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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Повноцінне функціонування сучасної економіки не

можливе без активного використання цифрових технологій
на всіх стадіях економічного циклу, що є прямим наслідком
науково�технологічного процесу. Роль цифрових техно�
логій у розвитку міжнародних економічних відносин про�
являється у значному зростанні продуктивності праці, ди�
версифікації форм міжнародного обміну товарами, послу�
гами та капіталами, підвищенні рівня інтеграції компаній на
міжнародні ринки інформаційно�комунікаційних техно�
логій. Актуальність даної тематики визначається тим, що
продукти цифрової економіки стають каталізаторами по�
зитивних змін у всіх секторах та галузях світової економі�
ки, а її основою є платформи Інтернет, мобільного зв'язку
та глобальні електронні мережі. Особливої уваги потребу�
ють особливості розвитку таких важливих елементів циф�
рової економіки як інфраструктура ринку інформаційно�
комунікаційних технологій (ІКТ), електронний бізнес та
електронна комерція. Їх взаємодія веде світову економіку у
бік вищої ефективності, тобто з'являється можливість зат�
рачати менше зусиль та ресурсів на виробництво того чи
іншого продукту (товару чи послуги) а також підвищити
продуктивність тих чи інших рішень.

Крім того, вважається що сучасна економіка на основі
екосистеми споживачів, партнерів та розробників стане
фундаментом нової технологічної революції, що додатко�
во підтверджує важливість дослідження цієї тематики; а
динамічність розвитку сфери цифрових технологій пород�
жує потребу у постійному моніторингу індикаторів інфор�
матизації глобальної економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Питання розвитку ІКТ у світовій економіці стали пред�

метом наукових досліджень як вітчизняних, так і закордон�
них науковців. Зокрема особливої уваги заслуговують праці
Д. Белла, П. Друкера, А. Тофлера, Ч. Лидбитера як класиків
з питань формування і розвитку постіндустріального су�
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спільства; Дж. Мартіна, Н. Лейна, Дж. Мулгана та інших
щодо економічної ефективності технологічних інновацій, їх
впливу на забезпечення суспільного добробуту. Серед
вітчизняних науковців проблематика інтенсифікації інфор�
матизації світової економіки з різних аспектів висвітлена у
працях С. Войтка, В. Герасимчука, О. Ляшенко, Т. Сакало�
ша, О. Рудяка, З. Яремко та інших.

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є поглиблення теоретико�методо�

логічних основ розвитку цифрових технологій як важливо�
го фактору розвитку сучасної світової економіки. Серед
завдань дослідження важливими є такі: визначити переду�
мови формування цифрової економіки, розглянути взаємоз�
в'язок цифрового розвитку та структури зайнятості, тех�
нологічного, соціально�економічного та просторового фак�
торів, проаналізувати сучасні показники розвитку цифро�
вих технологій, обгрунтувати особливості розвитку цифро�
вих технологій у країнах світу.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасному світовому просторі цифрові технології є

найдинамічнішою сферою за показниками власного розвит�
ку. Зокрема на сьогодні кількість мобільних з'єднань знач�
но перевищує кількість мешканців у світі, а кількість людей,
у яких є можливість користуватися мобільним телефоном
перевищує кількість людей, що можуть задовольняти еле�
ментарні базові потреби. Крім того, постійно зростають об�
сяги та напрями інформаційних потоків між країнами, їх
об'єднаннями, континентами, в результаті чого об'єми такої
інформації протягом 2014—2016 рр. забезпечили більше
третини світового ВВП. Особливо яскраво дані тенденції
виглядають на тлі певного уповільнення темпів росту міжна�
родної торгівлі товарами та послугами і міжнародного руху
капіталу.

Ці обставини впливають на продовження ускладнення
взаємодії суспільних інститутів на основі сучасних цифро�
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вих технологій як в національному так і міжнародному мас�
штабах. У результаті, масштабні потоки даних стають ос�
новою формування та розвитку цифрової економіки, що
здатна повноцінно та ефективно забезпечити виробництво,
обробку, збереження, передачу, використання та захист
інформації. Зокрема, як стверджують деякі дослідники, на
сьогодні для отримання економічного ефекту важливо не
лише володіти певним ресурсом, а мати повноцінні дані про
такий ресурс і можливість їх використовувати в ході пла�
нування діяльності та прийняття важливих рішень [1].

У ході цього дослідження важливо не лише визначити
сучасні тенденції розвитку цифрових технологій та їх впли�
ву на світову економіку, але й проаналізувати їх як особли�
вий, провідний ресурс економічного розвитку сучасного
суспільства. В результаті зміни самого характеру економі�
чних відносин в умовах цифрової економіки, слід відзначи�
ти найважливіші напрямки її трансформації у сфері зайня�
тості, технологічному секторі, просторовому та соціально�
економічному розвитку. Зокрема деякі науковці [2—4] на�
голошують на тісному взаємозв'язку та взаємовпливу струк�
тури зайнятості та інформатизації. Це проявляється шля�
хом зростання зайнятості у цифровому секторі економіки
внаслідок зменшення частки працівників у матеріальному
виробництві. Тому сам факт зростання зайнятості у сфері
послуг, особливо інформаційних, вже свідчить про перехід
до цифрової економіки, в якій відбувається заміщення
фізичної праці інформаційною. Ряд статистичних спосте�
режень свідчать про те, що в розвинутих країнах (особливо
Західної Європи, США, Японії) частка зайнятих у сфері
послуг, або ж у секторах, що тим чи іншим чином пов'язана
з обробкою даних, сягає до семи десяти відсотків і більше;
при цьому, найбільш динамічними виступають сектори
інформаційних, комп'ютерних, телекомунікаційних техно�
логій та ряду галузей, що використовують продукти циф�
рових технологій з метою обробки даних. Проте певні труд�
нощі можуть виникати у ідентифікації точної кількості ро�
бітників, зайнятих у секторі цифрових технологій, оскіль�
ки вони тією чи іншою мірою проникли у всі сфери світово�
го господарства.

Іншим важливим аспектом розвитку цифрової економ�
іки є особливості географічного розподілу цифрових мереж.
Йде мова про формування мережі передачі даних, що по�
в'язують різноманітні пункти та формують таким чином гло�
бальний економічний простір. У цьому напрямі розроблено
наукові концепції [1; 5] що наголошують на наявності ме�
реж передачі даних як найважливішої риси цифрової еко�
номіки. При цьому особливість формування та розвитку
таких мереж буде залежати чи то від технологічного чи то
від економічного аспекту дослідження цифрового господар�
ства. Хоча на сьогодні, крім цього, ще багато аспектів визна�
чають роль мереж в цифровій економці, зокрема, що саме є
мережею, яким чином формуються її рівні та підсистеми,
характер їх взаємодії, можливість визначати відмінності між
ними, обсяги та швидкість переміщення даних в масштабах
таких мереж.

Так, за основу можна взяти економічний критерій роз�
витку цифрової економіки, а саме зростання вартості в ході
створення передачі, обробки та збереження даних [6; 7]. В
такому випадку можна досліджувати співвідношення еко�
номічної активності в даній сфері над діяльністю у галузях
сільського господарства та виробництва. В умовах цифро�
вої економіки діяльність у інформаційній сфері є доміную�
чою, а самі дані стають об'єктом економічних відносин.
Спеціалізовані компанії, науково�дослідницькі організації
надають широкий спектр послуг щодо збору, аналізу даних
відповідно до вимог замовника, в результаті чого самі дані
набувають певної вартості.

У випадку використання положень технологічної кон�
цепції [8—11] саме нові технології, технологічні інновації у
сфері інформаційно�комунікаційних технологій стають най�
важливішою ознакою зміни економічної системи, одночас�
но виступаючи драйвером розвитку економіки. Так, зрос�
таючі масштаби технологічних інновацій, особливо у сфері
комунікацій здатні трансформувати систему соціально�еко�
номічних відносин та сприяти розповсюдженню цифрових
технологій.

Саме показники технологічного розвитку стають голов�
ними індикаторами кількісної оцінки розвитку цифрової
економіки. Проте особливої уваги в цьому контексті заслу�
говують питання складності визначення ролі технологічно�
го фактору в ході зміни соціально�економічних відносин на
базі цифрових технологій. Так, ряд досліджень пропонують

певний набір кількісних характеристик, що за досягнення
певного рівня дають підстави стверджувати про домінуван�
ня цифрової економіки. Але варто відзначити, що кількісні
показники, які свідчать про зростання обсягів даних за
своєю природою, також є інформацією, а тому не можуть
свідчити про наявність певного розриву з попередніми підси�
стемами. Тому важливим є розуміння того, що зростання
масштабів інформації не є лише кількісним показником та
предметом статистичних вимірювань, а поряд з аналізом
технологічного розвитку слід особливу увагу приділяти як�
існому аналізу даних.

Важливою відмітною рисою сучасної інформації та да�
них є наявність ускладнень у їх структуруванні, можливос�
тях використання та управління ними. Зокрема, за умов
ринкових відносин, надмірна комерціалізація може призве�
сти до прояву певних дисбалансів у діяльності економічних
суб'єктів, зменшення обсягів даних загального користуван�
ня, зростання трансакційних витрат у сфері оборки інфор�
мації, а також до ряду інших наслідків, що є проявами роз�
витку цифрової економіки. В результаті можливість нако�
пичувати і створювати величезні масштаби даних, стрімкий
розвиток швидкісних засобів, мереж зв'язку, інструментів
накопичення та зберігання даних, призвело до того, що єди�
ними обмеженнями стали не можливість збереження і пе�
редачі даних, а здатність обробки та аналізу величезних ма�
сивів даних. Таким чином, цифрові технології, зокрема ме�
режі Інтернет, підвищують здатність взаємодії і обміну між
розробникам продуктів , постачальниками та кінцевими спо�
живачами, дослідниками та вченими і дають можливість не�
перервної роботи над створенням та зміною товарів та по�
слуг, направлених на масштабні технологічні зміни з метою
виробництва інновацій.

Таким чином, технологічні інновації дають можливість
переходу на якісно новий рівень керування економічними
процесами. Ядром цифрової економіки стає сектор вироб�
ництва цифрових товарів та надання послуг, що пов'язані з
цифровими технологіями [12].

 Одночасно розвивається цифрова інфраструктура,
вона стає все більш доступною та відіграє все більшу роль у
технологічних інноваціях. Варто відзначити зростання
якості комунікаційних мереж по мірі впровадження техно�
логій 4 G та оптико волоконних інструментів передачі да�
них. Одночасно зменшується вартість на послуги мобільного
зв'язку та зростають можливості по використанню мобіль�
них пристроїв для отримання доступу до Інтернет, що дає
підстави прогнозувати все більший обсяг розвитку цифро�
вих технологій у світі (рис. 1).

Разом з тим, варто відзначити появу нових моделей ве�
дення бізнесу, формування мережевих структур, які ба�
зуються на колективних методах виробництва та спожи�
вання, і певним чином трансформують класичні ринкові
відносини у напрямку постійної необхідності виробницт�
ва нових рішень у сфері створення та управління техноло�
гіями. У цьому контексті все більше країн прагнуть до роз�
витку цифрової економіки, використовуючи її переваги
для боротьби з ключовими проблемами соціально�еконо�
мічного розвитку: безробіттям, бідністю, знищенням дов�
кілля тощо. Сучасні національні цифрові стратегії перед�
бачають врахування різноманітних питань розвитку еко�
номіки — забезпечення сталого соціально�економічного
розвитку, зростання зайнятості, формування ефективно�
го громадського сектору, завоювання нових конкурентних
переваг, створення та підтримка інноваційних проектів та
компаній.

Важливо зауважити, що фундаментом цифрової еко�
номіки є інноваційні технології, які продукуються, перш
за все, електронною промисловістю. В сучасній економіці
компанії цифрового сектору є джерелом інноваційних ре�
сурсів та відправними точками у її зростанні. Якщо на по�
чатку двадцятого століття головними локомотивами світо�
вої економіки були підприємства нафтовидобувної, мета�
лургійної, машинобудівної галузей, то на сьогодні най�
більшими гравцями світового ринку є компанії�представ�
ники цифрової економіки. Так, найбільші компанії воло�
діють надзвичайною ринковою силою. Зокрема "Apple",
"Google", "Microsoft", "Amazon" та інші входять до пере�
ліку найдорожчих компаній світу за показниками ринко�
вої капіталізації (табл. 1).

Швидкий успіх таких корпорацій можна пояснити ме�
режевим ефектом, ефектом масштабу та домінуючої позиції
на ринку. Ці компанії в повній мірі забезпечені всіма необ�
хідними ресурсами для ефективного виробництва та впро�
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вадження інноваційних рішень, та є впливовими гравцями
на світовому ринку цифрових технологій, що здатні відчут�
но впливати на їх розвиток та розповсюдження.

Використовуючи різні способи автоматизації виробниц�
тва, значні обсяги даних та штучний інтелект, використан�
ня яких стало можливим за рахунок цифрових технологій,
представники з корпорацій цього сектору здатні стати твор�
цями новітніх тенденцій розвитку світової економіки.
Більшість дослідників говорять про неминуче зростання
цифрового, нематеріального, виробництва на основі авто�
матизації різних видів робіт, що може призвести водночас
до різних наслідків — від нових горизонтів використання
людського капіталу до поглиблення рівня соціальної не�
рівності.

Тому актуальними постають питання регулювання на�
прямів та масштабів цифрового технологічного розвитку з
боку національних урядів. У більшості випадків, національ�
на політика направлена на комплекс мір щодо стимулюван�
ня розвитку цифрової економіки загалом, та формування і
ефективного функціонування цифрової інфраструктури,
побудову нових моделей ведення бізнесу, розвитку елект�
ронних мереж, підвищення рівня володіння цифровими тех�
нологіями, зокрема.

Варто відзначити, що правові норми та рівень еко�
номічного розвитку є певною мірою визначальними для

формування цифрової індустрії країни та її привабли�
вості на світовому ринку. Зокрема цифровий ринок Ки�
таю (країна з найбільшою кількістю Інтернет�користу�
вачів, 721 млн чол.) [15] функціонує практично незалеж�
но від світового, оскільки більшість зі світових гравців�
гігантів на ньому не присутні. Водночас Китай разом з
іншими країнами Азії та Малайзії є найбільш потенцій�
но привабливими для розвитку цифрової економіки.
Суттєва динаміка економічного розвитку та значний еко�
номічних потенціал роблять їх привабливими для інвес�
торів. Хоча певними бар'єрами є нерозвинута інфраст�
руктура та низька якість інституційного середовища.
Тому важливо, щоб уряди країн направили максимум
зусиль на стимулювання запровадження цифрових інно�
вацій, політичні інститути були стабільними та демон�
стрували і підтверджували власну підтримку технологі�
чному сектору.

Цифрова економіка Індії (462 млн чол. користувачів)
[15] є найбільш привабливою для великих ІТ корпорацій.
Проте фінансові операції в країні здійснюються лише де�
кількома мовами та відбуваються в умовах існування ряду
інфраструктурних проблем, що врешті�решт негативно
впливає на розвиток цифрового ринку. В зв'язку з цим, ке�
рівництво країни прикладає значні зусилля на законодав�
чому рівні, щоби підвищити рівень цифрового розвитку на�

№ Назва компанії Сфера діяльності Вартість бренду, млн дол. 
США 

Рейтингова оцінка 
бренду 

1 Apple Виробництво електроніки та інформаційних технологій 145,918 ААА 

2 Google Інтернет-сервіси, додатки, відеохостинг
YouTube 

94,184 ААА+ 

3 Samsung ПК, мобільні пристрої, побутова техніка, електроніка 83,185 ААА 

4 Amazon Інтернет-торгівля 69,642 АА+ 

5 Microsoft Виробництво програмного забезпечення 67,258 ААА 

6 Verizon Телекомунікації 63,116 ААА- 

7 AT&T Телекомунікації 59,904 АА+ 

8 Walmart Рітейл 53,657 АА 

9 China Mobile Телекомунікації 49,810 ААА- 

10 Wells Fargo Банківська діяльність 44,170 ААА- 

Таблиця 1. Рейтинг найбільших корпорацій світу за вартістю бренду, 2016 р.

Джерело: складено за даними [14].

Рис. 1. Глобальні тенденції у сфері ІКТ, 2001—2017 рр.

Джерело: складено за даними [13].
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ціональної економіки. Як приклад можна навести програму
"Цифрова Індія" (Digital India) [16], направлена на розви�
ток електронної індустрії та створення економіки знань.
Керівництво наголосило на важливості докладення більше
зусиль та уваги для забезпечення програм електронного
управління по всій країні, включаючи розвиток електрон�
них сервісів та продуктів, зростання зайнятості в цій сфері.
Більш того, необхідно звернути увагу на розвиток електрон�
ного виробництва в країні та реалізацію більш масштабних
і системних змін на шляху до прискорення цифрового роз�
витку.

Цифровий ринок країн Європейського Союзу (412
млн чол. користувачів) [15] є фрагментованим, що вима�
гає від керівництва об'єднання працювати над формуван�
ням єдиного спільного ринку цифрових технологій. Адже
в багатьох країнах певні Інтернет�ресурси або цифрові
компанії блокуються за рішенням керівництва, що пород�
жує нерівномірність цифрового розвитку між європейсь�
кими країнами. В цілому ж дві найбільші світові економі�
ки, США (286 млн чол. користувачів) та Німеччина (71 млн
чол.) [15] на сьогодні ризикують перейти з категорії
країн�лідерів технологічного розвитку до країн з упо�
вільненими темпами цифрового зростання. Це ж сто�
сується і Японії (115 млн чол. користувачів) [15]. Для цих
країн важливо зрозуміти, що незабаром вони можуть опи�
нитися у "цифровому глухому куті", а тому слід вчасно
вдатися до рішучих дій щодо завоювання нових конкурен�
тних переваг на світовому ринку цифрових технологій;
корисним може стати досвід менших, але з більшою ди�
намікою ІТ розвитку країн.

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах розвитку світової економіки сек�

тор цифрових технологій стає важливим джерелом кон�
курентоспроможності країн на глобальному ринку. Вод�
ночас цифрова залежність між країнами може привести
до певного відставання у економічному розвитку між ними.
Адже створити нову конкурентну перевагу, йти поступаль�
ним шляхом економічного розвитку можна лише на основі
прогресу цифрових технологій та їх послідовному вико�
ристанню в ході функціонування соціально�економічних
систем. Тому особливості формування та розвитку циф�
рового сектору, його фундаменту та складових в якості
спеціального технологічного обладнання, способів оброб�
ки та передачі даних є визначальним фактором розвитку
цілого світового господарства. Тому, залежно від рівня
розвитку цифрової економіки, ключові драйвери її розвит�
ку будуть залежати і від комплексу соціально�економіч�
них характеристик. Так, розвинуті країни більше аги по�
винні приділяти інноваціям, а країни, що розвиваються —
інститутам. Країнам з найменш розвинутою цифровою
економікою слід ефективно розподіляти та використову�
вати обмежені ресурси, де найбільш привабними інвести�
ційним рішенням може стати забезпечення доступу до ме�
режі Інтернет з мобільного телефону та ряд інших почат�
кових заходів на шляху до ефективного та неминучого роз�
витку цифрових технологій.
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