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Цифрова економіка в умовах сьогодення розвивається дуже стрім- 
ко та змінює загальноприйняті поняття про ведення підприємницької 
діяльності. У формуванні цифрової економіки важливу роль відігра- 
ють інвестиції, а вона, зі свого боку, трансформує міжнародне вироб- 
ництво та моделі інвестування. Цифровізація є невід’ємною частиною 
діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК), вона впливає майже на 
всі процеси життєдіяльності компанії: переміщення ресурсів за 
кордон, розвиток виробничих процесів та ланцюгів створення варто- сті. 
Крім того, цифрова економіка має вагоме значення в управлінні 
великими установами та їх внутрішньою організацією. Такого значен- ня 
цифровізація набула завдяки діяльності ТНК, зокрема, Конферен- ція 
ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) розмежовує цифрові ТНК та 
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) [4]. 

Цифрові ТНК – це транснаціональні корпорації, діяльність яких 
пов’язана з цифровими технологіями, зокрема, з мережею Інтернет та 
призначенням продукції, процесами та взаємодією з клієнтами. Варто 
відмітити, що цифрові корпорації не можуть не бути транснаціональни- 
ми, вони охоплюють різні сектори – від інформації, до споживчих това- 

рів та транспорту (від Google до Amazon, до Uber та до Facebook), [3]. 
До принципових відмінностей цифрових ТНК від звичайних нале- 

жить: 
 охоплення великої кількості секторів економіки; 
 цифрові ТНК демонструють низький рівень іноземних інвести- 

цій та активів з високим показником іноземних продажів та прибутку; 
 грошові кошти даних компаній, як правило, розміщені по всьому 

світу; 
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 у цифровому та ІКТ секторах переважать великі компанії з рин- 
ковою силою [3]. 

Цифрові ТНК та впровадження цифрових технологій у всіх інших 
корпораціях змінюють моделі міжнародного виробництва [2, c.146]: 

 цифрові ТНК можуть вийти на зарубіжні ринки з набагато ниж- 
чими активами і витратами, ніж традиційні ТНК; 

 цифрові ТНК створюють менше робочих місць у приймаючих 
країнах і їх вплив на економіку є опосередкованим, що відображаєть- 
ся через конкурентні переваги у інших секторах; 

 впровадження цифрових технологій у всіх ТНК призводить до 

збільшення питомої ваги нематеріальних активів і послуг в глобаль- 
ному створенні доданої вартості та впровадження нових вимог до 
партнерів по ланцюгу поставок в приймаючій країні та технологічній 
інфраструктурі. 

ІКТ надають зручну інфраструктуру, яка робить Інтернет зручним 
для приватних осіб та ведення бізнесу. До них відносять IT-компанії, які 
продають обладнання та програмне забезпечення і займаються їх 
постачанням, наприклад: Microsoft, Apple та інші [1, c. 33]. 

Необхідно зазначити, що зростаючий потенціал цифрових ТНК та ІКТ 
стає визначальним при прийнятті управлінських рішень, з огляду на це 
урядам країн варто переглянути інвестиційну політику. В ре- зультаті 
діяльності даних компаній, країни-реципієнти стикаються з цілою 
низкою проблем. На стратегічному рівні виникає необхідність 
розробки заходів політики щодо реагування і зміну структури міжна- 
родних інвестицій та умов інвестування. 

У цифровому столітті конкурентні переваги економіки, які допома- 
гають залучати міжнародні інвестиції, можуть змінюватися. Залучення 
міжнародних інвестицій в цифрову економіку, по-перше, залежить від 
таких факторів, як низька вартість робочої сили, а по-друге, від стану 
інфраструктури, кваліфікації робочої сили та наявності дешевої енер- гії. 
Це є викликом для країн, що розвиваються і країн з перехідною 
економікою [2, c.146]. 

Таким чином, дослідження показало, що цифровізація не є одно- 
значно позитивною тенденцією, вона створює як позитивні можливо- сті, 
так і негативні. Природа цифрової економіки вимагає розроблен- ня 
нової політики для регулювання її діяльності на глобальному рівні. 
Цифрова трансформація економіки вивела на міжнародний простір 
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відносно нових гравців – цифрові ТНК та ІКТ, які створюють нові ви- 
клики для розвитку інвестиційної діяльності. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ТРУДОВУ МІГРАЦІЮ 

 

Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 внесла корективи у 
різні аспекти життєдіяльності людини, суспільства, держави. Не винят- 
ком стали і міграційні процеси. Трудящі-мігранти відіграють важливу 
роль у стимулюванні економічної діяльності країни для переважної 
більшості населення з низькими або середніми доходами. 

Більшість міжнародних мігрантів походять із країн із середнім рів- 
нем доходу. У 2020 році майже 177 мільйонів міжнародних мігрантів 


