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сучасному світі цифрові інформаційні технології набувають все більшого розвитку та застосування, виступаючи ключовими факторами
формування глобального економічного середовища.
Сектор цифрової економіки динамічно зростає, збільшується чисельність користувачів та процесів. Таким
чином, інформаційні та цифрові технології стають потужним надсучасним двигуном у всіх сферах соціально-економічного життя суспільства, а провідні світові
компанії визначають процеси цифровізації та інформатизації рушійної силою сучасного інноваційного
розвитку, зростання конкурентоспроможності економіки, якості життя населення та суспільного прогресу.
Активний розвиток цифрових інформаційних
технологій пов’язаний, перш за все, із пошуком економічними суб’єктами нових джерел, засобів, які забез-
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печували б стабільне та тривале економічного зростання. Особливістю процесів цифровізації, як драйверів економічного розвитку, є те, що вони впливають
на економічну систему через видозміну процесів виробництва, обігу, розподілу і споживання та забезпечують їхню динамічну взаємодію. Тому доцільним є
дослідження концептуальних характеристик сектора
цифрової економіки, адже світова цифрова мережа є
не лише новим способом, інструментарієм ведення
бізнесу та технологією – це якісно нова форма економічних відносин, що функціонує інтегровано, не відокремлено, трансформує всі інші традиційні сектори
і сфери економічної діяльності та формує принципово
нове міжнародне економічне середовище.
Дослідженням концепції «цифрової економіки»
присвячені праці таких науковців, як Н. Негропонте,
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Д. Тапскотт. Поняття «цифрової економіки» окреслене у роботах К. Кларка, Ж. Фурастьє, В. Ляшенко,
О. Вишневського, Т. Юдіної, І. Тушканова та М. Руденка. Основні наукові підходи до розуміння «цифрової
економіки», її сутності, змісту та основних характеристик зустрічаються у працях Р. Гордона, В. Поліванова. Проте визначення концептуальних характеристик сектора цифрової економіки залишається недостатньо розкритим, що і стало метою даної статті.
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деї «цифрової економіки» з`явилися у 1994 р.
і були визначені Доном Тапскоттом у його праці «Цифрова економіка: потенціал та небезпеки
в епоху міжнародних інформаційних мереж». За його
формулюванням, цифрова економіка – це економіка,
що заснована на цифрових комп’ютерних технологіях [11, р. 29]. Цим автором було окреслено основні
концептуальні засади сучасної цифрової економіки
та визначено, що відповідною характерною ознакою
цифрової економіки є виробництво та реалізація продукції із застосуванням комп’ютерних мереж та цифрових технологій, а Інтернет здійснює визначальний
трансформаційний вплив на способи ведення бізнесу
в сучасному світі.
Концепція «цифрової економіки» у 1995 р. була
сформульована програмістом Массачусетського технологічного університету Ніколасом Негропонте,
який визначив її як «перехід від обробки атомів до
обробки бітів» [10, р. 45]. Таким чином, автором було
визначено основний теоретичний концепт і емпіричне значення цифрової економіки, а революційність
полягає у визначенні самої суті процесу переходу від
матеріального виробництва, матеріальної економіки
до інтегрованої електронної економіки, побудованої
на широкому застосуванні інформації й інтегрованих
мереж і зростанні ролі сфери інформаційних цифрових технологій як основи функціонування економічних і соціальних систем.
Поняття «цифрової економіки» має значну кількість трактувань та визначень, оскільки науковці не
дійшли єдиного бачення в цьому питанні, як не існує
єдиного формулювання її сутності. Так, саме поняття «цифрової економіки» часто ототожнюють із поняттями інформаційної економіки, економіки даних,
нової економіки, сектора цифрової економіки, сфери
цифрової економіки, веб-економіки чи інтернет-економіки. Проте таке ототожнення, на нашу думку, не
має достатньої теоретико-концептуальної аргументації, а кожне із зазначених визначень несе власне
змістовне навантаження.
Основні концепти поняття цифрової економіки
визначені провідними науковцями, такими як, наприклад, К. Кларк [9, р. 29], який під поняттям «цифрової економіки» розуміє стрімке динамічне зростання
частки, третинного сектора економіки, а саме, сфери
послуг в умовах економіки постіндустріального су
спільства. В. Ляшенко, О. Вишневський [5, с. 8] трак-
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тують дане поняття як збільшення, зростання частки
третинного сектора економіки (сфери послуг), появу
та зростання нового сектора цифрової економіки та
радикальне перетворення всіх трьох секторів. У вузькому значенні розглядають «цифрову економіку»
Т. Юдіна, І. Тушканов [8, с. 197], які розуміють її як
створення на глобальному, мега-, макро-, мезо- чи
мікрорівні економіки інформаційно-цифрових платформ та операторів із метою вирішення стратегічних
завдань у сфері нової індустріалізації, державного регулювання, розвитку науки, освіти, інфраструктури,
охорони здоров’я, транспорту. У широкому значенні –
як зміну суті виробничих та економічних відносин
та їх суб’єктивно-об’єктивної орієнтованості та як
зміну виробничих сил чи факторів виробництва, за
яких людина може вже не виступати суб’єктом відносин, а процеси будуються на платформах М2М відносин типу машина – машина. М. Руденко [7, с. 63]
стверджує, що «цифрова економіка» з наукової точки
зору – це процес еволюції економічних, соціальних,
виробничих, техніко-технологічних, організаційних,
управлінських та інших суспільних відносин і зміни суб’єктно-об’єктної орієнтованості, що пов’язана
з розвитком цифрових технологій; з практичного
підходу – як механізм зміни існуючої моделі ведення бізнесу з метою отримання конкурентних переваг, підвищення ефективності. У Концепції розвитку
цифрової економіки дане поняття розглядається як
створення кіберфізичного простору через насичення
електронно-цифровими пристроями та засобами, комунікаціями, мережами та програмним забезпеченням для налагодження електронно-комунікаційного
обміну [1]. В. Апалькова [2, с. 13] вважає, що «цифрова економіка» – це економіка, що застосовує цифрові технології та є найважливішим двигуном впровадження інновацій і забезпечення конкурентоспроможності та ефективного розвитку.

Д

ослідження теоретико-концептуальних засад
і трактування поняття «цифрової економіки»
дають можливість окреслити основні наукові
підходи до розуміння її сутності, змісту та основних
характеристик.
До першого підходу належить підхід, за яким
цифровізація економіки розглядається з позицій
зростання секторів цифрової економіки та здійснення глобальних структурних перетворень у первинному секторі сільського господарства, вторинному
секторі промислового виробництва та третинному
секторі послуг. Такий підхід можна визначити як
структурно-секторальний підхід, він є найбільш поширеним серед науковців і ґрунтується на здійсненні
значних структурних трансформацій в економічних
системах країни внаслідок цифровізації первинного
та вторинного секторів економіки та зростання частки третинного сектора, що докорінно змінює економічні системи та характер виробничих відносин і, як
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труктура цифрової економіки складається із
трьох основних компонент: інфраструктури
електронного бізнесу, що включає обладнання, мережі, програмне забезпечення, комунікації та
ін.; електронного бізнесу, що полягає в здійсненні
основних бізнес-процесів із застосуванням мережі
Інтернет; електронної комерції, що забезпечує реалізацію товарів та послуг із застосуванням мережі Інтернет. Розбудова та збалансованість основних компонент структури сектора цифрової економіки, таких
як: інфраструктура мереж, системи, технічні, технологічні та програмні засоби, дозволяє забезпечувати
активне впровадження бізнес-процесів та здійснювати управління виробничими, маркетинговими, фінансовими та іншими процесами із застосуванням
цифрових технологій; прискорювати та оптимізувати
їх впровадження та значною мірою підвищувати їх
ефективність та продуктивність, нарощувати частку
високотехнологічного виробництва в структурі ВВП
країни. Водночас формування та функціонування
цифрової інфраструктури та впровадження електронного бізнесу приведе до зростання обсягів використання електронної комерції та, відповідно, до зростання економічної ринкової активності як виробників, суб’єктів ринкових відносин, так і покупців; змінить суспільно-економічні засади функціонування
внутрішнього ринку; приведе до зростання ринкової
інтеграції та глобалізації.
З періоду активного розвитку та застосування Інтернету найшвидше його поширення відбулося
в корпоративному секторі, що видозмінило відносини із постачальниками, партнерами, споживачами та привело до появи та динамічного розвитку
у світі електронного бізнесу та електронної комерції.
Провідні компанії, що впроваджують системи електронного бізнесу, створювали власні бізнес-моделі,
використовуючи надані Інтернет-технологіями мож-
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а другим підходом науковці розглядають процеси інформатизації економіки як зміну економічних і виробничих відносин, де замість
безпосередньо особистісного управління процесами здійснюється та будується управління на основі розбудови інформаційно-цифрових платформ та
операторів і формування алгоритмів відносин типу
М2М машина – машина [8, с. 193], а також, відповідно, формується новий тип відносин, де людина може
не виступати безпосереднім суб’єктом процесу. Цей
підхід можна класифікувати як процесний щодо зміни суспільно-виробничих відносин на засадах нових
цифрових платформ і процесів.
Третій підхід, який можна визначити як комунікаційний, техніко-технологічний [6, с. 112], розглядає цифрову економіку як активне застосування
техніко-технологічних інновацій, техніко-технологічного переоснащення, програмного забезпечення,
насичення сучасними цифровими пристроями, засобами електронного обміну та розбудовою необхідних
комунікацій. Водночас за цим підходом здійснюється
не лише техніко-технологічне переоснащення, заміна
засобів виробництва більш наукоємними, сучасними
технологіями та інноваціями, але й розбудова формування нового кіберпростору, здатного докорінно змінити соціально-економічні відносини.
Четвертий підхід можна визначити як підхід на
засадах розбудови якісно нових бізнес-моделей, моделей ведення бізнесу та платформ, що дають можливість розвитку нового електронного бізнесу [3,
с. 49–67; 4, с. 129]. За даним підходом науковцями наголошується на практичних діючих аспектах функцій
цифровізації економіки та їх емпіричному застосуванню в сьогоднішніх економічних умовах, створенні та функціонуванні нових електронних процесів,
розвитку е-комерції та розбудови бізнес-процесів
виробництва на засадах використання інтегрованого економічного простору, внаслідок чого створення
основних матеріальних благ вийшло за межі матеріального виробництва та здійснюється у віртуальному
інформаційному просторі за допомогою віртуального управління процесами виробництва та реалізації
продукції та послуг.
За п’ятим концептуально-теоретичним підходом [7] науковці визначають цифровізацію економіки
як процес еволюції економічних, соціальних, виробничих організаційних, управлінських та навіть суспільних відносин внаслідок розвитку інформаційноцифрових технологій та комунікацій. Цей підхід можна назвати еволюційний, оскільки він має історикоекономічні корені та будується на засадах формування парадигми суспільного розвитку, визначаючи
незворотність та послідовність даних процесів та

глобальність впливу, що вийшли за межі економічних відносин та лежать у площині зміни суспільних
формацій.
Основною метою цифровізації економіки науковці визначають перебудову виробництва, зростання гнучкості та пристосованості до змін ринкових
умов, що забезпечуватиме зростання конкурентоспроможності держави у світі цифрових технологій
[7, с. 62]. Водночас, на нашу думку, метою цифровізації економіки є еволюціонування, перехід на новий
рівень техніко-технологічного розвитку економічних
систем ы розробки виробничих відносин на засадах
активного застосування та впровадження технікотехнологічних, цифрових засобів комунікацій та технологій із метою забезпечення нового рівня суспільно-економічного розвитку.
Основні концептуальні характеристики сектора
цифрової економіки систематизовано та узагальнено
в табл. 1.

ЕКОНОМІКА

наслідок ґрунтовних структурних змін, зростає ефективність процесів виробництва та функціонування
економіки.
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Таблиця 1
Концептуальні характеристики сектора цифрової економіки

ЕКОНОМІКА

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Елементи

Обґрунтування елементів формування сектора цифрової економіки

Ключові поняття

Цифрова економіка, цифровізація, цифрові технології, електронний бізнес, електронна
комерція, цифрова інфраструктура, мережі, платформи, цифрові комунікації, блокчейн,
цифровий розрив, Індустрія 4.0

Ознаки

Цифровізація економіки, активне використання цифрових технологій, мереж, платформ
у традиційних і нових високотехнологічних галузях економіки, суспільному житті (фінансовій, освітній сферах, охороні здоров’я, сфері послуг, торгівлі) та державному управлінні,
розвиток електронного бізнесу, динамічне зростання обсягів електронної комерції.
Основою формування інформаційної економіки є цифрові та інформаційно-комунікаційні
технології застосування яких змінює традиційну економіку та перетворює, трансформує її
із економіки, що споживає ресурси, в економіку, що створює, генерує ресурси

Мета

Активування, стимулювання та зростання ефективності функціонування економічних систем внаслідок упровадження інформаційно-комунікаційних, цифрових технологій у всіх
сферах економічного та суспільного життя країни та забезпечення економічного розвитку

Цілі

Цифрова трансформація, цифровізація існуючих традиційних галузей реального сектора
економіки; розвиток нових високотехнологічних галузей економіки; активне створення
та впровадження нових наукових розробок, НДДКР у розвиток цифрових технологій,
ІТ-технологій; розбудова електронно-комунікаційних систем, інфраструктури; налагодження електронно-комунікаційного обміну; цифровізація, технологізація інтелектуальної
діяльності; якісні зміни в сферах обігу та споживання

Основні системи та умови
формування

Цифрові електронні технології, цифрові електронні інформаційно-комунікаційні системи,
мережі та платформи, кіберпростір.
Основними умовами формування цифрової економки є: інноваційна активність, розвиток
технологій; розбудова цифрових комунікацій, нових систем і платформ; насичення електронно-цифровими пристроями, засобами; налагодження електронно-комунікаційного
обміну

Індикатори розвитку

Рівень розвитку цифрових технологій; цифровізація реального сектора економіки; стан
і розвиток мереж, інфраструктури, цифрових комунікацій; частка електронної комерції
в структурі ВВП; рівень цифровізації процесів

Фактори які впливають
на формування цифрової
економіки

Розвиток науки, освіти, технологій, стан розбудови та темпи розвитку інформаційної цифрової інфраструктури та комунікацій, цілеспрямоване впровадження державного регулювання стимулювання та мотивування у сфері розвитку цифрової економіки, відповідність
інституційної та нормативно-правової бази, розмір і наявність необхідних інвестицій,
соціально-психологічна готовність бізнесу та суспільства до впровадження цифровізації
економіки та суспільно-економічного життя

Шляхи розбудови

Визначення стратегічних пріоритетів державного регулювання, реалізація концепції
та стратегії розвитку цифрової економіки, розвиток науки, освіти, інноваційної діяльності,
розбудова цифрових комунікацій та інфраструктури активування внутрішнього ринку
виробництва, використання, споживання цифрових технологій

ливості. Отже, в умовах сьогодення мережеві Інтернет-моделі розвитку електронного бізнесу стають
домінуючими. Зазначимо, що розвиток електронного бізнесу та електронної комерції змінив процеси
функціонування, взаємозв’язку та взаємодії в середовищі економічних систем та їх функціонуванні, видозмінив та інтегрував їх діяльність.
ВИСНОВКИ
Результати проведених концептуальних досліджень дають можливість обґрунтувати змістовну
характеристику поняття сектора цифрової економіки
та сформулювати узагальнене визначення, відповідно
до якого цифрова економіка є новим сектором економічного функціонування, в якому основними засоба-
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ми виробництва є цифрові пристрої, дані, інновації,
технології та комунікації. Цифрова економіка формує
частку в структурі ВВП країни і, водночас, завдяки впровадженню процесів цифровізації, здійснює
безпосередній вплив на функціонування всіх інших,
традиційних секторів та сфер економічного життя
країни, трансформуючи їх із економіки, що споживає,
в економіку, що створює ресурси, забезпечуючи нову
якість економічного відтворення, додаткової вартості, конкурентоспроможності та зростання ефективності соціально-економічного розвитку.
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