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ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ У 
РЕГІОНАХ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  
ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

PROSPECTS OF NEW WORKPALACE CREATION  
IN THE REGIONS OF UKRAINE  
ON THE DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT CONTEXT 
Статтю присвячено розвитку цифрової економіки у регіонах України та її впливу на регіональні ринки 

праці. Досліджено важливість розвитку цифрової економіки у сучасному світі. Дано визначення понять 
«цифрова економіка» та «регіональний ринок праці». Проаналізовано основні компоненти цифрової еконо-
міки. Досліджено рівень доступу населення регіонів до Інтернету як основної технічної бази розвитку циф-
рової економіки. Здійснено порівняння рівня зайнятості регіону та рівня доступу населення до Інтернету. 
Проаналізовано попит та пропозицію на фахівців ІТ-галузі в регіонах України. Визначено найсприятливіші 
регіони для створення нових робочих місць цифрової економіки. Досліджено діяльність державних установ 
та організацій щодо регулювання цифрової економіки в України та його вплив на регіональні ринки праці.

Ключові слова: цифрова економіка, регіональний ринок праці, рівень доступу до Інтернету, рівень за-
йнятості, створення робочих місць.

Статья посвящена развитию цифровой экономики в регионах Украины и ее влиянию на региональ-
ные рынки труда. Исследована важность развития цифровой экономики в современном мире. Дано опре-
деление понятий «цифровая экономика» и «региональный рынок труда». Проанализированы основные 
компоненты цифровой экономики. Исследован уровень доступа населения регионов к Интернету как ос-
новной технической базе развития цифровой экономики. Проведено сравнение уровня занятости регио-
на и уровня доступа населения к Интернету. Проанализированы спрос и предложение на специалистов 
ИТ-отрасли в регионах Украины. Определены самые благоприятные регионы для создания новых рабочих 
мест цифровой экономики. Исследована деятельность государственных учреждений и организаций по 
регулированию цифровой экономики в Украине и их влияние на региональные рынки труда.

Ключевые слова: цифровая экономика, региональный рынок труда, уровень доступа к Интернету, 
уровень занятости, создание рабочих мест.

The article is devoted to digital economy development on the regions of Ukraine. Digital transformation as a mod-
ern way of life and its influence that provides structural changes on Ukrainian regional labor market is identifying as 
the topicality of the article. The influence of digital economy on Ukrainian regional labor markets is discovered. The 
definition of “digital economy” is created. Key concepts of labor market regulation are allocated. The definition of “re-
gional labor market” is created. The infrastructure, e-business and e-commerce are analyzed like key components 
of digital economy. The infrastructure is allocated as fundamental component for digital economy development. 
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Internet connection level of Ukrainian regions is discovered as an important technology for digital economy deve- 
lopment. The best and the worst regions by the level of Internet connection are identifying. Ukrainian regional labor 
market employment rate is analyzed. The comparing of regional Internet connection level and regional employment 
rate is conducted. Three clusters of regions are allocated for creating new workplaces in digital economy. The  
difference of three clusters of regions for creating new workplaces in digital economy is characterized. The best 
and the worst regions by Internet connection level for creating new workplaces in digital economy are identifying. 
The regional labor market in IT-sector supply and demand is analyzed. The number of resumes on one vacancy on 
Ukrainian regional labor market is analyzed. Most common regions for creating new workplaces in digital economy 
are identifying. Proposes for increasing of new workplace quantity are done. Ukrainian legislation that regulates 
digital economy and labor market is discovered. Proposes for legislation improvement on digital economy influence 
on regional labor markets are done. The state services activity and influence on digital economy development is 
discovered. The state service influence on creation new workplaces in digital economy is analyzed. Proposes of 
improvement for state services activity and influence on digital economy development are done. 

Keywords: digital economy, regional labor market, Internet connection level, employment rate, job creation.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. На сучасному етапі розвитку світовий 
ринок праці поступово трансформується. Це зумов-
лено багатьма чинниками, але провідним із них є 
становлення у більшості країн цифрової економіки. 
На зміну старим формам передачі інформації прихо-
дять нові, більш зручні, набагато швидші та ефектив-
ніші. Змінюється фінансовий світ. Більшість опера-
цій здійснюється у безготівковій формі. З’являються 
нові галузі і підгалузі індустрії, зокрема Інтернет 
речей. Виробничий процес поступово автоматизу-
ється, серед основних засобів усе більше місце за-
ймає робототехніка, що запрограмована виконувати 
більшість виробничих операцій без людського втру-
чання. Колосально зросла кількість користувачів 
смартфонів та інших «розумних» пристроїв, які ста-
ли невід’ємною частиною людського існування. Дані 
зміни призводять до структурних зрушень на ринку 
праці, формуючи нові робочі місця – робочі місця 
цифрової економіки. Але ці технологічні трансфор-
мації у нашій країні відбуваються дуже повільно, не-
зважаючи на створення в Україні таких державних 
установ, як Національна комісія, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері зв’язку та інформатиза-
ції, а також Міністерство цифрової трансформації 
України. Технологічна база регіонів України розвине-
на нерівномірно, тому необхідно визначити, які з них 
мають найсприятливіші умови для створення робо-
чих місць цифрової економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на 
які спирається автор. Проблеми поширення та циф-
рових технологій і трансформація у цьому зв’язку 
структури ринку праці в контексті впровадження ін-
формаційних робочих місць і вибухового зростання 
попиту на фахівців, які мають новітні компетентності, 
є об’єктом досліджень провідних українських науков-
ців, зокрема Л.О. Матвейчук, Г.Т. Карчевої, О.О. Ге-
расименка. Слід відзначити професора А.М. Коло-
та, який наголошує на домінуванні у ХХІ ст. робочих 
місць Індустрії 4.0, поширенні інформаційних техно-
логій у всіх галузях економіки і сферах праці.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. 
Проблеми випливу цифрової економіки на регіо-
нальні ринки праці потребують додаткового вивчен-
ня. Недослідженими залишаються питання техніч-

ного потенціалу України для формування робочих 
місць цифрової економіки. Більш детального аналізу 
потребує ринок праці ІТ-галузі у регіонах.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою дослідження є аналіз теоретичних 
та практичних засад наслідків для сфери зайнятості 
поширення в Україні Індустрії 4.0 та інформаційних 
технологій, особливо у регіональному аспекті, ви-
вчення засобів державного стимулювання і держав-
ної підтримки найбільш перспективних регіонів для 
створення робочих місць цифрової економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. У сучасному світі, де швидкими темпами 
виникають технологічні інновації, з’явився новий 
тип економічних відносин, притаманних цифровій 
економіці. Одне з найбільш широко розкритих ви-
значень поняття «цифрова економіка» запропоно-
вано Л.О. Матвейчуком. Проаналізувавши вітчизняні 
та зарубіжні наукові праці, а також думки експертів  
ІТ-сфери, Л.О. Матвейчук доходить висновку, що 
цифрова економіка – це модель взаємодії всіх учас-
ників економічних процесів інформаційного суспіль-
ства, яка побудована на використанні інформацій-
них комп’ютерних технологій та електронних каналів 
зв’язку із застосовуванням електронного документо-
обігу [1, с. 119].

Цифрова економіка зумовлює появу нових фа-
хівців на ринку праці. З’являються нові професії, які 
потребують відповідних знань та кваліфікації. Робочі 
місця цифрової економіки можуть згенерувати висо-
ку додану вартість для товарів і послуг, що позитивно 
вплине на темп приросту ВВП країни. Це, своєю чер-
гою, призводить і до цифрової трансформації регіо-
нальних ринків праці. 

Та сама ситуація стосується й ринку праці регіо-
ну, але з урахуванням особливостей, які йому прита-
манні. Під регіональним ринком праці автор розуміє 
систему соціально-економічних відносин територі-
ально цілісної частини країни зі своїм яскраво ви-
раженим природним середовищем, структурою еко-
номіки, глибокими та різноманітними зв’язками між 
ними, закінченим циклом відтворення, спільними 
рисами історичного розвитку, виробничими навика-
ми, соціально-культурними традиціями населення, 
функціональними особливостями, в якій взаємоді-
ють роботодавці, наймані працівники, приватні і дер-
жавні трудові посередники на предмет задоволення 



99

Серія: Економіка та підприємництво, 2020 р., № 5 (116)

попиту на працю (створення відповідних 
робочих місць) та пропозиції робочої 
сили, яка володіє інформаційними тех-
нологіями.

Процес переходу до цифрової еко-
номіки впливатиме не лише на зміну 
економічної ситуації в регіоні, а й зумо-
вить значні соціально-культурні зміни 
його населення, що спричинить зміну 
робочих процесів. Наведемо найпрості-
ші приклади. На зміну звичайному лис-
туванню прийшла спочатку електронна 
пошта, а потім соціальні мережі і ме-
сенджери. Використання стаціонарних 
телефонів із кожним роком скорочується, оскільки 
зростає кількість користувачів мобільного зв’язку, 
який теж найближчим часом може змінитися на 
Інтернет-зв’язок. Паперовий документообіг посту-
пово трансформується в електронний. Класичні 
архіви змінюються на цифрові аналоги. Таких при-
кладів можна навести безліч.

До незаперечних переваг цифрової економіки 
віднесено [2, с. 110]:

– стрімке зростання продуктивності праці;
– підвищення конкурентоспроможності компаній;
– створення нових робочих місць у секторі ін-

формаційно-комунікаційних технологій та інших до-
тичних секторах;

– зниження витратності виробництва;
– більш повне задоволення матеріальних по-

треб членів суспільства.
Робочі місця цифрової економіки повністю змі-

нять підхід до господарської діяльності у всіх галузях 
господарства. Це призведе до трансформації ви-
робництва на підприємствах із використанням нових 
підходів, таких як: 

– використання модульного підходу, що дає змо-
гу комбінувати різні варіанти масового виробництва 
з індивідуальним дизайном;

– залучення системи управління, що дає змогу в 
реальному часі відслідковувати процес замовлення 
матеріалів, доставки, підготовки і випуску продукції;

– застосування системи ідентифікації матеріалів 
і продукції в процесі організації виробництва та до-
ставки готової продукції;

– домінування гнучкого універсального виробни-
цтва за мінімальної участі людини [2, с. 111].

Такі підходи повністю змінюють ринок праці, у 
тому числі й регіональний. Зростатиме попит на ви-
сококваліфікованих фахівців, які матимуть навички 
програмування. Натомість робітничі професії знахо-
дяться під загрозою, оскільки їхню роботу може по-
вністю замінити автоматизована робототехніка.

Але формування цифрової економіки зараз зна-
ходиться на початковому етапі. Хоча вже є країни, де 
на підприємствах виробничий процес здійснюється 
повністю автоматично, людина лише контролює ро-
боту техніки. Усе ж така тенденція не стала поки що 
масовою, незважаючи на всі переваги у плані про-
дуктивності праці автоматизованої робототехніки по-
рівняно з працею людини. Сьогодні цифрова еконо-
міка стрімко розвивається у сферах надання послуг, 
створюючи робочі у ІТ-сектрі. 

Загалом цифрова економіка включає у себе три 
основні компоненти (рис. 1).

Як справедливо зазначено у [3, с. 14], до під-
тримуючої інфраструктури належать програмне та 
апаратне забезпечення, мережеве підключення, те-
лекомунікації та ін. Другим компонентом є електро-
нний бізнес (e-business) – ведення господарської 
діяльності та бізнес-процесів через комп’ютерні ме-
режі. Третій елемент включає електронну комерцію 
(e-commerce) – дистрибуцію товарів через мережу 
Інтернет.

Для аналізу змін на регіональному ринку праці 
необхідно спрогнозувати розвиток зазначених ком-
понентів цифрової економіки з урахуванням осо-
бливостей (специфіки) конкретного регіонального 
ринку праці. 

Основною характеристикою підтримуючої інфра-
структури цифрової економіки є доступ населення 
до мережі Інтернет. Найбільш поширеними ресур-
сами для цього є використання широкосмугового 
доступу (далі – ШСД). Для оцінки розвитку даних 
ресурсів використаємо показники забезпеченості до-
могосподарств фіксованим доступом до Інтернету у 
розрахунку на 100 домогосподарств (рівень доступу 
до фіксованого Інтернету). Цей показник характери-
зує рівень технічної бази регіону як передумови для 
створення робочих місць цифрової економіки. Його 
порівняння з рівнем зайнятості у конкретному регіо-
ні дасть змогу визначити регіональні ринки праці, де 
рівень доступу до Інтернету перевищуватиме  рівень 
зайнятості. Саме там найдоцільніше створювати 
робочі місця цифрової економіки. Як свідчить ана-
ліз даних Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 
(рис. 2), у 2019 р. це шість регіонів: м. Київ, Київська, 
Одеська, Львівська, Запорізька, Волинська області. 
Тут зазначений показник знаходиться у межах від 
51 до 78 користувачів на 100 домогосподарств [4].

Водночас найнижчий рівень доступу до фіксо-
ваного Інтернету спостерігався у Луганській, Черні-
гівській, Кіровоградській, Донецькій, Чернівецькій, 
Житомирській та Черкаській областях. Показники 
знаходяться в межах від 26 до 33 користувачів на 
100 домогосподарств. 

Якщо порівнювати рівень зайнятості в регіонах із 
показниками доступу до фіксованого Інтернету, то, 
відповідно до даних рис. 2, регіони можна згрупувати 
у три умовні кластери:

І – Волинська (рівень доступу до фіксованого Ін-
тернету – 51%, рівень зайнятості – 46%), Запорізька 

Рис. 1. Основні компоненти цифрової економіки [3, с. 14] 
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(рівень доступу до фіксованого Інтернету – 53%, рі-
вень зайнятості – 51,2%), Львівська (рівень доступу 
до фіксованого Інтернету – 54%, рівень зайнятості – 
51,6%), Одеська (рівень доступу до фіксованого Ін-
тернету – 61%, рівень зайнятості – 52,1%), Київська 
(рівень доступу до фіксованого Інтернету – 69%, рі-
вень зайнятості – 52,9%) області та місто Київ (рі-
вень доступу до фіксованого Інтернету – 78%, рівень 
зайнятості – 57,5%). У даному кластері показники 
рівня зайнятості значно нижчі, ніж показники доступу 
до фіксованого Інтернету. 

ІІ – Івано-Франківська (рівень доступу до фіксо-
ваного Інтернету – 43%, рівень зайнятості – 51,2%), 
Херсонська (рівень доступу до фіксованого Інтер-
нету – 45%, рівень зайнятості – 52,5%), Хмельниць-
ка (рівень доступу до фіксованого Інтернету – 47%, 
рівень зайнятості – 50,6%), Тернопільська (рівень 
доступу до фіксованого Інтернету – 47%, рівень за-
йнятості – 47,8%), Сумська (рівень доступу до фіксо-
ваного Інтернету – 47%, рівень зайнятості – 52,6%), 
Рівненська (рівень доступу до фіксованого Інтерне-
ту – 48%, рівень зайнятості – 53,4%) та Дніпропетров-

ська (рівень доступу до фіксованого Інтернету – 48%, 
рівень зайнятості – 52,5%) області. У даному кластері 
показники рівня зайнятості дещо перевищують показ-
ники рівня доступу до фіксованого Інтернету.

ІІІ – Луганська (рівень доступу до фіксованого Ін-
тернету – 26%, рівень зайнятості – 51,6%), Чернігів-
ська (рівень доступу до фіксованого Інтернету – 30%, 
рівень зайнятості – 50,8%), Кіровоградська (рівень 
доступу до фіксованого Інтернету – 30%, рівень за-
йнятості – 48,3%), Донецька (рівень доступу до фік-
сованого Інтернету – 31%, рівень зайнятості – 44%), 
Чернівецька (рівень доступу до фіксованого Інтерне-
ту – 32%, рівень зайнятості – 54,6%), Житомирська 
(рівень доступу до фіксованого Інтернету – 32%, рі-
вень зайнятості – 51,5%), Черкаська (рівень доступу 
до фіксованого Інтернету – 33%, рівень зайнятос-
ті – 51,5%), Закарпатська (рівень доступу до фіксо-
ваного Інтернету – 35%, рівень зайнятості – 55,8%), 
Полтавська (рівень доступу до фіксованого Інтерне-
ту – 36%, рівень зайнятості – 49,7%), Вінницька (рі-
вень доступу до фіксованого Інтернету – 38%, рівень 
зайнятості – 50,5%), Харківська (рівень доступу до 

Рис. 2. Показники рівня доступу до фіксованого Інтернету та рівня зайнятості в регіонах України в 2019 р. [4; 5]
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фіксованого Інтернету – 39%, рівень зайнятості – 
55,2%) та Миколаївська (рівень доступу до фіксо-
ваного Інтернету – 52,4%, рівень зайнятості – 42%) 
області. У даному кластері рівень зайнятості суттєво 
перевищує рівень доступу до фіксованого Інтернету.

Регіони, що входять до І кластеру, мають суттєвий 
потенціал до формування нових робочих місць циф-
рової економіки. Інтернет-покриття у цих регіонах 
створює достатню технічну базу для нарощування 
потужностей цифрової економіки. Рівень зайнятос-
ті ще недостатньо високий, щоб повною мірою ви-
користати наявні потужності. У даних регіонах галузі 
цифрової економіки можуть стати одними з основних 
у структурі формування валового регіонального про-
дукту. Це означає, що є доцільність державної під-
тримки створення і розвитку робочих місць цифрової 
економіки.

Регіони ІІ кластеру характеризуються незначним 
переважанням рівня зайнятості над показником до-
ступу до Інтернету. Такі регіони також мають техніч-
ну базу, але наявний рівень зайнятості її покриває. 
Цифрова економіка у регіонах ІІ кластеру буде мати 
місце, але технічна база ще не дає їй змогу зайняти 
лідируючі позиції у формуванні валового регіональ-
ного продукту. Доцільність створювати робочі місця 
цифрової економіки також є, але паралельно необ-
хідно поліпшувати технічні можливості, тобто ство-
рювати умови для більш широкого доступу населен-
ня до Інтернету.

Регіони ІІІ кластеру мають значно вищі показни-
ки рівня зайнятості порівняно з рівнем доступу до 
фіксованого Інтернету. Це означає, що технічна база 
недостатньо сформована для створення робочих 
місць цифрової економіки. У формуванні валового 
регіонального продукту лідируючи позиції займають 
інші галузі господарства. Робочі місця цифрової еко-
номіки можна створювати лише за умови суттєвої 
модернізації технічної бази.

Цифрова економіка формує нові робочі місця у 
ІТ-індустрії. У регіонах України вже сформувалися 
регіональні ринки праці, де роботодавці шукають 
кваліфікованих фахівців на робочі місця цифрової 
економіки. Розглянемо попит і пропозицію на робо-
чу силу в ІТ-індустрії за даними одного з найбільших 
порталів для пошуку роботи Work.ua (табл. 1) [6]. 

Відповідно до даних табл. 1, найбільша кількість 
претендентів на одне робоче місце в ІТ-індустрії у Лу-
ганській області – 22 особи,  Івано-Франківській – 16, 
Вінницькій – 13, Донецькій – 13, Чернівецькій – 13, 
Тернопільській – 12, Львівській – 11, Полтавській – 11, 
Сумській області – 11. Найменша кількість претен-
дентів на одне робоче місце у місті Києві – 3 особи, 
Хмельницькій, Харківській, Київській, Дніпропетров-
ській областях – по 6 претендентів. 

Також з аналізу даних табл. 1 слідує, що високий 
рівень доступу до Інтернету не скрізь призводить  
до створення достатньої кількості робочих місць 
у ІТ-секторі. Наприклад, у Львівській області, що  
має високий рівень доступу до Інтернету, 11 пре-
тендентів на одну вакансію у сферах ІТ-індустрії.  
Це доволі високий показник. Така ситуація та-
кож спостерігається й у Волинській, Запорізькій та 
Одеській областях. 

Таблиця 1
Кількість вакансій та резюме  

у сфері ІТ-індустрії у регіонах України  
станом на жовтень 2020 р. [6] 

Вакансії Резюме
Кількість 

резюме на 
1 робоче 

місце
Луганська 4 89 22
Івано-Франківська 40 620 16
Вінницька 81 1020 13
Донецька 42 536 13
Чернівецька 29 376 13
Тернопільська 32 382 12
Львівська 326 3443 11
Полтавська 52 587 11
Сумська 30 343 11
Миколаївська 77 699 9
Одеська 346 3052 9
Рівненська 45 403 9
Черкаська 48 442 9
Закарпатська 29 246 8
Запорізька 180 1422 8
Кіровоградська 31 254 8
Чернігівська 42 338 8
Волинська 57 415 7
Житомирська 57 414 7
Херсонська 55 389 7
Дніпропетровська 527 3375 6
Київська 2359 13797 6
Харківська 599 3800 6
Хмельницька 67 408 6
м. Київ 5155 13657 3

Як бачимо, у регіонах І кластеру є значний попит 
на робочі місця цифрової економіки. З іншого боку, 
ці області мають доволі високий рівень доступу до 
Інтернету, тобто існують найголовніші технічні мож-
ливості для створення робочих місць цифрової еко-
номіки. Тому, на думку автора, саме ці регіони пови-
нні стати найактивнішими у створенні таких робочих 
місць, слугувати своєрідним взірцем для інших.

Для досягнення зазначеної мети необхідна дер-
жавна підтримка. Деякі кроки у цьому напрямі вже 
здійснюються, зокрема вони передбачені у Концепції 
розвитку цифрової економіки та суспільства Украї-
ни на 2018–2020 рр., схваленою урядом у 2018 р. 
(далі – Концепція). 

Основними напрямами цифрового розвитку, від-
повідно до Концепції, є:

– подолання цифрового розриву шляхом розви-
тку цифрових інфраструктур;

– розвиток цифрових компетенцій;
– упровадження концепції цифрових робочих 

місць;
– цифровізація  реального сектору економіки;
– реалізація проєктів цифрових трансформацій;
– громадська безпека;
– цифровізація освіти та охорони здоров’я;
– електронна демократія;
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– цифровізація екологічних ініціатив;
– концепція «розумних міст»;
– безготівкові розрахунки;
– електронне державне управління [7]. 
Головним недоліком цього нормативного акту 

є те, що він має декларативний характер. Хоча но-
востворене Міністерство і Комітет цифрової транс-
формації України (далі – Міністерство) робить певні 
успішні кроки для досягнення поставлених цілей. 
Прикладом такої роботи є Національний проєкт із 
розвитку підприємництва, у тому числі й ІТ-галузей. 
Це масштабна ініціатива, яка має онлайн-склад-
ник –  Інтернет-платформу і офлайн-складник – у 
різних регіонах України будуть відкриті консалтингові 
зони для підприємців, в яких можна буде отримати 
фахові консультації з розвитку бізнесу в цій сфері 
[8]. Але цих кроків консультативного характеру не-
достатньо. Передусім необхідно забезпечити підви-
щення рівня доступу населення до Інтернету, ство-
рення навчальних центрів для бізнес-початківців у 
цій сфері, навчальних хабів – платформ із вільним 
доступом до них усіх бажаючих, особливо молоді. 

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок. Розвиток цифрової економіки у 
регіонах країни може суттєво поліпшити ситуацію на 
її регіональних ринках праці. Для досягнення такої 
цілі необхідно покращувати технологічні можливості, 
насамперед збільшувати рівень доступу населення 
до мережі Інтернет. Також слід звернути увагу на ре-
гіони з порівняно високим рівнем доступу до Інтер-
нету та пропозицією робочої сили, такі як Львівська, 
Волинська, Запорізька та Одеська області. Ці регіо-
ни мають найкращі умови для формування нових ро-
бочих місць у сфері цифрової економіки. Свою роль 
у розвитку цифрової трансформації регіонів країни 
та створенні робочих місць цифрової економіки по-
винна відігравати і держава. Новостворені Мініс-
терство і Комітет цифрової трансформації України 
мають активніше стимулювати діяльність щодо по-
ліпшення рівня доступу населення регіонів до Інтер-
нету, створення навчальних центрів і хабів відповід-
ного спрямування, що, своєю чергою, пришвидшить 
створення нових робочих місць цифрової економіки.
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