
10

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

БІЗНЕСІНФОРМ № 9 ’2022
www.business-inform.net

УДК 330:004 
JEL: L86; M21; O39 
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-9-10-18

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ПІДХОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
2022 ГОЛОБОРОДЬКО А. Ю. 

УДК 330:004
JEL: L86; M21; O39

Голобородько А. Ю. Цифрова економіка: підходи та особливості розвитку
Цифровізація виступає інтегратором входження України у світовий економічний та інформаційний простір, відкриває нові інноваційні можли-
вості в майбутньому. Дослідження економічної сутності цифрової економіки є особливо важливим стратегічним завданням зі становлення 
соціально-економічних відносин взаємодії та побудови ефективної економічної системи. У статті проведено всебічне дослідження сутності 
цифрової економіки як економічної категорії та виділено вісім основних інститутів щодо розуміння сутності цифрової економіки. А саме, роз-
крито концептуальне бачення цифрової економіки як: економіки, заснованої на цифрових технологіях (конвергенції інформаційно-комунікативних 
технологій, знань, ресурсів); наслідку еволюції та розвитку суспільства, результату та каталізатора інновацій в економіці; розвитку інфра-
структури електронного бізнесу та електронної комерції; методу автоматизації обробки цифрових даних; способу комунікацій між учасниками 
соціально-економічної діяльності через мережі та цифрові платформи; мережеву економіку потоків і процесів організації діяльності підприємств 
та суспільства; синтез реального виробництва й електронних платформ; частину економічних відносин, створену цифровими ресурсами на 
засадах виробництва електронних товарів і сервісів. На засадах виділення особливостей розвитку цифрової економіки сформовано авторське 
визначення цифрової економіки як економічної категорії. Визначено, що цифрова економіка – це діяльність, яка спрямована на посилення впливу 
інноваційних цифрових технологій на певні ланки інформаційного, матеріального, фінансового, інтелектуального та сервісного потоків на за-
садах їх інтеграції в усі процеси діяльності підприємства та трансформації його бізнес-моделі.
Ключові слова: цифрова економіка, підходи, трансформація, особливості, розвиток.
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Goloborodko A. Yu. Digital Economy: Approaches and Features of Development
Digitalization acts as an integrator of Ukraine’s entry into the global economic and information space, opens up new innovative opportunities in the future. 
Studying the economic essence of digital economy is a particularly important strategic task for the formation of socioeconomic relations of interaction and 
the construction of an efficient economic system. The article conducts a comprehensive study of the essence of digital economy as an economic category and 
allocates eight main institutions for understanding the essence of digital economy. Namely, the conceptual vision of the digital economy is revealed as: an 
economy based on digital technologies (convergence of information and communication technologies, knowledge, resources); the result of the evolution and 
development of society, the consequence and catalyst of innovation in the economy; development of e-business and e-commerce infrastructure; a method of 
automation of digital data processing; the way of communication between participants in socioeconomic activities through networks and digital platforms; the 
network economy of flows and processes of organization of activities of enterprises and society; synthesis of real production and electronic platforms; a part of 
economic relations created by digital resources based on the production of electronic goods and services. On the basis of allocating the features of development 
of digital economy, the author’s own definition of the digital economy as an economic category is formed. It is defined that the digital economy is an activity 
aimed at strengthening the influence of innovative digital technologies on certain links in information, material, financial, intellectual and service flows on the 
basis of their integration into all processes of the enterprise’s activity and a transformation of its business model.
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Останніми роками цифрова економіка стала 
найбільш провідною та перспективною сфе-
рою діяльності. Цифровізація виступає інте-

гратором входження України у світовий економічний 
та інформаційний простір, відкриває нові інноваційні 
можливості в майбутньому. 

Дослідження економічної сутності цифрової 
економіки є особливо важливим стратегічним за-
вданням становлення соціально-економічних відно-

син взаємодії та побудови ефективної економічної 
системи. 

Дослідженням сутності цифрової економіки 
займалися багато вітчизняних та іноземних учених,  
а саме: D. Tapscott, N. Negroponte, N. Colin, G. C. Kane, 
A. Tugui, S. Fayyaz, Г. Карчева, Д. Огородня, В. Опень -
ко, О. Голобородько, Н. Краус, К. Краус, Л. Я. Малюта,  
Л. Дерманська, А. Кузнєцова, Г. Чмерук, В. Апалько-
ва, А. Добринін, О. Москаленко, Л. Кіт, К. Семячков,  
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Л. Матвейчук, Н. Дєєва, В. Делейчук, О. Гриценко,  
О. Марченко, С. Веретюк, С. Коляденко та інші. Однак 
означені науковці мають різні точки зору стосовно сут-
ності цифрової економіки та не розкривають особли-
востей цифрової економіки як економічної категорії.

Метою статті є всебічне дослідження сутності 
та виокремлення наукових підходів до розвитку циф-
рової економіки.

Методологічним підґрунтям статті служили су-
часні положення теорії інновацій, також застосовані 
загальнонаукові методи пізнання, узагальнення, сис-
темного аналізу, синтезу. У процесі дослідження були 
використані наукові роботи провідних вітчизняних 
і закордонних учених з питань дослідження теоре-
тичної сутності цифрової економіки як соціально- 
економічної категорії.

Цифрова економіка виникла й отримала по-
дальший розвиток внаслідок об’єктивної 
необхідності впровадження інноваційних 

рішень та попиту на продукти віртуальних товарно-
грошових відносин. Однак науковці до цього часу не 
дійшли єдиної думки до наукового представлення 
цифрової економіки як економічної категорії. Ви-
вчення робіт провідних дослідників сутності цифро-
вої економіки дало змогу сформувати та виділити ві-
сім основних напрямів розвитку цифрової економіки 
як науки (рис. 1). 

Вперше цифрову економіку охарактеризува-
ли канадський професор менеджменту Д. Тапскотт  
(D. Tapscott) та американський фахівець з інформа-
тики Н. Негропонте (N. Negroponte) [1; 2]. Вони за-
клали основу класичного підходу до наукового піз-
нання цифрової економіки. У вузькому розумінні на 
початку досліджень економічної сутності цифрової 
економіки автори розглядали дане поняття з позиції 
економіки, що заснована на застосуванні цифрових 
технологій. Прихильниками даного підходу до сут-
ності цифрової економіки в подальшому було розши-
рене поняття та додана інформаційно-комунікативна 
складова розвитку досліджуваної категорії. Треба 
зазначити, що дана школа пізнання категорії цифро-
вої економіки отримала один із найбільших стримів 
розвитку. У даному аспекті її вивчали такі відомі за-
кордонні науковці, як N. Colin [12], G. C. Kane [13],  
A. Tugui [15] та ін. Окрім цього, основи теорії станов-
лення та сутності цифрової економіки були закладе-
ні в положеннях і звітах Європейського парламенту, 
висновках країн G20, а також у стратегіях розвитку 
цифровізації глобального соціально-економічного 
суспільства [14; 19]. Отже, цифрова економіка, в рам-
ках цього підходу, виникла як революційне явище 
внаслідок відомої промислової революції Індустрія 
4.0 завдяки стрімкому розвитку та впровадженню ін-
формаційних технологій та інновацій. 

У роботах вітчизняних науковців Г. Т. Карчевої, 
Д. В. Огородної, В. А. Опенько, О. П. Голобородько, 

Н. М. Краус, К. М. Краус, Л. Я. Малюти, Л. В. Дер-
манської, А. Я. Кузнєцової, Г. Г. Чмерук багато уваги 
приділено розкриттю цифрової економки з позицій 
залучення новітніх цифрових технологій на засадах 
використання нових бізнес-моделей діяльності під-
приємств [22; 29; 30; 35; 37]. У своїх роботах укра-
їнські науковці роблять акцент на інноваційному 
системному підході до ведення бізнесу, побудові су-
часних трансформаційних моделей організації діяль-
ності. Дана школа вивчення особливостей розвитку 
цифрової економіки ставить задачу не тільки отри-
мання економічного ефекту суб’єктів підприємниць-
кої діяльності, але й спрямована на виконання основ-
ної соціальної функції суспільства – забезпечення 
високого рівня життя населення через нові технології 
організації його побуту та добробуту.

Отже, в рамках означеного підходу досліджен-
ня економічної категорії цифрова економіка 
визначається економікою, яка заснована на 

цифрових технологіях, а саме: конвергенцією прин-
ципово нових інформаційно-комунікативних техно-
логій, знань і ресурсів. 

Докладне вивчення робіт E. Brynjolfsson, В. В. Апаль-
кової, А. П. Добриніна, О. М. Москаленко [11; 17; 18; 
24] з питань цифрової економіки дозволило виділити 
підхід наукового пізнання сутності цифрової еконо-
міки внаслідок еволюції та розвитку суспільства як 
результат і водночас каталізатор інновацій в еконо-
міці. При цьому дослідники даного підходу впевнені, 
що цифрові трансформації мають релевантний пер-
манентно стійкий процес розвитку побудови конку-
рентоспроможної соціально-економічної діяльності. 

Розвиток суспільства передбачає впроваджен-
ня цифрових технологій у всі сфери життєдіяльнос-
ті. Внаслідок цього перед суб’єктами соціально-еко-
номічної діяльності постає проблема збалансування 
ресурсів і технологій процесів організації бізнесу. 
Першочерговим завданням ефективної діяльнос-
ті підприємств є впровадження технології обробки 
цифрових даних на засадах повної автоматизації й 
ув’язки всіх бізнес-процесів [18]. 

T. L. Mesenbourg, S. Fayyaz, Міжнародні орга-
нізації економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) розглядають цифрову економіку з позицій 
розвитку інфраструктури електронного бізнесу й 
електронної комерції [3; 6; 8; 32]. Запропонований 
ними підхід розкриває незначну частину або сегмент 
розуміння сутності категорії цифрової економіки, 
оскільки електронний бізнес і електронна комерція –  
сфера застосування цифрової економіки. Сучасний 
розвиток цифровізації як процесу охоплює всі сфери 
економічної діяльності, а механізми цифрової еконо-
міки сучасного підприємства вмонтовані в усі пото-
кові процеси функціонування підприємства та взає-
мовідносин усього конкурентного середовища. 
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Розвиток інфраструктури
електронного бізнесу
та електронної комерції 

 

Метод автоматизації
обробки цифрових даних

 

Економіка, заснована 
на цифрових технологіях: 
конвергенції інформаційно-
комунікативних технологій, 
знань, ресурсів

D. Tapscott [1]; N. Negroponte [2]; Д. Гапотченко [9]; N. Colin, 
A. Landier, P. Mohnen, A. Perrot [12]; G. C. Kane et al. [13]; 
European Parliament [14]; A. Tugui [15]; G20 Digital Economy 
Task Force (G20 DETF, 2016): Digital Economy Development 
and Cooperation Initiative [19]; Г. Карчева, Д. Огородня, 
В. Опенько [22]; О. Голобородько, Н. Краус, К. Краус [29; 30]; 
Л. Малюта, Л. Дерманська [35]; А. Кузнєцова, Г. Чмерук [37]; 
Taryan Towers [41]

Наслідок еволюції та розвитку 
суспільства, результат 
і каталізатор інновацій 
в економіці

E. Brynjolfsson [11]; В. Апалькова [173]; А. Добринін та ін. [18]; 
О. Москаленко [24]

Т. Mesenbourg [3]; Digital Economy Rankings 2010. 
Economist Intelligence Unit 2010 [6]; The Digital Economy. 
OECD [8]; S. Fayyaz [32]

Tugui A. [4]; G. Gorelova et al. [5]; Концепція розвитку 
цифрової економіки та суспільства України 
на 2018–2020 рр. [36]; В. Фіщук [38]; Цифрова адженда 
України – 2020 [39]; Український інститут майбутнього [44]

Спосіб комунікацій між 
учасниками соціально-
економічної діяльності через 
мережі та цифрові платформи

Л. Кіт [10]; К. Семячков [23,]; Л. Матвейчук [33]

Мережева економіка потоків
і процесів організації 
діяльності підприємств 
і суспільства

K. Barefoot et al. [26]; What is Digital Economy? Deloitte [27]; 
Н. Дєєва, В. Делейчук [28]; Центр Разумкова [42]; А. Сірко [43]

Синтез реального виробництва 
й електронних платформ 

V. Dykan [31]; О. Гриценко [34]; О. Марченко [40]

Частина економічних відносин, 
створена цифровими 
ресурсами на засадах 
виробництва електронних 
товарів і сервісів

H. K. Chavula, A. Chekol [7]; М. Войнареко, 
Л. Скоробогата [16]; С. Веретюк, В. Пілінський [20]; 
С. Коляденко [21]

Рис. 1. Наукові підходи до економічної сутності «цифрова економіка»
Джерело: сформовано автором на основі [1–44].

Ще одним підходом до визначення економічної 
категорії «цифрова економіка» є її розгляд через ме-
тод автоматизації й обробки цифрових даних. Даний 
підхід не має системного розуміння цифрової еконо-
міки як інституту й економічного явища. Оцифруван-
ня даних і автоматизація є методом, завдяки якому 
підвищується динамічність і точність ведення еконо-

міко-управлінського обліку діяльності, її планування 
та прогнозування, стає можливим проведення бага-
товаріантного моделювання оперативного або стра-
тегічного розвитку підприємства. Автоматизація 
сприяє мобільності та гнучкості прийняття управлін-
ських рішень, оптимізує весь ланцюг і кожну ланку 
окремо системи управління потоками підприємства 
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в ув’язці з інтересами партнерів. Низка науковців,  
а саме: A. Tugui, G. Gorelova, В. Фіщук [4; 5; 38], роз-
глядають цифрову економіку як створення певної 
мережі з обміну цифровим даними, що спрямоване 
на підвищення продуктивності й ефективності ді-
яльності підприємства. У даному контексті наведено 
і визначення цифрової економіки в Концепції роз-
витку цифрової економіки та суспільства України на 
2018–2020 рр., Цифровій адженді України – 2020 та 
в розробці Українського інституту майбутнього [36; 
39; 44]. Зважаючи на важливе первісне значення циф-
рової економіки України в системі побудови стратегії 
сталого розвитку соціально-економічних відносин, 
доцільно даний підхід розширити, перш за все, на за-
конодавчому рівні держави. Цифрова економіка по-
винна бути досліджена з позицій інституціонального 
підходу до розуміння сутності її як економічної та со-
ціально важливої наукової категорії. 

Ряд дослідників, а саме: Л. З. Кіт, К. А. Семяч-
ков, Л. О. Матвейчук розглядають категорію цифро-
вої економіки як спосіб комунікацій між учасниками 
соціально-економічної діяльності через мережі та 
цифрові платформи [10; 23; 33]. Цей підхід пов’язаний 
з підходом автоматизації й обробки цифрових даних, 
оскільки також висвітлює тільки одну з функцій циф-
рової економіки – мобільність і зручність організації 
інформаційного потоку. Розвиток цифрових комуні-
кацій і перенесення частини соціально-економічних 
відносин у віртуальне життя значною мірою пов’язане 
з рядом факторів. По-перше, це підвищення мобіль-
ності економічних відносин і необхідність швидко-
го прийняття управлінських рішень. По-друге, соці-
альні фактори кризових явищ – глобальна пандемія 
COVID-19, яка змусила все суспільство перенести ба-
гато сфер і комунікацій у цифровий простір за допо-
могою створених платформ. Так, отримали значний 
розвиток електронна освіта, електронна комерція, 
служби доставки та сервіси державного інституту 
забезпечення організації та контролю соціально-еко-
номічної діяльності. Однак, разом із цим, даний під-
хід не розкриває всієї сутності цифрової економіки, 
її ролі та характеристики. Прихильники даної кон-
цепції вважають цифрову економіку сучасним типом 
господарювання або моделлю взаємодії партнерів і 
розглядають цифровізацію як визначальний ресурс у 
системі товарно-грошових відносин. 

 

Сутність цифрової економіки ретельно роз-
глянуто в наукових дослідженнях K. Barefoot 
зі співавторами (Bureau of Economic Analysis 

(BEA)); Deloitte, Н. Е. Дєєвої, В. В. Делейчук; Центру 
Разумкова; А. В. Сірка [26–28; 42; 43]. В означених 
розробках цифрова економіка розглядається через 
призму мережевої економіки потоків і процесів ор-
ганізації діяльності підприємств та суспільства. При 
цьому, за K. Barefoot зі співавторами, цифрова еко-
номіка складається з трьох компонентів. По-перше, 

з інфраструктури для обробки цифрових даних; по 
друге, з цифрових транзакцій для забезпечення елек-
тронної комерції; по-третє, з вмісту, який споживачі 
цифрової економіки створюють та отримують. 

Організація Deloitte, Н. Е. Дєєва, В. В. Делейчук 
розглядають цифрову економіку через її комуніка-
тивну функцію. А саме, як економічну діяльність, що 
виникає між її суб’єктами через певні канали зв’язків 
для обміну даними та процесами. У рамках даного 
підходу цифрова економіка отримала стрімкий роз-
виток внаслідок глобалізації мережі Інтернет. Окрім 
цього, при формуванні свого бачення економічної 
сутності цифрової економіки автори приділяють осо-
бливу увагу взаємозв’язку інтелектуального та техно-
логічного потокових процесів, тобто побудові ланки 
організації економічної діяльності за принципом 
«людина – машина». 

Досить докладно розкрита сутність цифрової 
економіки в дослідженнях А. В. Сірка та Центра Ра-
зумкова. У даних роботах досить ґрунтовно доказа-
но, що цифрова економіка докорінно перетворює всі 
сфери соціально-економічної діяльності й окремі біз-
нес-процеси на базі інноваційних цифрових техноло-
гій і розвитку соціальних мереж. Не можна не погоди-
тись, що цифрова економіка – це наслідок еволюцій-
ного перманентного процесу економічного розвитку. 
Цифрова економіка не тільки сприяє трансформації 
бізнес-моделей діяльності підприємств, об’єднує їх у 
мережеві інтеграції, але й відкриває нові якісні мож-
ливості життєдіяльності держави та суспільства.

Підсумовуючи дослідження даного підходу, 
визначимо, що цифрова економіка – це ба-
гатогранна процесна діяльність, яка засно-

вана на поєднанні інфраструктури ланок ряду по-
токових процесів – технологічних, інтелектуальних, 
об’єднання їх у мережеву економіку. 

В. Дикань, О. Гриценко, О. Марченко [31; 34; 
40] схиляються до функціонально-організаційного 
підходу вивчення сутності й особливостей розвитку 
цифрової економіки. Прихильники цього підходу 
розглядають цифрову економіку як доповнення до 
традиційної економіки, тобто через синтез сфери ре-
ального виробництва, реалізації продукту або послу-
ги для споживання та електронних платформ. Треба 
зазначити, що дослідження ефективності практично-
го досвіду розвитку сучасного підприємства підтвер-
джує високу ступінь залежності всіх сфер соціаль-
но-економічної діяльності та цифрових технологій. 
Мобільне впровадження інновацій, науково-техно-
логічного цифрового обладнання, організація елек-
тронних платформ для автоматизації економічної ді-
яльності сприяють підвищенню конкурентоздатності 
підприємств як в умовах кризової економіки, так і 
прогресивно-розвинутій. Сучасна життєдіяльність 
вимагає впровадження цифрових технологій, які 
мають економічний зміст для розвитку виробничих 



14

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

БІЗНЕСІНФОРМ № 9 ’2022
www.business-inform.net

процесів, а також соціально важливі для побудови 
розвиненого суспільства в цілому.

Науковці H. K. Chavula, A. Chekol, М. П. Война-
реко, Л. В. Скоробогата, С. М. Веретюк, В. В. Пілін-
ський, С. В. Коляденко розглядають цифрову еко-
номіку як частину економічних відносин, створену 
цифровими ресурсами на засадах виробництва елек-
тронних товарів і сервісів [7; 16; 20; 21]. Представни-
ки даної школи становлення та розвитку цифрової 
економіки у своїх роботах акцентують увагу на при-
пущенні, що цифрова економіка – це вид діяльності, 
заснований на засадах використання електронних 
засобів у організації бізнесу для створення електро-
нних товарів або послуг та їх подальшої реалізації. 
При цьому, за їх баченням, більшість соціально-еко-
номічних процесів відбуваються у віртуальному се-
редовищі. Однак у такому вигляді цифрова економіка 
зустрічається не часто, більшість сучасних підпри-
ємств обирають синтезовану організацію бізнесу для 
своєї діяльності. Тобто використовують окремі циф-
рові технології на кожній ланці ланцюга своєї еконо-
мічної діяльності. 

С. М. Веретюк і В. В. Пілінськи вважають, що 
сучасна цифрова економіка – це триваюча трансфор-
мація всіх сфер економіки по перенесенню всіх ін-
формаційних ресурсів та знань на комп’ютерну плат-
форму [20, с. 51]. На наш погляд, таке наукове бачення 
цифрової економіки досить об’єктивно відображає 
розвиток цифрових трансформацій і обумовлює пер-
спективи для подальшого ефективного становлення 
цифрової економіки як науки в загальному вигляді. 

Протягом останніх десятиліть спостерігається 
тенденція активного розвитку проникнення 
інформаційних технологій у різні сфери ді-

яльності суспільства.
Сучасний індустріальний світ впевнено руха-

ється до принципово нової інформаційно-техноло-
гічної, економічної та соціальної реальності. Зміни 
всього суспільного життя стосуються змін глобаль-
ного інформаційно-технологічного та інтелектуаль-
ного укладу, наслідком якого є трансформація тради-
ційних систем організації бізнесу. Для ефективності 
підприємницької діяльності необхідно формувати 
систему інноваційних соціально-економічних страте-
гій і тактичних завдань. Одночасно змінюється тех-
нологічна парадигма, змінюються моделі управління 
та суспільні норми, відбуваються масштабні демогра-
фічні зрушення [42].

В економічній літературі цифрова економіка 
ототожнюється з інформаційною та передбачає на-
стання нової ери економічного розвитку внаслідок 
інформатизації суспільства. При цьому інформати-
зація – один із важливих факторів підвищення ефек-
тивності соціально-економічної діяльності підпри-
ємств у цілому та якості життя населення зокрема. 
До того ж, цифрова економіка не обмежується тільки 

інформаційною складовою, оскільки інформаційний 
потік є забезпеченням передачі даних. Тому цифро-
ва економіка – значно ширше економічне поняття за 
інформаційну економіку, отже, її не доцільно ототож-
нювати з інформаційною. 

На початку становлення цифрової економіки 
вчені-економісти пов’язували процес цифровізації з 
підвищенням інформатизації суспільства. Розвиток 
інформатизації, перш за все, є проекцією впрова-
дження цифрових комунікаційних технологій і плат-
форм на засадах інтеграції Інтернету та мобільних 
засобів. Таким чином, цифрова економіка – це сектор 
економіки, заснований на інформаційних і комуніка-
тивних технологіях [2].

Отже, цифрова економіка отримала розвиток 
внаслідок глобальної трансформації систем органі-
зацій і комунікацій та переходу індустріального су-
спільства до цифрового.

Наукова дискусія привела до виділення підходів 
до розкриття категорії «цифрова економіка». Втім, 
провідні світові та вітчизняні вчені не дійшли єдиної 
думки у формуванні сутності цифрової економіки як 
сфери економічної науки. Це обумовлено багатоас-
пектністю та швидкою динамічністю розвитку циф-
рового простору суспільства та світу.

Глибоке дослідження наукових робіт з еконо-
мічної сутності та практичного досвіду з розвитку 
цифровізації дало змогу виділити ключові характе-
ристики концепції цифрової економіки. А саме:

По-перше, цифрова економіка є наслідком і ка-
талізатором перманентного якісного процесу іннова-
ційного розвитку соціально-економічних відносин.

По-друге, цифрова економіка – це конвергенція 
інформаційно-комунікативних технологій, знань, ре-
сурсів щодо отримання додаткових компетентностей 
для забезпечення конкурентоздатності та підвищен-
ня ефективності діяльності підприємств. 

По-третє, цифрова економіка – це мережева 
діяльність синтезу й інтеграції цифрових техноло-
гій у традиційні економічні процеси через створення 
єдиних платформ взаємодії.

Отже, на нашу думку, цифрова економіка – 
це діяльність, яка направлена на посилення 
впливу інноваційних цифрових технологій 

на певні ланки інформаційного, матеріального, фі-
нансового, інтелектуального та сервісного потоків на 
засадах їх інтеграції в усі процеси діяльності підпри-
ємства та трансформації його бізнес-моделі.

Розвиток цифрової економіки передбачає отри-
мання переваг, серед основних з яких можна виділи такі:
 цифрова економіка має високу чутливість до 

соціально-економічних вимог суспільства 
(on-demand economy) і передбачає швидку до-
ступність необхідних продуктів або послуг 
для споживача в означений час для задово-
лення потреб, що виникли; 
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 цифрові технології виступають дифузією пе-
редачі даних, знань, інновації, стимулюють 
підвищення суспільної продуктивності через 
збалансування та систематизацію ланцюгів 
потоків бізнес-процесів з метою підвищення 
ефективності та забезпечення сталого еконо-
мічного розвитку;

 цифрова економіка – це модель економічного 
розвитку, заснована на комунікативних циф-
рових платформах, які надають можливості 
підвищення продуктивності праці, конкурен-
тоспроможності підприємств, оптимізації ви-
трат і ресурсів для забезпечення якості життя 
суспільства. 

Вважаємо, що перехід соціально-економічних 
процесів у цифровий простір привів до необ-
хідності трансформації всіх бізнес-процесів. 

Сучасний розвиток економіки та побудова взаємовід-
носин передбачає глобальне поєднання та системний 
взаємозв’язок усіх ланцюгів та учасників створення 
продуктів, товарів або послуг на засадах створення 
узгодженої цифрової платформи, а саме:
 по-перше, інформаційна відкритість, завдяки 

чому всі користувачі платформи мають чітку 
візуалізовану інформацію про об’єктивний 
фізичний стан, вигляд у цифровій копії про-
дукту чи послуги;

 по-друге, можливість одночасного доступу до 
інформації на платформі й інтегрованість усіх 
учасників бізнес-процесу на засадах суспіль-
ного споживання;

 по-третє, можливість оптимізації всіх бізнес-
процесів, витрат і фінансово-інтелектуальних 
потоків через скорочення дублювання функ-
цій організаційно-управлінської системи;

 по-четверте, удосконалення процесу при-
йняття управлінських рішень. Можливість 
побудови багатоваріантних моделей розвитку 
та прогнозування ймовірних сценаріїв на за-
садах сучасних інформаційно-комп’ютерних 
систем; 

 по-п’яте, висока мобільність отримання й об-
робки даних про стан і результати діяльнос-
ті, а також можливість внесення корективів і 
гнучкість політики управління;

 по-шосте, можливість автоматизації еконо-
міко-управлінської системи або її окремих 
підсистем, що значно підвищує ефективність 
діяльності та дозволяє на засадах викорис-
тання штучного інтелекту перейти до впрова-
дження інноваційних бізнес-технологій. 

ВИСНОВКИ
Підбиваючи підсумок проведеного досліджен-

ня, треба зазначити, що цифрова економіка має стра-
тегічне значення не тільки для ефективної діяльності 

підприємств, але й для глобальної системи суспіль-
ного споживання, оскільки цифрова трансформація 
економіки охоплює всі цифрові процеси на різних 
рівнях господарювання та регулювання соціально-
економічних сфер діяльності – інституту державного 
регулювання й управління, підприємств і суспільства. 
Ініціатива з розвитку та співробітництва в галузі циф-
рової економіки країн G20 свідчить, що цифрова еко-
номіка є рушійною силою прискорення глобального 
економічного розвитку, підвищення продуктивності 
виробництва, створення нових ринків та сфер, що від-
криває нові можливості для інклюзивного та сталого 
зростання. В Україні розвиток цифрової економіки, 
незважаючи на кризові умови, набув стрімкого розви-
тку як джерело отримання додаткових можливостей 
створення валового внутрішнього продукту та форму-
вання безпеки і стійкості національної економіки.      
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