 

цифрові технології в науці, економіці та управлінні розглядаються одним із основних 

драйверів сталого розвитку. Наведене зайвий раз підтверджує, що невід’ємною складовою 

економіко-правового прогресу, модернізації економіки й суспільства є сучасні ІТ-технології, 

досягнення opene science, open innovation та digitaleragovernance. Чисельні дослідження 

підтверджують, що в умовах реалізації Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018 – 2020 роки деякі регіони починають активно включатися в 

процес формування і реалізації стратегічних рішень у сфері цифрової економіки, управління, 

намагаючись забезпечити свої довгострокові конкурентні переваги на ринках нового виду 

технологій, товарів і послуг. Таким чином, переважна більшість як державних діячів, так і 

пересічних громадян усвідомлює, що глобальні процеси, поява нових технологій, інтеграція 

каналів відкритих ресурсів – це передумова розвитку інноваційних регіональних екосистем, 

гармонізації цифрових ринків з ЄС, економічного бізнес-партнерства у межах 

євроінтеграційних напрямів діяльності. 

Так, у межах реалізації Стратегії розвитку «Європа – 2020» у 2010 р. розпочато 

розробку єдиного цифрового ринку (Digital Single Market), за умов якого формується цифрова 

інфраструктура – суперкомп’ютери і сховища даних як єдиний цифровий ринок побудови 

інноваційної промисловості й діджиталізації процесів публічного і регіонального управління. 

Для прикладу: у м. Харків відбулася презентація проекту «Цифрове перетворення 

Харківської області» за участю представників Google-Україна і профільних департаментів 

обласної адміністрації, що передбачає проведення освітніх семінарів, підвищення 

присутності на карті Google, розробку веб-сайтів і функціональних карт, створення 

візуальних 3D-турів, покращення місцевої екосистеми завдяки формуванню платформи із 

зручним он-лайн сервісом для сповіщення державних органів про екологічні проблеми, 

враховуючи досвід ЄС». В аналітичній записці «Цифрова трансформація (цифровізація) 

регіонів України» зазначено, що нині для впровадження цифрових стратегій розвитку 
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регіональної політики, підтримки конкурентоспроможності та інновацій розроблено моделі 

«розумного регіону», який будується на основі «розумної спеціалізації», регіонального й 

транскордонного співробітництва, розвитку кластерів, регіональних інноваційних систем, 

онлайн-офісів надання адміністративних послуг, що стало базою, так би мовити, відправною 

точкою. 

Найближчим часом у м. Харків проводитиметься масштабна цифровізація усіх сфер 

життєдіяльності міста. Міська влада має намір глобально змінити структуру сервісів, 

оцифрувати всі послуги й повсюдно впроваджувати інноваційні ІТ-технології. Це означає 

цифровізацію всіх сфер безпеки, освіти, медицини, транспорту, інфраструктури тощо. Звісно, 

йдеться лише про окрему стратегію побудови «розумного міста» до 2030 року. Однак завдяки 

такому підходу Харків вже випереджає інші міста з побудови цифрової інноваційної 

інфраструктури. Беручи все це до уваги, на інноваційному форумі і ярмарку стартапів (14-15 

листопада 2019 р.) у Харкові обговорили останні іміджеві проекти, технічні досягнення, а 

також провели слухання спікерів-практиків у сфері стартап-руху і ІТ-технологій. Крім того, 

планується розширити перелік електронних сервісів, побудувати Міський ситуаційний центр, 

тобто створити «розумне місто», активізувати співпрацю з компаніями «Microsoft», «Hewlett 

Packard», «Vodafone», «Cisco», «Київстар» у постачанні ІТ-продуктів для харківських ІТ-

кластерів. Так, у рамках реалізації концепції «розумне місто» «Huawei» пропонує встановити 

в Харкові «розумне» відеоспостереження. 

Дослідники процесів цифрової трансформації в регіонах стверджують, одним із 

лідерів у сфері цифровізації є також м. Львів, де ще у 2016 році обласна Рада затвердила 

Програму цифрового перетворення Львова на 2016-2020 роки. Мета – запровадження на 

основі світових on-line комунікацій, стандартів надання адміністративних і комунальних 

послуг, досягнення відкритості й доступності влади міста, ефективності управління 

господарством за допомогою використанням інформаційних технологій у всіх сферах 

життєдіяльності міста. 

Очевидним фактом є те, що введення у регіональну економічну політику он-лайн 

сервісів, платформ колективної свідомості (Collective Awareness Platforms) покрокова 

загальна цифровізація окремих галузей економіки, залучення ресурсів шляхом застосування 

мобільних та інтернет-технологій сприяє інноваційному розвитку. Також спостерігається 

посилення взаємодії всіх сторін інноваційних економіко-правових процесів, зацікавлених у 

позитивному результаті від соціального проекту чи стартапу. Підтвердженням сказаному 

можуть бути дані он-лайн опитування 2017 Global NGO On-line Technology Report, що 

проводилося серед 4908 неурядових організацій з 153 країн на 7 континентах. Так, за 

результатами опитування виявлено, що 95% респондентів погоджуються, що он-лайн 

технології, цифровізація – це ефективні засоби інтерактивного оновлення бренду організацій, 

рекрутингу волонтерів і соціальних змін у цілому. 
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