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ANTITRUST REGULATION OF BIG DATA TECHNOLOGIES IN THE DIGITAL ECONOMY

У статті досліджено теоретичні аспекти формування понять "цифрова економіка" і технології

Big Data (Великі Дані). Досліджено вплив технологій Big Data на формування конкурентних пе-

реваг національної і світової економіки. Визначено, що цифрові платформи, алгоритми, Ве-

ликі Дані — це нова реальність цифрової економіки глобального характеру, а основні гравці

ринку цифрових платформ використовують інноваційне середовище для забезпечення домі-

нуючого становища на ринку. Встановлено, що використання компаніями передових технологій

дозволяє нав'язувати споживачам неправомірні умови, розширювати ринкову владу, підвищу-

вати ціни і закривати ринки для потенційних конкурентів. Зроблено висновок, що нова модель

ринкової конкуренції в умовах цифрової економіки вимагає використання якісно нових інстру-

ментів антимонопольного регулювання та вдосконалення існуючих способів захисту конку-

ренції. Обгрунтовано, що держава повинна сприяти розвитку цифрової економіки та формува-

ти нову технологічну структуру для забезпечення конкурентних переваг, враховуючи глобальні

тенденції антимонопольного регулювання цифрової економіки.

The article investigates the theoretical aspects of the formation of the concepts of "digital

economy" and the technology of Big Data. The influence of Big Data technologies on the formation

of competitive advantages of the national and world economy has been investigated. It is determined

that digital platforms, algorithms, Big Data are a new reality of the digital economy of global character,

and the major players in the digital platform market use an innovative environment to secure a

dominant position in the market. It is established that the use of advanced technologies by companies

allows imposing unlawful conditions on the consumers, expanding market power, raising prices and

closing markets for potential competitors.

It is substantiated that knowledge about Big Data can become an important source of market power,

especially when such data can be used as barriers. The speed of the acquisition and use of personal

data helps companies to gain a significant advantage and market power. It has been found that, in

the context of the production of information products, the definition of costs based on the price is

unacceptable, since the marginal costs per unit of the product are close to zero. Many products and

services offered on the e-commerce markets have a zero price, but this does not mean you can get a

product or service free of charge because money in this market is not the only commodity that is

valuable for exchange.

It is determined that the competitive process of a new economy is dynamic and universal, unlike

physical markets. In the digital economy we have a fundamental difference regarding the protection

of economic competition in comparison with physical markets.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах формування інформаційного суспільства

в різних галузях економіки створюється і накопичуєть-
ся велика кількість даних. Зростає потік електронної
інформації, з'являються нові інформаційні та комуні-
каційні технології, з розвитком яких зростає потреба в
інформаційних продуктах і послугах. Щоб задовольни-
ти вимоги споживачів, підприємства накопичують і ана-
лізують велику кількість даних з різних джерел. Нако-
пичена інформація має стратегічне значення для прий-
няття управлінських рішень. Зростання потреб бізнесу
в обробці і накопичені великого обсягу інформації, на-
явність технічних засобів, що здійснюють оперативне
опрацювання таких даних, призвів до появи перспектив-
ного напряму специфічних технологій Big Data (Великі
Дані). Учасники економічної діяльності все частіше ге-
нерують нові ринки, намагаючись отримати повну мо-
нополію. Концентрація великої кількості даних в обме-
женої кількості учасників ринку призводить до зростан-
ня нерівності і створення монополістичних та олігопо-
лістичних кластерів. Без втручання держави в станов-
лення і розвиток цифрової економіки, абсолютна мо-
нополія може стати звичним явищем.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні аспекти цифрової економіки досліджу-
ються і дискутуються в працях багатьох вітчизняних і
зарубіжних вчених і дослідників: В. Апалькова, Д. Бел-
ла, С. Веретюк, Х. Екбіа, Л.Жукова, К. Маскус, С. Ко-
ляденко, Л. Кіт, Н . Негропонте, Б. Нарде, Л. Саммерс,
Д. Стігліц, Д. Тапскотта, Е. Тоффлер, Дж. Фон Нейман,
С. Хантінгтон та ін. Особливості формування цифрових
технологій Big Data викладено в працях таких вітчиз-
няних і зарубіжних вчених та практиків: Є. Гнітецький,
О. Зибарева, В. Серьогін, В. Хаханов, П. Хофманн. В
сучасних умовах цифрова економіка, технології Big Data
та їх регулювання ще недостатньо проаналізовані і вив-
чені, тому виникає потреба в їх подальших наукових
дослідженнях в умовах глобального інтенсивного роз-
витку суспільства.

It is concluded that the new model of market competition in the digital economy requires the use

of qualitatively new instruments of antimonopoly regulation and improvement of existing methods of

competition protection. The state should promote the development of the digital economy and form

a new technological structure to ensure competitive advantages. It should also take into account the

global trends of antitrust regulation under the conditions of digital economics.

Ключові слова: цифрова економіка, Big Data (Великі Дані), конкуренція, антимонопольне регулювання.
Key words: digital economy, big data, competition, antitrust regulation.

МЕТА СТАТТІ
Розкрити теоретичні аспекти формування цифрової

економіки, технологій Big Data (Великі Дані) в контексті
її впливу на конкурентоспроможність. Визначення не-
обхідності формування нових підходів до антимоно-
польного регулювання в умовах цифрової економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ідея "цифрової економіки" вперше була висвітлена
в теорії Деніела Белла [1, с. 180—182].

Цифрова економіка (Digital economy) — це еконо-
міка, заснована на цифрових комп'ютерних технологіях.
Цифрову економіку іноді називають інтернет-економі-
кою, новою економікою, або веб-економікою. Під циф-
ровою економікою розуміють виробництво, продаж та
поставку продукції через комп'ютерні мережі [2].

Термін "цифрова економіка" в 1995 році застосу-
вав канадський вчений Дон Тапскотт, стверджуючи, що
цифрова економіка формується на застосуванні циф-
рових технологій [3]. Серед найважливіших наслідків
цифровізації економіки Дон Тапскотт, звертаючись до
теорії фірми Рональда Коуза [1, с. 182—183], називає
можливість радикального зниження трансакційних ви-
трат, перш за все, видатків на пошук інформації та ук-
ладання договорів, і як наслідок появи нових форм
бізнесу, без посередників, з прямою взаємодією спо-
живачів і постачальників, переміщенням бізнесу з тра-
диційних форм в інтернет простір.

Американський програміст Ніколас Негропонте
сформував концепцію цифрової економіки як "перехід
від обробки атомів до обробки "бітів" [4]. Томас Ме-
сенбург виділив основні складові концепції "Цифрова
економіка": підтримуюча інфраструктура (апаратне і
програмне забезпечення, телекомунікації, мережі та ін.);
електронний бізнес або e-business (ведення господарсь-
кої діяльності і будь — яких інших бізнес-процесів че-
рез комп'ютерні мережі); електронна комерція або e-
commerce (дистрибуція товарів через Інтернет) [5].

У класичному розумінні "цифрова економіка" — це
діяльність, в якій ключовими факторами (засобами) ви-
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робництва є цифрові дані та їх використання, що доз-
воляє суттєво підвищити ефективність / продуктивність
в різних видах економічної діяльності. Конкретизуючи
поняття, "цифровою економікою" називають економі-
ку, яка застосовує (споживає) цифрові технології і сер-
віси [6].

Л. Жукова зазначає, що цифрова економіка є скла-
довою частиною економіки, в якій домінують знання
суб'єктів і нематеріальне виробництво, тобто основний
показник під час визначення інформаційного суспіль-
ства. Розвиток цифрової економіки та формування
інформаційного суспільства є глобальною тенденцією,
сприяє стрімкому розвитку інновацій, технологій, зале-
жить від людського капіталу та може суттєво приско-
рити розвиток кожної галузі та економіки в цілому [7,
с. 7—11].

Економіку, що активно абсорбує і використовує
цифрові технології, називають "цифровою". Вона —
найважливіший двигун інновацій, конкурентоспромож-
ності та економічного розвитку в країні, тому Європейсь-
кий Союз вважає її всебічний розвиток ключовим на-
прямком свого бізнес-середовища в стратегіях майбут-
нього, на думку В. Апалькова [8, с. 9—18].

С. Коляденко зазначає, що цифрова економіка —
це економіка, заснована на виробництві електронних то-
варів і сервісів високотехнологічними бізнес-структура-
ми і дистрибуції цієї продукції за допомогою електрон-
ної комерції [9, с. 105—112].

Л. Кіт визначає, що цифрова економіка — це транс-
формація всіх сфер економіки завдяки перенесенню
інформаційних ресурсів та знань на комп'ютерну плат-
форму з ціллю їх подальшого використання (виключно
там, де це можливо) на цій платформі, та є складовою
мережевої економіки [10, с. 187—194].

Цифрова економіка швидкими темпами розвиваєть-
ся і поширюється трансформуючись з економіки, що
споживає ресурси в економіку, яка створює ресурси.
Серед вчених і практиків не існує єдиного підходу до
визначення поняття цифрової економіки. Зміст поняття
"цифрова економіка" чітко не визначено. Вчені і дослі-
дники визначають теоретичні аспекти цифрової еконо-
міки, як нового етапу господарських відносин інтегро-
ваної взаємодії реальної і віртуальної складових вироб-
ничих відносин. Використання цифрових технологій в
новій економіці буде розширюватися, а безпосередню
участь людини у виробництві зменшуватиметься.

У новій економіці працюють нові механізми ринко-
вої конкуренції. В глобальній економіці знання, і май-
бутнє в ній матимуть ті, хто зможе перетворити в товар
знання і наукові відкриття. Інновації, адаптація і вико-
ристання нових технологій — основа зростання націо-
нальної і світової економіки [11].

На думку Організації економічного співробітницт-
ва і розвитку, цифрова економіка включає, перш за все,
засновані на цифрових технологіях ринки, які стимулю-
ють і полегшують торгівлю товарами і надання послуг,
проте це поняття даними ринками не обмежується,
оскільки цифровізація впливає на суспільство і еконо-
міку в цілому [12]. Цифровізація економіки, несе з со-
бою комплекс змін і зокрема ці зміни супроводжують-
ся суттєвим зростанням цифрової нерівності, що пред-
ставляє собою обмежений доступ до цифрових техно-

логій, знань, інформації, роботи в цифровому середо-
вищі.

Американський економіст Лоуренс Саммерс ствер-
джував, що виробничі конкурентні переваги мають зна-
чення для економіки вчорашнього дня, для сьогодніш-
ньої економіки значення мають глобальні мережі і ефект
від масштабу [13]. На аномальність розвитку цифрової
економіки звертає увагу американський економіст-кей-
нсіанець, лауреат Нобелівської премії з економіки Джо-
зеф Стігліц, стверджуючи, що на сьогоднішній день ба-
гато секторів економіки не слід розглядати через при-
зму вільної конкуренції, оскільки в них переважною
формою конкуренції є олігополія [14].

Одним з елементів формування сучасної економіки
є цифрові платформи. Роль цифрових платформ набу-
ла глобального значення і деякі дослідники вказуючи
на "революції платформ", визначають цифрову плат-
форму як "бізнес, заснований на створені цінностей
шляхом взаємодії між зовнішніми виробниками і спо-
живачами. Він забезпечує відкриту інфраструктуру для
учасників взаємодій і встановлює для них інституційні
"правила гри", тобто певні "регуляторні режими" [15].

Сьогодні ринкова влада визначається контролем
над великим масивом даних, оскільки компанії накопи-
чують інформацію і відбувається мережевий ефект.
Цифрова економіка має різні інформаційно-мережеві
ефекти (від інновацій, від мережевої взаємодії, від інтег-
рації бізнесу), що виникають у результаті впроваджен-
ня інформаційно-комунікаційних технологій, здійснен-
ня електронного бізнесу і взаємодій в глобальних ме-
режах та сприяють зростанню загальної продуктивності
в економіці.

При аналізі механізмів отримання доходу в еко-
номіці нового технологічного типу Хамід Екбіа і Бонні
Нарди звернули увагу, що одним з основних таких ме-
ханізмів став контроль споживчої поведінки і включен-
ня споживачів у створення доданої вартості без адек-
ватної компенсації витраченої праці. Цей механізм доз-
воляє цифровим платформ отримувати непропорційно
високі доходи по відношенню до витраченої праці та
інвестицій [16, с. 252].

Цифрові платформи грунтуються на багатогранних
мережевих ефектах, які забезпечують значне скорочен-
ня трансакційних і виробничих витрат і впливають на
оборот товарів. Оборот товарів за допомогою цифро-
вих платформ забезпечує домінуюче становище товару
на ринку і це може призводити до зловживань та обме-
ження конкуренції.

Характерною рисою цифровізації економіки є по-
ява сучасних технологій Big Data (Великі Дані). Big Data
являють собою важливий економічний актив, який може
бути використаний організаціями для отримання конку-
рентних переваг[17]. Великі Дані мають широкий діа-
пазон розподілу, неорганізовану структуру, великий
обсяг і часто надходять в режимі реального часу [18].
Компанія Meta Group в 2001 році охарактеризувала Big
Data як: обсяг (volume) — значний фізичний обсяг;
швидкість (velocity) — висока швидкість приросту і не-
обхідність високошвидкісної обробки і отримання ре-
зультатів; різноманітність (variety) — різні типи даних,
які можуть бути як структурованими, так і неструктуро-
ваними. Надалі додавалися: veracity — достовірність
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(використовувалася в рекламних матеріалах IBM),
viability — життєздатність, value — цінність, variability
— мінливість, і visualization — візуалізація. У всіх ви-
падках зазначається, що визначальною характеристи-
кою для великих даних є не тільки їх фізичний обсяг,
але інші категорії, які важливі для уявлення про склад-
ності завдання обробки і аналізу даних [19, с. 32—38].

 Феномен Big Data досі не досліджений. З одного
боку, вони втілюють комп'ютерно-інформаційні тренди
останніх десятиліть; з іншого — він сам здатний впли-
вати й реально трансформує існуючі уявлення і напра-
цьовані протягом тривалого часу практики і моделі по-
ведінки як окремих індивідів, так і складних організа-
ційних структур [20, с. 64—72].

Науковці та практики всебічно характеризують і вно-
сять свої корективи в поняття категорії "Big Data" (табл. 1).

Використання Великих Даних відкриває нові мож-
ливості для досліджень динаміки макроекономічних
змін, сприяє розвитку онлайн-торгівлі, розширює сфе-
ри співпраці з економістами для проведення різного
роду експериментів, дозволяє уряду і підприємствам
швидше реагувати на зміни економічних умов [25].
Отже, з розвитком технологій інтелектуального аналі-
зу даних, компанії можуть пропонувати рішення для
споживачів під їх індивідуальні потреби, забезпечуючи
при цьому зворотний зв'язок. Бізнес-література дає
підстави вважати, що Big Data відіграють все більш важ-
ливу роль в конкуренції. Використання Big Data стає ос-
новою конкуренції для існуючих компаній, конкуренти,
які не зможуть розвивати свої можливості в цьому на-
прямі, залишиться позаду. Незважаючи на те, що "Big
Data" відноситься до точних наук, цифрового середо-
вища і сфери інформаційних технологій, термін не має
чіткого визначення.

Завдяки можливостям збору і обробки великих да-
них, бізнес може формувати власну аналітичну інфор-
мацію, отримувати інформацію з інших баз даних і на
основі цього формувати базу даних користувачів. Це
дозволяє не тільки диференціювати ціни, а й цілеспря-
мовано розсилати рекламні матеріали для впливу на

поведінку споживача. При цьому втрачається контроль
над персональними даними та конфіденційністю. Пору-
шення антимонопольного законодавства може виража-
тися в формі недобросовісного використання даних про
споживачів з метою встановлення різних цін. Збір пер-
сональних даних не обов'язково погіршує становище
споживачів, оскільки дозволяє компаніям поліпшувати
якість продукції та ефективно розподіляти споживачів
на групи. Антимонопольне регулювання Big Data обу-
мовлено тим, наскільки їх наявність або передача третій
особі впливатимуть на ринок і конкурентне середови-
ще.

Основні дискусії щодо антимонопольного регулю-
вання цифрового середовища йдуть, в основному, се-
ред зарубіжних вчених, дослідників і фахівців. На ос-
нові цілого ряду антимонопольних розслідувань, в світі
розгортаються напружені дискусії щодо підходів і ме-
тодів антимонопольного регулювання інформаційних
технологій які стрімко змінюються і розвиваються. Циф-
рова економіка сьогодні характеризується монополією
і високою концентрацією, а рівень монополізації ринків
і ринкової влади цифрових монополій досяг аномаль-
них розмірів. Журнал "The Economist" акцентує увагу,
що світова економіка проходить вищу ступінь концент-
рації капіталу [26]. Поширення домінування Apple,
Google, Facebook і Amazon та їх негативний вплив на
конкуренцію і споживачів, спонукає уряди всіх країн
активніше застосовувати заходи антимонопольної пол-
ітики для регулювання ринків цифрової економіки [27].
Apple і Google контролюють операційну систему моб-
ільних телефонів та ключові програми на цій платформі;
Amazon контролює найбільшу торгову платформу в
Інтернеті; Facebook контролює найбільшу платформу
соціальної мережі. Через їх провідні платформи прохо-
дить значний обсяг і різноманітний потік персональних
даних. Антимонопольні органи провідних країн світу
провели ряд розслідувань, спрямованих на усунення
абсолютної монополії і захисту конкуренції. В липні 2017 р.
Європейська комісія висунула американської трансна-
ціональної корпорації Google Inc. штраф у розмірі 2,42 млрд

В. Серьогін [21] Big Data - це потужна форма інтелектуального аналізу 
даних, що спирається на величезні обсяги інформації, 
супершвидкісні комп'ютери і новітні аналітичні 
методи, здатні виявляти приховані, а часом навіть 
несподівані кореляції між фактами і явищами 
навколишньої дійсності 

Є. Гнітецький [22] Big Data - це сукупність інструментів, націлених на 
задоволення потреб сучасних організацій в 
перетворенні хаотичної маси даних на інформацію, 
придатну для використання в процесі прийняття 
рішень 

В. Хаханов [23] Big Data - це технологічна культура кіберпростору, 
спрямована на формування інфраструктури 
кіберфізичної екосистеми планети, що динамічно 
розвивається, шляхом метрикосематичної системи 
структуризації великих потоків (обсягів) гетерогенних 
даних на основі використання інтелектуальних 
швидкодіючих спеціалізованих хмарних фільтрів 
паралельного моніторингу та матричного аналізу, які 
витягуються з інформації для online управління 
фізичними і віртуальними процесами 

Міжнародний інститут 
McKinsey (MGI) [24]  

Big Data - це набір даних, розмір яких виходить за 
межі можливостей типового програмного 
забезпечення для збору, зберігання, управління і 
аналізу баз даних 

Таблиця 1. Визначення категорій Big Data
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євро за порушення правил антимонопольного законо-
давства Європейського Союзу [28]. Європейський ком-
ісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер пояснила,
що Google незаконно просував свій сервіс електронної
комерції в пошукових результатах і занижував пошуко-
вий рейтинг аналогічних програм конкурентів.

У липні 2018 Європейська комісія знову оштрафу-
вала інтернет-гігант Google на 4,38 млрд євро за зло-
вживання домінуючим становищем на ринку пошукових
систем [29]. Google використовував Android, щоб
зміцнити провідні позиції своєї пошукової системи на
ринку при цьому конкуренти втратили можливість бути
конкурентоспроможними, а користувачі втратили пере-
ваги ефективної конкуренції. Зауважимо, що монопо-
лія і домінуючі позиції на ринку не заборонені, адже
вони є результатом ефективної комерційної стратегії,
однак, для таких учасників ринку вводиться ряд забо-
рон, які дозволені для дрібних гравців.

Використання компаніями передових технологій
дозволяє нав'язувати споживачам неправомірні умови,
розширювати ринкову владу, підвищувати ціни і закри-
вати ринки для потенційних конкурентів. Враховуючи
тенденції та стрімкий розвиток цифрової економіки,
держава має швидко та ефективно реагувати на сучасні
виклики. Важливою є стабілізаційна роль держави в
економіці, втручання якої має приймати форми автома-
тичного стабілізатора, який забезпечує збалансоване
регулювання економічних процесів на основі розроб-
лення нової парадигми розкриття економічних явищ та
процесів [30, с. 93—105]. Антимонопольна політика
держави, з огляду на сучасні реалії і можливості циф-
рової економіки, має сприяти розвитку конкурентних
ринків, де переважають ефективність та інновації і за-
побігати економічної концентрації, що призведе до зло-
вживань ринковою владою.

Знання про Великі Дані може стати важливим дже-
релом ринкової влади, особливо коли такі дані можуть
використовуватися як бар'єри. Швидкість придбання і
експлуатація особистих даних допомагає компаніям
отримувати значну перевагу і ринкову владу. Крім того,
в умовах виробництва інформаційних продуктів, визна-
чення витрат на основі ціни неприйнятні, оскільки гра-
ничні витрати на одиницю товару наближаються до нуля.
Багато товарів і послуг, запропонованих на ринках
електронної комерції, мають нульову ціну, тобто мож-
на отримати товар або послугу без здійснення платежу,
але це не означитиме безкоштовно, адже на цьому рин-
ку гроші не єдиний товар, який цінний для обміну. Кон-
курентний процес нової економіки є динамічним і уні-
версальним, на відміну від фізичних ринків. В умовах
цифрової економіки маємо принципову різницю щодо
захисту економічної конкуренції в порівнянні з фізич-
ними ринками.

ВИСНОВКИ
Цифрова економіка — це фактор росту і забезпе-

чення конкурентоспроможності інноваційного розвит-
ку. Держава повинна всебічно сприяти розвитку циф-
рової економіки та формувати новий технологічний
устрій для забезпечення конкурентних переваг з огля-
ду на світові тенденції антимонопольного регулювання
в умовах цифровізації. Виходячи з особливостей циф-

рової економіки, фірми часто конкурують за ринок
замість того, щоб конкурувати на ринку. Концентрація
Великих Даних в руках невеликої кількості учасників
збільшує їх переваги на ринку і з ними вже важко кон-
курувати іншим учасникам.

Антимонопольне регулювання має обмежувати еко-
номічний розвиток компаній які мають значну ринкову
владу і переваги перед іншими учасниками. Застосуван-
ня типових антимонопольних підходів, які використову-
ються на традиційних ринках для аналізу цифрового
середовища нової економіки, неприйнятно. Внаслідок
прискорення технологічного розвитку, нові ринки дуже
швидко змінюються, в таких умовах інструменти анти-
монопольних органів втрачають свою дію.

Правові інститути в умовах цифрової економіки ви-
магають значних змін, оскільки вони не пристосовані до
сучасної економіки, побудованої на цифрових мережах
і нездатні регулювати інтереси різних учасників ринку,
надаючи капіталу широкі можливості по вилученню до-
даної вартості з людської праці, стимулюючи зростан-
ня монополізації цифрових платформ; тому нагальним
постає вирішення проблем антимонопольного регулю-
вання в зв'язку зі зростаючою монополізацією високо-
технологічного сектора.
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