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Ханін І. Г., Білозубенко В. С., Сопін Є. О. Цифрова економіка: сутність, особливості та глобальні тенденції розвитку
Новий тип господарювання, який починає будуватися сьогодні та заснований на широкому використанні інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ), отримав назву «цифрова економіка». Використання ІКТ і цифрових систем несе в собі великі переваги, всебічно змінює національні 
господарства. Перехід до цифрової економіки є об’єктивним і безповоротним, тому потрібно чітко розуміти цю нову сутність, її особливості 
та тренди розвитку. Мета роботи полягає в тому, щоб окреслити сучасне розуміння сутності, визначити риси, характеристики й особливості 
цифрової економіки, а також встановити тенденції її розвитку в умовах глобалізації світового господарства. У статті надано пояснення зна-
чення ІКТ в економіці, створення цифрових систем, Інтернету людей і речей, кіберфізичних систем, різного обладнання та пристроїв. Сформульо-
вано головні результати широкого застосування ІКТ, особливо розвитку Інтернету. Надано пояснення цифровізації та цифрових трансформа-
цій. У цілому роз’яснено наслідки застосування ІКТ на внутрішньоорганізаційному, мезоекономічному та макроекономічному рівнях. Виокремлено 
сутнісні риси цифрової економіки та загальні основи її виникнення з акцентом на ролі Інтернету. У цьому контексті визначено низку характерис-
тик цифрової економіки. Обґрунтовано чотири основні підходи до визначення сутності цифрової економіки (політекономічний, технологічний, 
ресурсно-факторний, підприємницький). Для розкриття структури цифрової економіки виокремлено основні його види, включаючи допоміжні 
(створення вебсайтів, Інтернет-маркетинг, аналітика та ін.). Наголошено на великому значенні платіжних операцій. Ураховано використання 
ІКТ для забезпечення діяльності промислових підприємств і створення «розумних» речей, міст, інфраструктури тощо. Запропоновано розгля-
дати цифрову економіку як модернізацію та нову парадигму розвитку соціально-економічних систем. У цьому контексті виокремлено струк-
турні, організаційні, управлінські, інституціонально-правові, соціальні, просторові особливості такої економіки. Наголошено на необхідності 
дослідження глобальних аспектів розвитку цифрової економіки, у межах чого визначено відповідні тенденції, враховуючи розвиток електронного 
бізнесу, галузей і ринкових сегментів, перетворення цифрової економіки на джерело економічного зростання та розвитку.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), цифровізація, цифрові трансформації, цифрові системи, цифрова економіка, електро-
нний бізнес, глобалізація.
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Khanin I. H., Bilozubenko V. S., Sopin Ye. O. Digital Economy: The Essence, Features, and Global Tendencies of Development
The new type of economic management, which begins to be built nowadays and is based on the widespread use of information and communication tech-
nologies (ICT), has been named the «digital economy». The use of ICT and digital systems carries great advantages, comprehensively changes the national 
economies. The transition to digital economy is objective and irrevocable, so one needs to clearly understand this new essence, its features and development 
tendencies. The publication is aimed at outlining a modern understanding of the essence, determining the features, characteristics and peculiarities of digital 
economy, as well as defining tendencies in its development in the context of globalization of the world economy. The article explains the importance of ICT 
in economics, the creation of digital systems, the Internet of people and things, cyberphysical systems, various equipment and devices. The main results of 
widespread use of ICT, especially the development of the Internet, are formulated. Explanations of digitalization and digital transformation are provided. In 
general, the consequences of the use of ICT at the intra-organization, meso-economic and macro-economic levels are specified. The essence features of digital 
economy and the general bases of its emergence with an emphasis on the role of the Internet are distinguished. In this context, a number of characteristics of 
digital economy are defined. Four major approaches to determining the essence of digital economy (political-economic, technological, resource-factor, entre-
preneurial) are substantiated. To disclose the structure of digital economy, its main types are distinguished, including the auxiliary ones (designing the websites, 
Internet marketing, analytics, etc.). The importance of payment transactions is emphasized. The use of ICT to ensure the activities of industrial enterprises and 
the creation of «smart» things, cities, infrastructure, etc. are taken into account. It is proposed to consider digital economy as a modernization and a new para-
digm for the development of socio-economic systems. In this context, structural, organizational, managerial, institutional-legal, social, spatial features of such 
an economy are distinguished. The need to study the global aspects of the development of digital economy is emphasized, within terms of which the relevant 
tendencies are determined, taking into account the development of e-business, industries and market segments, the transformation of digital economy into a 
source of economic growth and development.
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У середині 1990-х рр. з’явилася дефініція «циф-
рова економіка», яка увійшла і поширилася в 
науковому обігу як термін, який відображує 

один із базових трендів розвитку соціально-еконо-
мічних систем і становлення нового типу господа-
рювання. Він заснований на широкому використанні 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), на 
основі яких сформовано цифрову інфраструктуру 
господарювання, що створила якісно новий простір 
(середовище), де протікають економічні процеси, 
нову економічну організацію та нові механізми кому-
нікації. Використання ІКТ і цифрових (інформацій-
них) систем несе в собі великі переваги, всебічно змі-
нює національні господарства. Перехід до цифрової 
економіки є об’єктивним і безповоротним, тому по-
трібно чітко розуміти цю нову сутність, її особливості 
та тренди розвитку. 

Цифрова економіка, як специфічний сектор, 
охоплює практично всі галузі національних госпо-
дарств. Підприємства різних видів економічної ді-
яльності створили в цьому (цифровому) середовищі 
нові моделі організації та бізнесу, способи та практи-
ки здійснення діяльності, партнерства та відносини з 
клієнтами. Цифрова економіка набуває власної струк-
тури, пов’язаної зі структурними змінами національ-
них господарств у цілому, а також зумовлює напрями 
економічних перетворень і визначає вектори техноло-
гічного прогресу. Тому з точки зору теорії та практики 
видається актуальним обґрунтування сутності, осно-
вних характеристики, структурних, функціональних 
та інших особливостей цифрової економіки, а також 
визначення глобальних трендів її розвитку.

Увага наукових кіл до цифрової економіки швид-
ко зростає, адже вона не просто перетворюється на 
реальність сьогодення, а й формує основи для майбут-
ньої економічної парадигми, визначаючи моделі орга-
нізації виробництва, маркетингу, споживання, струк-
туру інвестицій і зайнятості, міжнародної торгівлі. 

Цифрова економіка представляється як век-
тор перетворення «традиційної» економіки, що об-
ґрунтовано у працях таких вітчизняних учених, як:  
П. Пуцентейло, О. Гуменюк [1], Г. Коломієць, Ю. Глу-
шач [2], Н. Краус, О. Голобородько, К. Краус [3]. Серед 
останніх досліджень, де визначено сутність, осно-
ви формування й особливості цифрової економіки, 
можна виділити праці: М. Полякова [4], О. Пищу-
ліної [5], Т. Батракова, В. Линовецької [6]. Розвиток 
цифрової економіки в Україні досліджено в роботі 
Н. Демчишак, М. Глутковського [7]. Можливості 
для інноваційного розвитку України в контексті пе-
реходу до цифрової економіки розглянуто в роботі  
Ю. Костинець [8]. Співвідношення економіки знань і 
цифрової економіки концептуально розкрите у стат-
ті [9]. Спробу концентрично представити структуру 
цифрової економіки здійснено в роботі [10]. Це стало 
доповненням підходу до структурування цифрової 
економіки, запропонованого Т. Середюк [11].

Проведений аналіз останніх досліджень у сфе-
рі цифрової економіки дозволяє говорити, 
що сучасні уявлення про її сутність і характе-

ристики є достатньо фрагментарними, що властиво 
не тільки для вітчизняної економічної науки, а й для 
західної (що випливає з аналізу джерел, які будуть на-
ведені далі). На досить низькому рівні визначено й 
описано структурні, функціональні, інституціональ-
ні, соціальні та інші особливості цифрової економіки 
порівняно з «традиційною». Недостатньо уваги при-
діляється і тенденціям розвитку цифрової економіки 
в умовах глобалізації світового господарства, що та-
кож є визначальним для її побудови.

Мета роботи – окреслити сучасне розуміння 
сутності, визначити риси, характеристики й осо-
бливості цифрової економіки, а також встановити 
тенденції її розвитку в умовах глобалізації світового 
господарства.

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ІН
Ф

О
РМ

АЦ
ІЙ

Н
І Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГІ

Ї В
 Е

КО
Н

О
М

ІЦ
І

67БІЗНЕСІНФОРМ № 9 ’2021
www.business-inform.net

Доступ до ІКТ (та більш вузько – інформацій-
них технологій чи ІТ без урахування мереже-
вого забезпечення) сьогодні визначений як 

базова потреба людини, яка дозволяє їй працюва-
ти, вчитись, отримувати соціальні послуги тощо [4]. 
ІКТ у декілька останніх десятиліть інтенсивно роз-
вивались, впроваджували та, відповідно, набували 
великого функціонального значення в економіці та 
інших сферах життя суспільства та людини. Сутність 
ІКТ (ІТ) є достатньо повно визначеною, охоплюючи 
комп’ютерну техніку, серверне та мережеве облад-
нання, інші технічні засоби, програмне забезпечен-
ня, технічну документацію [4; 10; 11]. Однак потріб-
но зазначити, що ІКТ через зміну їх технологічної 
основи часто представляються як цифрові. Поряд 
із технологіями потрібно розглядати різноманітні 
цифрові (інформаційні) системи різного рівня, які 
забезпечують роботу комп’ютерів (насамперед, опе-
раційні системи), реалізацію алгоритмів і створення 
рішень, виконання різних цільових операцій щодо 
обробки даних, проведення процесів пошуку, агре-
гування, зміни, представлення інформації з викорис-
танням комп’ютерів, а також забезпечують доступ і 
застосування інформаційних сервісів та інструментів 
(наприклад, пошукові системи, сховища даних, бази 
даних і знань, вебпортали, цифрові платформи, веб- 
і десктопні застосунки) [4; 10; 11]. Цифрові системи 
забезпечують комунікацію між людьми (Інтернет 
речей), між людьми та машинами, між машинами 
та речами (Інтернет речей), дозволяють автомати-
зувати процеси передачі даних, обчислювальні опе-
рації та багато іншого, що вимагає розглядати їх як 
інфраструктуру певних процесів в економіці. Також 
до цифрової економіки можна віднести різні кібер-
фізичні системи (cyber-physical system), виробниче 
обладнання, різні пристрої (гаджети) з програмним 
забезпеченням тощо. У деяких випадках цифрові сис-
теми можуть бути ідентифіковані як технології щодо 
певних функцій.

Узагальнюючи фактологію другої половини ХХ –  
початку ХХІ ст. можна сформулювати такі результати 
широкого застосування ІКТ: 

1) розширення та інтенсифікація комунікацій 
між людьми/організаціями/речами; 

2) автоматизація технологічних та управлін-
ських процесів, створення різноманітних 
інформаційних інструментів (у тому числі з 
вебдоступом) для здійснення різних операцій 
(автоматично або полуавтоматично з керів-
ною участю людини); 

3) зростання обсягу генерування, накопичення, 
зберігання, передавання, обчислювальної об-
робки різноманітних даних; здійснення інте-
лектуального аналізу великих масивів даних 
для отримання знань; 

4) створення інтелектуальних програмних рі-
шень і пристроїв, які допомагають людині чи 

самостійно здійснюють операції (з обробки 
даних, управління процесами тощо); 

5) зростання рівня продуктивності процесів та 
ефективності використання ресурсів. 

Надзвичайно великі наслідки мало розширення 
Інтернету, де створено інформаційне середовище, у 
якому протікають різні процеси, комунікація, обмін 
даними, види економічної діяльності. Інтернет набув 
світових масштабів і перетворився на рушійну силу 
сучасного етапу глобалізації світової економіки (що 
впливає і на цифрову економіку). Інтернет широко 
використовується в економіці та суспільному житті 
в цілому. Бізнес активно використовує комунікацій-
ні можливості Інтернету в торгівлі, наданні послуг, 
управлінні й інших комерційних видах діяльності. 
Рівень розвитку та застосування Інтернету став та-
ким, що він (створення вебсистем, маркетинг у Ін-
тернеті та різних соціальних мереж, медіа та ін.) став 
окремою сферою для так званого електронного біз-
несу. Сьогодні домінуючі технологічні тренди тісно 
пов’язані з ІКТ та Інтернетом, зокрема: Інтернет ре-
чей; інтелектуальний аналіз даних, машинне навчан-
ня, штучний інтелект; мобільні та хмарні технології; 
розподілені обчислення; різноманітна робототехніка, 
адитивні технології, тривимірний друк; блокчейн; 
віртуальна та доповнена реальність [4; 10; 11]. Вико-
ристання цих технологій розширюється, що збільшує 
їх економічне значення. 

Цифрова економіка заснована на цифровізації 
(переведення в цифрову базу, вигляд, елек-
тронні носії), яка заснована на всеохоплю-

ючому поширенні та застосуванні відповідних ІКТ у 
всіх галузях економіки та сферах суспільного життя. 
Цифровізація змінює формат протікання процесів, 
моделі організації й управління. Глибокі технологічно 
обумовлені організаційні, структурні, функціональні 
та інші зміни різних систем отримали назву «циф-
рові трансформації». Вони можуть мати «підривні» 
наслідки для багатьох ринків і видів економічної 
діяльності, викликаючи, наприклад, обвал цін, різ-
ке зростання рівня конкуренції, але і розширюючи 
коло потенційних покупців. Цифрові трансформації 
можуть розглядатися стосовно різних соціальних, 
економічних систем, процесів, галузей, ринків і на-
ціонального господарства в цілому. Всеохоплююче 
поширення та глибоке проникнення ІКТ у економічні 
процеси та структури приводить до реорганізації й 
інтеграції на якісно новому рівні економічних струк-
тур, підвищення рівня інформаційної інтенсивності. 
Умови здійснення економічної діяльності змінюють-
ся настільки, що стає можливою/необхідною зміна 
її напрямів, способів здійснення та бізнес-моделей. 
ІКТ, своєю чергою, набувають інфраструктурної ролі 
в різних галузях економіки, забезпечуються не тільки 
операції, а й у цілому виробничі, логістичні, обмінні, 
комунікаційні процеси. 
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Наслідки ІКТ можна розглядати на внутрішньо-
організаційному рівні (виробництва, підприємства, 
фінансові інституції, наукові організації), охоплюю-
чи: інтенсифікацію внутрішніх і зовнішніх комуніка-
цій, удосконалення моделей організації, оптимізацію 
управлінських, технологічних та інших бізнес-про-
цесів, зниження інформаційних, трансакційних і, ча-
сто, виробничих витрат, зміна формату роботи орга-
нізації в цілому. Це супроводжується підвищенням 
якості управління, рівня, продуктивності праці та 
інших факторів, ефективності процесів, економією 
ресурсів, поліпшенням якості роботи персоналу, під-
вищенням гнучкості. На мезоекономічному рівні (га-
лузі, регіони, кластери, види економічної діяльності 
тощо) основні наслідки пов’язані із забезпеченням 
ринкових взаємодій і фінансових операцій, створен-
ням нових ринкових механізмів, отриманням досту-
пу до ресурсів і послуг, прискоренням процесів по-
ширення знань, посиленням конкуренції. На макро-
економічному рівні розглядаються великі структурні 
зміни (поява нових і зміни пропорцій існуючих галу-
зей), вплив на макроекономічні показники, особливо 
на параметри економічного зростання.

Узагальнюючи різні підходи до визначення сут-
ності цифрової економіки [4; 5; 10–15], потріб-
но виокремити такі її риси: 

1) головними засобами стають ІКТ, а ресурсом – 
різноманітні дані та інформація; 

2) цифрові та технічні системи (комп’ютерна 
техніка, серверне, мережеве обладнання) ста-
ють специфічною інфраструктурою економі-
ки, а електронні пристрої, кіберфізичні систе-
ми – функціональним елементом; 

3) основний акцент робиться на електронній ко-
мунікації в режимі реального часу та віддале-
но, включаючи передачу даних, обмін інфор-
мацію здійснення різних операції (трансакції); 
комунікація породжує численні зв’язки між 
людьми/організаціями/речами, що формує їх 
взаємозв’язок в економіці; 

4) використання оцифрованої інформації та 
знань як ключового фактора виробництва, су-
часних соціальних і міжорганізаційних мереж 
як «простору» для діяльності.

Формування цифрової економіки багато в чому 
базується на глобальному розширенні Інтернету, 
зростанні кількості його користувачів серед населен-
ня та організацій, що прагнуть більшої представле-
ності в цій мережі. Із розвитком вебсередовища все 
більше соціальних, економічних, адміністративних та 
інших процесів (за масштабом і рівнем) переходять 
до нього у відповідних форматах, доповнюючи чи за-
міщуючи «фізичні». Інтернет сформувався як ринко-
вий механізм, а також став основою для некомерцій-
ного надання різних соціальних послуг, багаторазово 
прискорюючи потоки інформації.

Потрібно визначити низку характеристик циф-
рової економіки [4; 10; 11]: 

1) широкий доступ до інформації з будь-якої 
точки світу; 

2) постійність, свобода та незапланованість 
зв’язків між різними учасниками мережевих 
взаємодій, залучення в них великої кількості 
учасників, зокрема на світовому рівні; 

3) забезпечення на основі нової організації та 
технологій широкого кола операцій, у тому 
числі автоматизовано; 

4) отримання нових знань на основі аналізу да-
них; 

5) зростання значущості знань та інтелектуаль-
них ресурсів в управленні, створенні цифро-
вих систем, технологій і продуктів; розширен-
ня розумової праці; 

6) необхідність цифрових навичок і доступу до 
ІКТ та Інтернету як передумови цифрової 
економіки (як передумова); 

7) поява різних категорій фахівців, які займа-
ються ІКТ і цифровими системами та цифро-
візацією; 

8) цілеспрямоване інвестування в цифрову еко-
номіку; 

9) розширення різноманітного електронного 
бізнесу на основі нових способів соціальної 
діяльності; 

10) розвиток виробництва та ринків ІКТ-товарів 
та ІКТ-послуг; 

11) виникнення нових форм соціальної організа-
ції, мережевих спільнот.

Зокрема, на основі теоретичних обґрунтувань 
М. Полякова [4] щодо визначення «економіки 
знань», можна виділити такі основні підходи до 

визначення сутності цифрової економіки: 
1) політекономічний, у межах якого вона роз-

глядається як новий тип господарства, засно-
ваний на широкому використанні ІКТ, мереж, 
інтенсивних комунікацій, екстериторіального 
здійснення операцій, що змінює структурні 
пропорції та функціональні механізми націо-
нального господарства; 

2) технологічний, у межах якого цифрова еко-
номіка розглядається як такий тип економіки, 
при якому максимально широко використо-
вуються передові ІКТ і цифрові системи, що 
змінюють виробництво, обмін, споживання; 

3) ресурсно-факторний, у межах якого цифрова 
економіка розглядається як такий тип еко-
номіки, при якому головним ресурсом ста-
ють дані, які дозволяють більш ефективно 
управляти й отримувати знання, необхідні 
для вирішення економічних завдань; це тісно 
пов’язано зі зростанням значущості людсько-
го капіталу та ІКТ; 
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4) підприємницький, у межах якого цифрова 
економіка розглядається як такий тип еко-
номіки, де розвивається електронний бізнес, 
тобто специфічний вид підприємництва, ціле-
спрямовані інвестиції в ІКТ і цифрові систе-
ми, ринки певних товарів і послуг. 

Для визначення структури цифрової економіки 
потрібно врахувати, що вона заснована на техноло-
гічній базі (комп’ютерна техніка, смартфони, мереже-
ве та серверного обладнання, технології мобільного 
зв’язку, цифрова відеотехніка, датчики, телекомуні-
каційні пристрої та ін.), що доповнено програмним 
забезпеченням, алгоритмами, технологічними рішен-
нями, протоколами та стандартами. На цій основі 
формується функціональне цифрове забезпечення 
(інфраструктура): цифрові (інформаційні) системи, 
бази та сховища даних, вебпортали, обчислювальних 
ланцюги. Саме така інфраструктура робить мож-
ливим веденням різних видів електронного бізнесу, 
управлінської та іншої комунікації через Інтернет, 
цифровізацію різних процесів. 

У цьому контексті потрібно розглянути структу-
ру цифрової економіки, розуміючи різні види 
електронного бізнесу, яка виступають її части-

нами та мають власні параметри розвитку. Електро-
нний бізнес (e-Business) розуміється як сукупність 
різних видів підприємництва, що має місце в різних 
галузях економіки, де використовуються ІКТ та Ін-
тернет, а саме [4; 10; 11]: 
 електронна торгівля (продаж товарів і послуг 

через Інтернет на основі спеціальних маркет-
плайсів, вебсайтів, соціальних мереж); 

 електронні закупівлі, аукціони, трейдинг на 
різноманітних біржах; 

 електронний банкінг (надання різних банків-
ських послуг і здійснення відповідних опера-
цій); 

 купівля-продаж страхових полісів; 
 управління логістикою; 
 надання медичних послуг онлайн, управління 

діяльністю медичних закладів і використання 
пристроїв, якими користуються пацієнти; 

 надання освітніх послуг онлайн через спеці-
альні платформи; 

 забезпечення туристичних поїздок; 
 забезпечення телекомунікацій і здійснення 

медіа-діяльності. 
Усі ці послуги доповнюють або заміщують 

офлайнову діяльність. Досить широкий діапазон ви-
дів економічної діяльності, які утворюють певні час-
тини, свідчить про структурну диверсифікованість 
цифрової економіки та трансформацію багатьох рин-
ків товарів і послуг у національному господарстві, 
де процеси відбуваються через Інтернет. Відповідно 
виникли і допоміжні види бізнесу, пов’язані з ІІКТ: 
створення вебсайтів, Інтернет-маркетинг, аналітика, 

СЕО, створення різних інформаційних інструментів 
і рішень (комп’ютерне програмування). Великим сек-
тором стає і здійснення платіжних операцій та надан-
ня інших фінансових послуг, які є основою електро-
нної комерції. 

Цифрова економіка, як і її окремі частини,  
є сферою розвитку підприємницької та ін-
новаційної діяльності. Також ІКТ активно 

застосовуються в різних сферах виробництва, за-
безпечуючи діяльність підприємств, автоматизуючи 
виробничі й управлінські процеси, зокрема: точне 
землеробство, фермерське господарство, діяльність 
виробничих підприємств («розумне виробництво»), 
роботи складів тощо. На основі Інтернету виникло й 
електронне урядування, яке охоплює і надання дер-
жавою великого спектра послуг. До цифрової еконо-
міки можна віднести і таку концепцію, як «розумне 
місто», а також «розумні»: речі, гаджети, дім, елек-
тромережі, транспорт та ін. 

У всіх сферах і напрямах цифрової економіки 
широко застосовується машинне навчання, штучний 
інтелект, інструменти електронної ідентифікації, біо-
метрії, датчики та сенсори. Окремим видом техноло-
гії також є так звані регуляторні технології, які забез-
печують більш ефективне виконання регуляторних 
вимог. За певними частинами цифрової економіки 
сформувались окремі великі технологічні напрями 
(MedTech, FinTech, GovTech, EnergyTech тощо). 

У межах структурних частин і технологічних на-
прямів, які виокремлюються в цифровій економіці, 
а також складових ІКТ, цифрової інфраструктури та 
функціональних систем, з’являються і мають дослі-
джуватися відповідні інновації. Вони отримують на-
зву «цифрові», що означає приналежність до цифро-
вої економіки, і стосуються: ІКТ-товарів, ІКТ-послуг, 
комп’ютерної техніки та різного обладнання, різних 
цифрових продуктів, програмних алгоритмів та їх 
програмної реалізації, інтелектуальних технологій, 
вебпорталів та інших цифрових систем. Цифрові ін-
новації можуть розглядатися в межах галузей цифро-
вої економіки та технологічних напрямів (наприклад, 
фінансові, медичні, телекомунікаційні). Напрями циф-
рових інновацій багато в чому визначаються тенден-
ціями розвитку цифрової економіки, технологічними 
та промисловими трендами, соціально-економічними 
перетвореннями («зелена» та циркулярна економіка), 
а також таким явищами, як пандемія COVID-19. 

Цифрова економіка сьогодні розглядається як 
модернізація, забезпечення розвитку соціально-еко-
номічних систем, нова його парадигма. Роль і вплив 
ІКТ є окремим питанням для дослідження, зокрема 
в різних сферах. Перехід до цифрової економіки має 
визначальні соціальні аспекти (зміна структури за-
йнятості, збільшення соціальної групи фахівців з ІКТ, 
поширення цифрових навичок, сприйняття цифрової 
економіки, зміни соціальної організації). 
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Також важливим напрямом вивчення цифрової 
економіки є оцінка її наслідків на різних рів-
нях: макро-, мезо-, мікро-. Це має бути предме-

том окремих досліджень, часто відноситься до певно-
го суб’єктів, залежить від їх цілей, стану, можливостей 
адаптації тощо. При цьому потрібно враховувати: 
 існування позитивних і негативних, неодноз-

начних наслідків; 
 двоїстий характер багатьох ефектів; 
 різне значення наслідків для різних суб’єктів; 
 різний прояв ефектів у часі; 
 складність, а іноді й неможливість оцінити всі 

наслідки, наявність непрямих ефектів; 
 неможливість підрахувати всі витрати та 

втрати на різних рівнях. 
Через неможливість зупинки технологічного 

прогресу та становлення нового суспільно-еконо-
мічного укладу, яким є цифрова економіка, критично 
важливими є такі питання, як: 
 регулювання цифрових трансформацій, мі-

німізація негативних наслідків, максимізація 
переваг; 

 адаптація підприємств, галузей, соціальних 
груп до цифрової економіки; 

 вирішення специфічних проблем і протиріч 
тощо.

У багатьох країнах це стає окремим напрямом 
державної економічної політики, а також предметом 
діяльності міжнародних організацій (ЮНКТАД, ОЕСР, 
ЄС тощо). Ряд проблем мають національний характер, 
але більшість – глобальний, що пов’язано зі світовим 
поширенням Інтернету та формуванням глобальної 
економіки як єдиного господарського механізму. Так, 
загальні проблеми пов’язані з кіберзагрозами та кібер-
безпекою, інформаційно-технологічними ризиками, 
посиленням технологічних розривів між країнами.

Для більш глибокого розуміння сутності циф-
рової економіки потрібно виокремлювати такі її осо-
бливості: 

1) структурні (зростання масштабів електрон-
ного бізнесу різних видів; встановлення но-
вих пропорцій ВВП, зайнятості, інвестицій, 
державних витрат, зовнішньої торгівлі това-
рами та послугами відносно певної країни);

2) організаційні (використання Інтернету, циф-
рових систем; запровадження нових організа-
ційних моделей і структур); 

3) управлінські (використання спеціальних ал-
горитмів, штучного інтелекту для оцінки та 
прийняття рішень, програмних агентів; авто-
матизований контроль та ін.);

4) інституціонально-правові (поява нових пра-
вових інститутів та регулюючих інституцій); 

5) соціальні (розширення соціальної групи фа-
хівців; зміна структури зайнятості; поява та 
поширення нових культурних норм і навичок; 
розширення соціальних зв’язків, розвиток со-

ціальних мереж різних видів; активізація ко-
мунікації тощо); 

6) просторові (екстериторіальне здійснення 
операцій, перерозподіл ресурсів, інтенсифіка-
ція інформаційних та інших потоків та ін.).

З просторової точки зору потрібно враховувати 
те, що Інтернет, як зазначалося, став основою сучас-
ної глобалізації світового господарства, адже створив 
основу для: 
 миттєвого поширення інформації та комуні-

кації; 
 гомогенізації ринків та економічного простору; 
 виникнення глобальних ринків; 
 конвергенції цін на товари, послуги і фактори 

виробництва; 
 сприяв поширенню єдиних цінностей, ідей 

тощо; розвитку міжнародного бізнесу; глобаль-
них інноваційних і виробничо-збутових ланцю-
гів; міжнародній інтеграції на галузевому рівні. 

Відповідно і цифрова економіка є досить глобалі-
зованою. Вона має мультинаціональні частини, 
як і галузі економіки, однак більше стосується 

глобальних галузей (і сама ІКТ-індустрія є досить гло-
бальною). Як основні глобальні тенденції розвитку 
цифрової економіки можна виділити такі [14–16]: 

1) розвиток електронного бізнесу різних видів, 
виокремлення глобальних його галузей і рин-
кових сегментів; 

2) перетворення цифрової економіки та її окре-
мих частин на джерело зростання як націо-
нальних господарств, так і всього світового 
господарства; 

3) перетворення цифрової економіки на пара-
дигму економічної та технологічної модерні-
зації та сферу розвитку інноваційної діяль-
ності; 

4) світова конвергенція стандартів забезпечення 
та інтеграція цифрових систем, які з’явилися 
на національному рівні; 

5) глобалізація ринку праці у сфері ІКТ і капіта-
лу, орієнтованого на ІКТ; 

6) розширення масштабів і глобалізація світо-
вого ринку даних, індустрії їх збору й аналізу, 
уніфікація технології у сфері інтелектуально-
го аналізу даних; 

7) розвиток та інтернаціоналізація світових 
ринків ІКТ-товарів, ІКТ-послуг, технологій 
(машинне навчання, штучний інтелект, кібер-
безпека тощо), фінансових і маркетингових 
послуг. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, цифрова економіка перетворила-

ся на нову реальність, яка по-новому організовує сус-
пільне життя та трансформує національні господар-
ства. Для розуміння сутності цифрової економіки не-
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обхідно визначати: сутність ІКТ, наслідки та резуль-
тати їх застосування; сутність цифровізації та цифро-
вих трансформацій. Сформульовано риси цифрової 
економіки (ІКТ, цифрові системи, Інтернет та ін.) та 
обґрунтовано базові підходи до визначення її сут-
ності (політекономічний, технологічний, ресурсно- 
факторний, підприємницький). 

Окрім технологічної бази, появу та функціону-
вання цифрової економіки забезпечує циф-
рова інфраструктура й електронний бізнес, 

охоплюючи: торгівлю, банкінг, медицину, логістику, 
медіа тощо. Також ІКТ активно застосовуються в 
різних сферах виробництва, при створенні «розум-
них» міст і речей. Структурні частини та технологіч-
ні напрями цифрової економіки є сферою розвитку 
підприємницької діяльності та появи інновацій. Для 
глибокого розуміння сутності цифрової економіки 
потрібно виокремлювати її структурні, організацій-
ні, управлінські, інституціонально-правові, соціальні, 
просторові особливості. Важливим аспектом дослі-
дження цифрової економіки є визначення глобаль-
них тенденції її розвитку щодо: 
 електронного бізнесу, галузей і ринкових сег-

ментів; 
 перетворення на джерело економічного зрос-

тання, на парадигму економічної та техноло-
гічної модернізації; 

 конвергенції стандартів, технологій та інте-
грації цифрових систем; 

 глобалізації ринку праці та капіталу;
 глобалізації світового ринку даних, індустрії 

їх збору й аналізу; 
 інтернаціоналізації світових ринків ІКТ-

товарів, ІКТ-послуг, технологій.
ІКТ і цифрові системи трансформують еконо-

міку, створюють переваги та нові можливості. Тому 
подальші дослідження планується зосередити на пи-
танні підвищення ефективності різних видів електро-
нного бізнесу та стратегіях адаптації країн і підпри-
ємств до глобалізації цифрової економіки.                   
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