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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) виступають ключовими фак-

торами, що впливають на формування глобального економічного середовища, 
яке стрімко змінюється. З того часу, як компанія ІВМ оголосила про створення 
пристрою для збереження персональних даних у 1956 році, провідних бізнес-
менів та керівників компаній не залишало непереборне бажання до оцифруван-
ня. Так, протягом останніх 60 років, ІКТ перетворилися з інструменту частко-
вої до загальної сфери впливу на процес оброблення та відтворення інформа-
ції. Поштовхом до прискореного розвитку останнього стала поява Інтернету в 
1990-х роках, що і трансформувало потенціал ІКТ. Таким чином, оцифрування 
перетворилось на один із основних джерел економічного зростання світової 
економіки.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü òà ïóáë³êàö³é
Цифрова економіка все частіше стає об’єктом дослідження учених із різних 

країн [1-4] та все ширше входить в офіційні документи країн і організацій [5-9]. 
Незважаючи на зростання кількості трактувань даної економічної категорії, від-
сутня одностайність поглядів щодо її сутності, проте беззаперечно визначається 
позитивний економічний ефект ІКТ на рівень економічного зростання. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
В умовах пошуку суб’єктами світового господарства нових джерел еконо-

мічного зростання особливого значення набуває дослідження впливу ІКТ на 
економічну систему через видозміну динамічно взаємодіючих процесів: вироб-
ництва, розподілу обміну та споживання. Витіснення традиційних продуктів 
(матеріальних промислових благ) інформаційно-місткими продуктами, втрата 
ручною працею і факторами фізичних затрат свого значення, поширення цих 
явищ на всі сфери виробництва дозволяють констатувати такі структурні зміни 
економічного життя, які не підлягають поясненню на основі усталених наукових 
парадигм, і тому отримали назву «цифрової економіки» [10]. Остання висуває 
вимоги щодо поповнення категоріального апарату та теоретичних конструкцій 
економічної науки з метою визначення основних характеристик нового еконо-
мічного устрою.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є аналіз сутностей цифрової економіки як економічного по-

няття, визначення його специфічних характеристик та встановлення системного 
взаємозв’язку з традиційною економікою, а також перевірки гіпотези про пози-
тивний вплив ІКТ на економічний розвиток.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Поняття «цифрової економіки» з’явилося відносно нещодавно. У 1995 році 

американський інформатик грецького походження Ніколас Негропонте (Масса-
чусетський технологічний інститут) ввів в обіг поняття «цифрова економіка» [1]. 
Відтоді з’явилось багато тлумачень цього терміну, проте зміст його залишається 
недостатньо визначеним.

Концепція цифрової економіки постійно розвивається внаслідок багатогран-
ності та динамічності своєї природи і за рахунок трансформаційної сили цифро-
вих технологій. Так, департамент комунікацій та цифрової економіки Австралії 
визначає цифрову економіку як систему економічних, соціальних та культурних 
відносин, заснованих на використанні цифрових інформаційно-комунікаційних 
технологій- таких як Інтернет, мобільні та сенсорні мережі [5, с. 2].
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Цифрова економіка в Оксфордському словнику визначається як «еконо-
міка, яка функціонує насамперед за допомогою цифрових технологій, особ-
ливо електронних транзакцій, що виконуються з використанням Інтернету» 
[11]. Подібної точки зору дотримуються деякі вітчизняні науковці, зокрема, 
С.Коляденко, А.Веретюк та ін. Вони вказують на зміну умов «виробництва-
продажів-постачання» електронних товарів та сервісів високотехнологічними 
бізнес-структурами [3, с. 106-107], а також врахування потенційних можливос-
тей цифрової економіки [4, с. 51]. Слід зазначити, що подібні ідеї сутності нової 
економічної системи були викладені ще в 1994 році Доном Трепскоттом (Don 
Tapscott) у книзі «Цифрова економіка: потенціал та небезпеки в епоху міжна-
родних інформаційних мереж», яка стала світовим бестселером. Автор визначає 
трансформаційний влив Інтернету на спосіб ведення бізнесу [2]. Таким чином, 
цифрова економіка часто сприймається через ведення господарської діяльності в 
умовах ринкової економіки, що базується на використанні Інтернету та Індустрії 
4.0 (World Wide Web 4.0) [12-13], пояснює появу й інших назв нового економічно-
го устрою – інформаційна економіка, економіка даних, інтернет-економіка, нова 
економіка або веб-економіка. 

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) визначає, що 
цифрова економіка пов’язана з «торгівлею технологічними товарами і послуга-
ми за допомогою електронної комерції, що здійснюється через мережу Інтернет» 
[15, 5]. Слід звернути увагу, що до цифрової економіки пропонується відносити 
не весь ринок електронної комерції, а лише ту його частину, що пов’язана з 
торгівлею саме цифровими товарами. Дійсно, якщо через інтернет-магазин при-
дбаний нецифровий товар, то навряд чи слід до цифрової економіки відносити 
всю суму покупки, а не ту частину, яку отримав інтернет-магазин за посеред-
ницьку онлайнову послугу. Зі свого боку, уряд Великої Британії деталізує сфери 
реалізації цифрової економіки, відносячи до них виробництво цифрового облад-
нання, видавничу діяльність, комп’ютерне програмування та виробництво медіа 
[6]. Таким чином визначається, що цифрова економіка є частиною традиційної 
національної економічної системи, яка заснована на нових методах генерування, 
оброблення, зберігання, передачі даних, а також на цифрових комп’ютерних тех-
нологіях. Проте, позитивний економічний ефект останньої ніким не піддається 
сумніву. Так, в Європейському Союзі цифрову економіку розглядають як «єди-
ний найважливіший фактор інновацій, конкурентоспроможності та зростання у 
світі» [7]. Подібної точки зору дотримуються учасники спільного дослідження, 
проведеного групою економічного аналізу журналу «Economist» та компанією 
IBM. На їх думку, цифрова економіка «може забезпечити високу якість інфра-
структури ІКТ та використовувати можливості ІКТ для максимізації корисності 
споживачів, бізнесу та урядів» [8]. У рамках даної економічної моделі, карди-
нальної трансформації зазнають наявні ринкові бізнес-моделі, модель форму-
вання додаткової вартості істотно змінюється, значення посередників усіх рівнів 
у економіці різко скорочується. Крім того, збільшується значення індивідуаль-
ного підходу до формування продукту [15]. Еволюційний характер взаємодії 
економічних агентів, моделей їхньої інноваційної активності та їхніх взаємовід-
носин із середовищем функціонування дозволяє визначити цифрову економіку 
як екосистему [16]. Подібну структуру цифрової екосистеми запропонували у 
спільному дослідженні, що було проведене об’єднаними торговими палатами 
Таїланду та Європейською бізнес і торговою асоціацію в Таїланді. На їх дум-
ку, цифрова економіка представлена у вигляді трирівневої екосистеми: нижній 
- апаратно-мережевий рівень, над ним - рівень програмної інфраструктури та 
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супутніх елементів, а верхній - рівень додатків, специфічних для різних верти-
кальних секторів економіки [9]. Отже, екосистема є сукупністю організаційних, 
структурних і функціональних компонентів (інституцій) та їх взаємовідносин, 
задіяних у процесі створення та застосування наукових знань та технологій, що 
визначають правові, економічні, організаційні та соціальні умови інноваційного 
процесу та забезпечують розвиток інноваційної діяльності як на рівні підпри-
ємства, так і на рівні регіону та країни в цілому за принципами самоорганізації 
[17, c. 26].

Останні дослідження вказують на існування дифузії цифрової економіки як 
структурного елементу національної економіки, який виходить за межі електро-
нної комерції та електронного бізнесу. Сьогодні нова економіка охоплює ведення 
бізнесу, ведення комунікацій та надання послуг у всіх секторах, включно з тран-
спортом, фінансовими послугами, виробництвом, освітою, охороною здоров’я, 
сільським господарством, роздрібненою торгівлею, засобами масової інформа-
ції, розвагами та бізнесом, використовуючи цифрові технології. Таким чином, 
цифрова економіка відіграє важливу роль у прискоренні глобального економіч-
ного розвитку, підвищенні продуктивності наявних галузей, створенні нових 
ринків та промисловості, а також досягненні інклюзивного, стійкого зростання. 
Водночас цифрова економіка стає потужним каталізатором і водієм інклюзії, 
об’єднуючи спільноти одна з одною у своєрідне «глобальне село», де відбуваєть-
ся обмін інформацією, ідеями та продуктами, що дозволяє країнам піднятися по 
ланцюжку доданої вартості [18].

Узагальнюючи наявні визначення, можна зробити висновок, що цифрова 
економіка – віртуальне економічне середовище, що за допомогою ІКТ здійснює 
трансформацію традиційних економічних взаємовідносин, які складаються в 
системі виробництва, розподілу, обміну та споживання.

Проте, частка сектору ІКТ в зростанні ВВП країни залишається незначною 
(рис. 1). Однак, значення ІКТ в економічному зростанні країн, що розвивають-
ся, постійно збільшується, перевищуючи показники розвинених країн. Про-
тягом 2005-2009 років розрив внеску ІКТ сектору у зростання ВВП країн, що 
розвиваються та розвинених країн, становив 0,9% і дещо скоротився в пост-
кризовий період до 0,4%. При швидкому поширенні цифрових технологій у 
країнах, що розвиваються, цей розрив може зрости в майбутньому. Крім того, 
непрямий внесок ІКТ в економічне зростання через поліпшення загальної фак-
торної продуктивності також може бути великим, хоча суттєві докази все ще 
відсутні.

Вплив сектору ІКТ та його підгалузей на додану вартість із початку глобаль-
ної економічної кризи залишається практично незмінним для країн – цифрових 

Рис. 1. Внесок ІКТ у зростання ВВП, % 
Джерело: [19, с. 13]
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лідерів, що входять до ОЕСР (рис. 2). Враховувати необхідно вплив ряду факто-
рів, що виступають структурними елементами сектору ІКТ. 

У період з 2008 по 2015 рр. додана вартість телекомунікаційних послуг (-10%), 
виробництва комп’ютерів та електроніки (-7%) зменшилась під впливом низки 
факторів, у тому числі розширення використання продукції в країнах торгових-
партнерах ОЕСР та врахування доданої вартості з різних сфер економіки. 

Слід зазначити, що попит на товари і послуги, що створюються з використан-
ням ІКТ, постійно зростає. Проте, одночасно їх вартість скорочується в результаті 
посилення конкуренції на глобальному та національному ринках. З іншого боку, 
незважаючи на загострення конкуренції, додана вартість продовжує зростати у 
сфері ІТ послуг на 16% та у програмному забезпеченні – на 12%. 

Таким чином, альтернативи формування цифрової економіки у світової спіль-
ноти відсутні, а розмір цифрових дивідендів визначатиме рівень економічного 
розвитку країни в майбутньому. Процес становлення та розвитку нової економіч-
ної системи буде здійснюватись під впливом ІКТ, основним ресурсом розвитку 
якого є висококваліфікована робоча сила. На сьогодні зайнятість в ІКТ секторі, з 
одного боку, характеризується стійким незмінним трендом, з іншого – виперед-
жальними темпами розвитку порівняно із загальною зайнятістю в усіх секторах 
економіки (рис. 3). 

Рис. 2. Зростання доданої вартості сектору ІКТ та його підгалузей для країн ОЕСР, 
в поточних цінах, виражених в дол. США (2008=100)

Джерело: [20, с. 116]

Рис. 3. Зростання зайнятості в секторі ІКТ та його підгалузях у країнах-членах ОЕСР, 
кількість зайнятих осіб (2008=100)

Джерело: [20, с. 118]
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На основі даних, наведених на рис. 3, можна зробити висновок, що дві під-
галузі не виявили жодних ознак відновлення після кризи з точки зору зайнятос-
ті – ІКТ та телекомунікація, які продовжують знижуватись.

Так, у 2015 році кількість зайнятих у ІКТ становила 3% від загальної зайня-
тості в окремих країнах ОЕСР. Найбільша частка зайнятих – 4% і більше, при-
пала на Естонію, Південну Корею та Люксембург. Найменша кількість зайнятих 
була в Греції, Литві, Мексиці та Португалії (менше 2% загальної зайнятості). На 
послуги у сфері ІКТ (розробка програмного забезпечення, телекомунікаційною 
галуззю, ІТ та іншими інформаційними службами) припадало в середньому май-
же 80% загальної зайнятості ІКТ [20].

Оцінка впливу цифрової економіки на економічне зростання через засто-
сування ІКТ може здійснюватись і на основі інших показників (міжнародних
ІКТ-індексів), проте більшість із них розглядає ступінь розвитку цифрової еко        -
но міки в цілому або якоїсь її складової як цілком зрозумілий економічний взає-
мо зв’язок. 

Âèñíîâêè
Цифрова економіка – віртуальне економічне середовище, що за допомогою 

ІКТ здійснює трансформацію традиційних економічних взаємовідносин, що 
складаються у системі виробництва, розподілу, обміну та споживання.

Незважаючи на те, що в умовах рецесії світової економіки, відбулося змен-
шення частки ІКТ у темпах приросту ВВП (даний макроекономічний показник є 
мірилом економічного розвитку країни), доданої вартості, створеної за допомо-
гою ІКТ, та частки персоналу, задіяного в секторах ІКТ, проте скорочення даного 
сектору є значно меншим порівняно з традиційними секторами економіками. 
А це створює широкі перспективи отримання максимальної віддачі від цифро-
вих перетворень (цифрові дивіденди).
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Макроекономічне регулювання 

національної економіки 

в умовах глобалізаційних викликів

Для національних економік країн, що перебувають у стані трансформації, існує 
перспектива консервації ролі об’єкта зовнішнього управління. Автором обґрунтову-
ється необхідність перегляду принципів та удосконалення інструментарію макроеко-
номічної політики в умовах глобалізованого економічного середовища.

Ключові слова: глобалізація, макроекономічне регулювання економіки, економічний 
націоналізм.
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