
Для досягнення економічного прогресу Україна має врахувати й 

рекомендації Європейської Ради щодо розвитку цифрової економіки, 

інновацій та послуг, ухвалені за результатами нещодавнього засідання в 

Брюсселі. Таку думку висловив голова Державного агентства з питань науки, 

інновацій та інформатизації України В. Семиноженко. 

Він наголосив, що в умовах глобалізованого світу сильна цифрова 

економіка має життєво важливе значення для забезпечення зростання й 

підвищення конкурентоспроможності нашої країни. Враховуючи перспективи 

асоційованого членства України в ЄС, наша держава має будувати свою 

політку розвитку ІКТ з урахуванням тенденцій європейського ринку. Якщо ЄС 

замислюється над тим, як надати додаткового імпульсу для своєї 

промисловості у сфері цифрових продуктів і послуг, то Україна повинна вміти 

оперативно реагувати та ці сигнали та ретельно опрацьовувати актуальні 

питання. 

Голова Держінформнауки повідомив, що Європейська Рада на своєму 

засіданні відзначила необхідність створення комплексного єдиного 

цифрового та телекомунікаційного ринку. Окрему увагу було приділено 

скороченню «цифрового розриву» між державами-членами ЄС. Також 

Європейська Рада наголосила на важливості інвестування в цифрову 

економіку, підкресливши при цьому необхідність упровадження новітніх 

технологій та розвитку відповідної інфраструктури (технологія 40, 

широкосмуговий швидкісний зв’язок, обробка великих даних, «хмарні» 

обчислення). 

Окремий наголос зроблено на необхідності опрацювання питання щодо 

встановлення окремих сприятливих умов у сфері оподаткування. У цьому 

контексті була позитивно оцінена ініціатива Єврокомісії щодо створення 

експертної групи з питань оподаткування у сфері цифрової економіки. Для 

розвитку єдиного цифрового ринку вирішальне значення має створення 

передбачуваної та стабільної загальноєвропейської правової бази для 

подолання фрагментації ринку, надання сприяння ефективній конкуренції та 

залучення приватних інвестицій. 

Європейська Рада також наголошує на потребі прискореного розгляду 

законодавчих пропозицій, зокрема щодо електронної ідентифікації, 

електронного виставлення рахунків та оплати послуг з метою їх прийняття в 

рамках нинішньої каденції Європарламенту. Важливим фактором 

стимулювання довіри громадян і бізнесу до цифрової економіки має стати 

своєчасне прийняття Загальних рамок з захисту даних, а також Директиви 

щодо кібербезпеки як елементів завершення формування єдиного цифрового 

ринку до 2015 р. Для поліпшення навичок з інформаційно-комп’ютерних 



технологій та подолання кадрового дефіциту в цій сфері Європейська Рада 

пропонує вжити ряд кроків. 

Зокрема, рекомендується спрямувати частку європейських структурних 

та інвестиційних фондів для освіти, перепідготовки й професійного навчання 

у сфері ІКТ, забезпечити більш високий ступінь інтеграції цифрових навичок 

у галузі освіти та посилити мобільність трудових ресурсів у сфері ІКТ. 

Європейська Рада наголосила на важливості інвестицій у дослідження та 

інновації як каталізатора підвищення продуктивності та забезпечення 

економічного зростання. У цьому контексті підкреслено необхідність більш 

скоординованого використання всіх доступних інструментів, зокрема 

грантів, венчурного капіталу передкомерційних державних закупівель 

(Володимир Семиноженко: ІКТ України повинен розвиватися з 

урахуванням рекомендацій Європейської Ради // Державне агентство з 

питань науки, інновацій та інформатизації України 

(http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 30.10). 

 


