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Штець Т. Ф. Дослідження концептуальних характеристик сектора цифрової економіки
Метою статті є дослідження концептуальних характеристик сектора цифрової економіки. Визначено характерні ознаки цифрової економіки, 
концепти поняття цифрової економіки та її емпіричне значення. На основі дослідження теоретико-концептуальних засад і трактування по-
няття «цифрова економіка» сформульовано власне визначення даного поняття. Визначено мету та охарактеризовано п’ять основних наукових 
підходів до розуміння сутності цифрової економіки. Систематизовано та узагальнено основні концептуальні характеристики сектора цифрової 
економіки, які складаються з таких елементів: ключові поняття, ознаки, цілі, основні системи та умови формування, індикатори розвитку, 
фактори які впливають на формування цифрової економіки, шляхи розбудови цифрової економіки та обґрунтування цих елементів у розрізі 
формування сектора цифрової економіки.
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Штец Т. Ф. Исследование концептуальных характеристик  
сектора цифровой экономики

Целью статьи является исследование концептуальных характери-
стик сектора цифровой экономики. Обозначены характерные призна-
ки цифровой экономики, концепты понятия цифровой экономики и её 
эмпирическое значение. На основе исследования теоретико-концеп-
туальных основ и определения понятия «цифровая экономика» сфор-
мулировано собственное определение данного понятия. Определены 
цели и охарактеризованы пять основных научных подходов к понима-
нию сущности цифровой экономики. Систематизированы и обобщены 
основные концептуальные характеристики сектора цифровой эконо-
мики, которые состоят из таких элементов: ключевые понятия, при-
знаки, цели, основные системы и условия формирования, индикаторы 
развития, факторы, влияющие на формирование цифровой экономи-
ки, пути развития цифровой экономики и обоснование этих элемен-
тов в разрезе формирования сектора цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, сектор экономики, ИТ-техно-
логии, цифровая трансформация.
Табл.: 1. Библ.: 11.
Штец Татьяна Федоровна – аспирантка, Львовский торгово-экономи-
ческий университет (ул. Туган-Барановского, 10, Львов, 79005, Украина)

UDC 338.004(477)
JEL: L8; О33

Shtets T. F. Researching the Conceptual Characteristics  
of the Digital Economy Sector

The article is aimed at researching the conceptual characteristics of the 
digital economy sector. The characteristic features of the digital economy, 
conceptions of the concept of digital economy and its empirical value are 
indicated. Based on the studying the theoretical and conceptual bases and 
definition of the concept of «digital economy», an own definition of the con-
cept is formulated. The goals are defined and five main scientific approaches 
to understanding the essence of the digital economy are described. The basic 
conceptual characteristics of the sector of digital economy are systematized 
and summarized, which consist of the following elements: key concepts, 
signs, goals, basic systems and conditions of formation, indicators of devel-
opment, factors influencing formation of digital economy, ways of develop-
ment of digital economy and substantiation of these elements in the context 
of formation of the digital economy sector.
Keywords: digital economy, economic sector, IT technologies, digital trans-
formation.
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У сучасному світі цифрові інформаційні техноло-
гії набувають все більшого розвитку та засто-
сування, виступаючи ключовими факторами 

формування глобального економічного середовища. 
Сектор цифрової економіки динамічно зростає, збіль-
шується чисельність користувачів та процесів. Таким 
чином, інформаційні та цифрові технології стають по-
тужним надсучасним двигуном у всіх сферах соціаль-
но-економічного життя суспільства, а провідні світові 
компанії визначають процеси цифровізації та інфор-
матизації рушійної силою сучасного інноваційного 
розвитку, зростання конкурентоспроможності еконо-
міки, якості життя населення та суспільного прогресу.

Активний розвиток цифрових інформаційних 
технологій пов’язаний, перш за все, із пошуком еконо-
мічними суб’єктами нових джерел, засобів, які забез-

печували б стабільне та тривале економічного зрос-
тання. Особливістю процесів цифровізації, як драйве-
рів економічного розвитку, є те, що вони впливають 
на економічну систему через видозміну процесів ви-
робництва, обігу, розподілу і споживання та забезпе-
чують їхню динамічну взаємодію. Тому доцільним є 
дослідження концептуальних характеристик сектора 
цифрової економіки, адже світова цифрова мережа є 
не лише новим способом, інструментарієм ведення 
бізнесу та технологією – це якісно нова форма еконо-
мічних відносин, що функціонує інтегровано, не від-
окремлено, трансформує всі інші традиційні сектори  
і сфери економічної діяльності та формує принципово 
нове міжнародне економічне середовище.

Дослідженням концепції «цифрової економіки» 
присвячені праці таких науковців, як Н. Негропонте, 
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Д. Тапскотт. Поняття «цифрової економіки» окрес-
лене у роботах К. Кларка, Ж. Фурастьє, В. Ляшенко,  
О. Вишневського, Т. Юдіної, І. Тушканова та М. Руден-
ка. Основні наукові підходи до розуміння «цифрової 
економіки», її сутності, змісту та основних характе-
ристик зустрічаються у працях Р. Гордона, В. Поліва-
нова. Проте визначення концептуальних характерис-
тик сектора цифрової економіки залишається недо-
статньо розкритим, що і стало метою даної статті. 

Ідеї «цифрової економіки» з`явилися у 1994 р.  
і були визначені Доном Тапскоттом у його пра-
ці «Цифрова економіка: потенціал та небезпеки  

в епоху міжнародних інформаційних мереж». За його 
формулюванням, цифрова економіка – це економіка, 
що заснована на цифрових комп’ютерних технологі-
ях [11, р. 29]. Цим автором було окреслено основні 
концептуальні засади сучасної цифрової економіки 
та визначено, що відповідною характерною ознакою 
цифрової економіки є виробництво та реалізація про-
дукції із застосуванням комп’ютерних мереж та циф-
рових технологій, а Інтернет здійснює визначальний 
трансформаційний вплив на способи ведення бізнесу 
в сучасному світі. 

Концепція «цифрової економіки» у 1995 р. була 
сформульована програмістом Массачусетського тех-
нологічного університету Ніколасом Негропонте, 
який визначив її як «перехід від обробки атомів до 
обробки бітів» [10, р. 45]. Таким чином, автором було 
визначено основний теоретичний концепт і емпірич-
не значення цифрової економіки, а революційність 
полягає у визначенні самої суті процесу переходу від 
матеріального виробництва, матеріальної економіки 
до інтегрованої електронної економіки, побудованої 
на широкому застосуванні інформації й інтегрованих 
мереж і зростанні ролі сфери інформаційних цифро-
вих технологій як основи функціонування економіч-
них і соціальних систем.

Поняття «цифрової економіки» має значну кіль-
кість трактувань та визначень, оскільки науковці не 
дійшли єдиного бачення в цьому питанні, як не існує 
єдиного формулювання її сутності. Так, саме понят-
тя «цифрової економіки» часто ототожнюють із по-
няттями інформаційної економіки, економіки даних, 
нової економіки, сектора цифрової економіки, сфери 
цифрової економіки, веб-економіки чи інтернет-еко-
номіки. Проте таке ототожнення, на нашу думку, не 
має достатньої теоретико-концептуальної аргумен-
тації, а кожне із зазначених визначень несе власне 
змістовне навантаження. 

Основні концепти поняття цифрової економіки 
визначені провідними науковцями, такими як, напри-
клад, К. Кларк [9, р. 29], який під поняттям «цифро-
вої економіки» розуміє стрімке динамічне зростання 
частки, третинного сектора економіки, а саме, сфери 
послуг в умовах економіки постіндустріального су-
спільства. В. Ляшенко, О. Вишневський [5, с. 8] трак-

тують дане поняття як збільшення, зростання частки 
третинного сектора економіки (сфери послуг), появу 
та зростання нового сектора цифрової економіки та 
радикальне перетворення всіх трьох секторів. У вузь-
кому значенні розглядають «цифрову економіку» 
Т. Юдіна, І. Тушканов [8, с. 197], які розуміють її як 
створення на глобальному, мега-, макро-, мезо- чи 
мікрорівні економіки інформаційно-цифрових плат-
форм та операторів із метою вирішення стратегічних 
завдань у сфері нової індустріалізації, державного ре-
гулювання, розвитку науки, освіти, інфраструктури, 
охорони здоров’я, транспорту. У широкому значенні –  
як зміну суті виробничих та економічних відносин 
та їх суб’єктивно-об’єктивної орієнтованості та як 
зміну виробничих сил чи факторів виробництва, за 
яких людина може вже не виступати суб’єктом від-
носин, а процеси будуються на платформах М2М від-
носин типу машина – машина. М. Руденко [7, с. 63] 
стверджує, що «цифрова економіка» з наукової точки 
зору – це процес еволюції економічних, соціальних, 
виробничих, техніко-технологічних, організаційних, 
управлінських та інших суспільних відносин і змі-
ни суб’єктно-об’єктної орієнтованості, що пов’язана 
з розвитком цифрових технологій; з практичного 
підходу – як механізм зміни існуючої моделі веден-
ня бізнесу з метою отримання конкурентних пере-
ваг, підвищення ефективності. У Концепції розвитку 
цифрової економіки дане поняття розглядається як 
створення кіберфізичного простору через насичення 
електронно-цифровими пристроями та засобами, ко-
мунікаціями, мережами та програмним забезпечен-
ням для налагодження електронно-комунікаційного 
обміну [1]. В. Апалькова [2, с. 13] вважає, що «циф-
рова економіка» – це економіка, що застосовує циф-
рові технології та є найважливішим двигуном впро-
вадження інновацій і забезпечення конкурентоспро-
можності та ефективного розвитку.

Дослідження теоретико-концептуальних засад 
і трактування поняття «цифрової економіки» 
дають можливість окреслити основні наукові 

підходи до розуміння її сутності, змісту та основних 
характеристик.

До першого підходу належить підхід, за яким 
цифровізація економіки розглядається з позицій 
зростання секторів цифрової економіки та здійснен-
ня глобальних структурних перетворень у первин-
ному секторі сільського господарства, вторинному 
секторі промислового виробництва та третинному 
секторі послуг. Такий підхід можна визначити як 
структурно-секторальний підхід, він є найбільш по-
ширеним серед науковців і ґрунтується на здійсненні 
значних структурних трансформацій в економічних 
системах країни внаслідок цифровізації первинного 
та вторинного секторів економіки та зростання част-
ки третинного сектора, що докорінно змінює еконо-
мічні системи та характер виробничих відносин і, як 
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наслідок ґрунтовних структурних змін, зростає ефек-
тивність процесів виробництва та функціонування 
економіки. 

За другим підходом науковці розглядають про-
цеси інформатизації економіки як зміну еко-
номічних і виробничих відносин, де замість 

безпосередньо особистісного управління процеса-
ми здійснюється та будується управління на осно-
ві розбудови інформаційно-цифрових платформ та 
операторів і формування алгоритмів відносин типу 
М2М машина – машина [8, с. 193], а також, відповід-
но, формується новий тип відносин, де людина може 
не виступати безпосереднім суб’єктом процесу. Цей 
підхід можна класифікувати як процесний щодо змі-
ни суспільно-виробничих відносин на засадах нових 
цифрових платформ і процесів.

Третій підхід, який можна визначити як кому-
нікаційний, техніко-технологічний [6, с. 112], роз-
глядає цифрову економіку як активне застосування 
техніко-технологічних інновацій, техніко-техноло-
гічного переоснащення, програмного забезпечення, 
насичення сучасними цифровими пристроями, засо-
бами електронного обміну та розбудовою необхідних 
комунікацій. Водночас за цим підходом здійснюється 
не лише техніко-технологічне переоснащення, заміна 
засобів виробництва більш наукоємними, сучасними 
технологіями та інноваціями, але й розбудова форму-
вання нового кіберпростору, здатного докорінно змі-
нити соціально-економічні відносини.

Четвертий підхід можна визначити як підхід на 
засадах розбудови якісно нових бізнес-моделей, мо-
делей ведення бізнесу та платформ, що дають мож-
ливість розвитку нового електронного бізнесу [3,  
с. 49–67; 4, с. 129]. За даним підходом науковцями на-
голошується на практичних діючих аспектах функцій 
цифровізації економіки та їх емпіричному застосу-
ванню в сьогоднішніх економічних умовах, створен-
ні та функціонуванні нових електронних процесів, 
розвитку е-комерції та розбудови бізнес-процесів 
виробництва на засадах використання інтегровано-
го економічного простору, внаслідок чого створення 
основних матеріальних благ вийшло за межі матері-
ального виробництва та здійснюється у віртуальному 
інформаційному просторі за допомогою віртуально-
го управління процесами виробництва та реалізації 
продукції та послуг. 

За п’ятим концептуально-теоретичним підхо-
дом [7] науковці визначають цифровізацію економіки 
як процес еволюції економічних, соціальних, вироб-
ничих організаційних, управлінських та навіть сус-
пільних відносин внаслідок розвитку інформаційно-
цифрових технологій та комунікацій. Цей підхід мож-
на назвати еволюційний, оскільки він має історико- 
економічні корені та будується на засадах форму-
вання парадигми суспільного розвитку, визначаючи 
незворотність та послідовність даних процесів та 

глобальність впливу, що вийшли за межі економіч-
них відносин та лежать у площині зміни суспільних 
формацій.

Основною метою цифровізації економіки на-
уковці визначають перебудову виробництва, зрос-
тання гнучкості та пристосованості до змін ринкових 
умов, що забезпечуватиме зростання конкуренто-
спроможності держави у світі цифрових технологій 
[7, с. 62]. Водночас, на нашу думку, метою цифрові-
зації економіки є еволюціонування, перехід на новий 
рівень техніко-технологічного розвитку економічних 
систем ы розробки виробничих відносин на засадах 
активного застосування та впровадження техніко-
технологічних, цифрових засобів комунікацій та тех-
нологій із метою забезпечення нового рівня суспіль-
но-економічного розвитку. 

Основні концептуальні характеристики сектора 
цифрової економіки систематизовано та узагальнено 
в табл. 1.

Структура цифрової економіки складається із 
трьох основних компонент: інфраструктури 
електронного бізнесу, що включає обладнан-

ня, мережі, програмне забезпечення, комунікації та 
ін.; електронного бізнесу, що полягає в здійсненні 
основних бізнес-процесів із застосуванням мережі 
Інтернет; електронної комерції, що забезпечує реалі-
зацію товарів та послуг із застосуванням мережі Ін-
тернет. Розбудова та збалансованість основних ком-
понент структури сектора цифрової економіки, таких 
як: інфраструктура мереж, системи, технічні, техно-
логічні та програмні засоби, дозволяє забезпечувати 
активне впровадження бізнес-процесів та здійсню-
вати управління виробничими, маркетинговими, фі-
нансовими та іншими процесами із застосуванням 
цифрових технологій; прискорювати та оптимізувати 
їх впровадження та значною мірою підвищувати їх 
ефективність та продуктивність, нарощувати частку 
високотехнологічного виробництва в структурі ВВП 
країни. Водночас формування та функціонування 
цифрової інфраструктури та впровадження електро-
нного бізнесу приведе до зростання обсягів викорис-
тання електронної комерції та, відповідно, до зрос-
тання економічної ринкової активності як виробни-
ків, суб’єктів ринкових відносин, так і покупців; змі-
нить суспільно-економічні засади функціонування 
внутрішнього ринку; приведе до зростання ринкової 
інтеграції та глобалізації.

З періоду активного розвитку та застосуван-
ня Інтернету найшвидше його поширення відбулося  
в корпоративному секторі, що видозмінило відно-
сини із постачальниками, партнерами, споживача-
ми та привело до появи та динамічного розвитку  
у світі електронного бізнесу та електронної комерції. 
Провідні компанії, що впроваджують системи елек-
тронного бізнесу, створювали власні бізнес-моделі, 
використовуючи надані Інтернет-технологіями мож-
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Таблиця 1

Концептуальні характеристики сектора цифрової економіки 

Елементи Обґрунтування елементів формування сектора цифрової економіки

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

Ознаки

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

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

Цілі

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

Основні системи та умови 
формування

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

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

Фактори які впливають 
на формування цифрової 
економіки 

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

Шляхи розбудови

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

ливості. Отже, в умовах сьогодення мережеві Інтер-
нет-моделі розвитку електронного бізнесу стають 
домінуючими. Зазначимо, що розвиток електронно-
го бізнесу та електронної комерції змінив процеси 
функціонування, взаємозв’язку та взаємодії в серед-
овищі економічних систем та їх функціонуванні, ви-
дозмінив та інтегрував їх діяльність.

ВИСНОВКИ
Результати проведених концептуальних до-

сліджень дають можливість обґрунтувати змістовну 
характеристику поняття сектора цифрової економіки 
та сформулювати узагальнене визначення, відповідно 
до якого цифрова економіка є новим сектором еконо-
мічного функціонування, в якому основними засоба-

ми виробництва є цифрові пристрої, дані, інновації, 
технології та комунікації. Цифрова економіка формує 
частку в структурі ВВП країни і, водночас, завдя-
ки впровадженню процесів цифровізації, здійснює 
безпосередній вплив на функціонування всіх інших, 
традиційних секторів та сфер економічного життя 
країни, трансформуючи їх із економіки, що споживає,  
в економіку, що створює ресурси, забезпечуючи нову 
якість економічного відтворення, додаткової вартос-
ті, конкурентоспроможності та зростання ефектив-
ності соціально-економічного розвитку.                 
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