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АНОТАЦІЯ
Метою дослідження є виявлення основних тенденцій роз-

витку Інтернет-торгівлі в умовах глобалізації та його впливу 
на розвиток національної економіки. На основі проведеного 
аналізу встановлено основні тенденції розвитку електронної 
торгівлі. Встановлено, що стрімкий технологічний розвиток у 
сфері електроніки та кібернетики став передумовою інтенсив-
ного нарощення процесів інформатизації усіх сфер народного 
господарства. 
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Інтернет, Інтернет-продажі, технологічний розвиток, B2C.

АННОТАЦИЯ
Целью исследования является выявление основных тен-

денций развития Интернет-торговли в условиях глобализации 
и его влияния на развитие национальной экономики. На ос-
нове проведенного анализа установлены основные тенденции 
развития электронной торговли. Установлено, что стремитель-
ное технологическое развитие в сфере электроники и кибер-
нетики стало причиной интенсивного наращивания процессов 
информатизации всех сфер народного хозяйства.

Ключевые слова: Интернет-торговля, глобализация, сеть 
Интернет, Интернет-продажи, технологическое развитие, B2C.

ANNOTATION
The purpose of the study was to identify the main trends in the 

development of Internet commerce in the context of globalization 
and its impact on the development of the national economy. On the 
basis of the analysis, the main tendencies of e-commerce develop-
ment were established. It was established that rapid technological 
development in the field of electronics and cybernetics became a 
prerequisite for intensive growth of informatization processes in all 
spheres of the national economy.

Key words: internet trade, globalization, Internet, Internet 
sales, technological development, B2C.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливиминауковими чи прак-
тичними завданнями. Стрімкий технологічний 
розвиток у сфері електроніки та кібернетики 
став передумовою інтенсивного нарощування 
процесів інформатизації всіх сфер національної 
економіки. Формування інформаційного суспіль-
ства призвело до виходу інформаційно-комуніка-
ційних технологій на новий рівень, що дає змогу 
вирішувати складні економічні завдання як для 
окремих комерційних структур, так і в загально-
державному масштабі. При цьому значна части-
на бізнесу стає електронною і переміщується у 
глобальне середовище мережі Internet. Тому фор-
мування системи знань та навичок з електронної 
комерції є важливим завданням підготовки май-
бутніх висококваліфікованих спеціалістів [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язанняданої проблеми 
і на які спираються автори. Наукові роботи ві-
тчизняних та зарубіжних авторів, серед яких – 
М. Макарова, А. Береза, І. Балабанов, В. Царьов, 
А. Кантарович, Д. Козьє, І. Успенський та ін., 
створили значний теоретичний потенціал для 
організації та управління підприємствами елек-
тронної торгівлі в умовах ринкової економіки. 
Дослідженню питань, пов'язаних із формуван-
ням систем електронної торгівлі підприємствами 
України, присвячено роботи В.М. Гужви, О. Дань-
ко, В.В. Апопія, Я.А. Гончарука, А.М. Виноград-
ської, Н.С. Меджибовської, Б.М. Мізюка та ін. 
Водночас у вітчизняній науковій літературі не-
достатньо чітко сформульовано теоретичні та ме-
тодологічні основи побудови ефективних систем 
електронної торгівлі в умовах чинної в Україні 
законодавчої бази, що й зумовило тематику ви-
браного дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою дослідження є виявлення осно-
вних тенденцій розвитку Інтернет-торгівлі в 
умовах глобалізації та його впливу на розвиток 
національної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуваннямотриманих наукових 
результатів. Онлайнові продажі мають сьогодні 
високий темп росту, який значно випереджає 
темп росту традиційної торгівлі. JPMorgan кон-
статує в 2017 р. зростання електронної комерції 
на 19,4%, її обсяг перевищить $1 трлн. [2]. 

Високі темпи зростання в галузі, навіть не-
зважаючи на кризу, пов'язані з багатьма чин-
никами: значно збільшилася кількість користу-
вачів мережі Інтернет, спростилося програмне 
забезпечення та підвищилася швидкість його 
роботи, вдосконалено технологію пошуку і за-
мовлення товарів, збільшилася і розширилася 
товарна пропозиція, знизилися ціни, підвищив-
ся рівень сервісу. Покупець тепер довіряє онлай-
новим продавцям. В Інтернет також з’явилися 
онлайнові представництва великих роздрібних 
мереж, керівники яких нарешті зрозуміли, що 
зволікати не можна і треба завойовувати місце 
на ринку. Очевидно, що електронна комерція 
має хороші перспективи [3, с. 8].
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Таблиця 1
Ріст ринку електронної торгівлі у світі

Регіон 2014 р. ($млрд.) 2017 р. ($млрд.) Річний приріст (%)
США 165,8 235,3 12,4

Європа 195,2 283,0 13,2
Азія 155,7 323,1 27,5

Решта 55,8 121,7 29,7
Всього 572,5 963,0 19,4

Джерело: складено за [2]

Протягом останніх трьох років кількість 
користувачів глобальної мережі в США збіль-
шилася на 19,1%, а в Китаї – майже в чотири 
рази, що свідчить про підвищення інтересу на-
селення країн, що розвиваються, до інновацій-
них інструментів розповсюдження інформації 
та до активного залучення інформаційно-ко-
мунікаційних технологій у різноманітні сфе-
ри власного життя. Необхідно зазначити, що 
саме країни, що розвиваються, демонструють 
динамічні темпи збільшення показників розпо-
всюдження Інтернету серед населення. Так, в 
Алжирі за період 2011–2015 рр. кількість ко-
ристувачів мережі збільшилася в сім разів, в 
Єгипті – в чотири рази, в Індії – в три рази [4]. 

Незважаючи на те що кількість користувачів 
значної частини країн з економікою, що розви-
вається, та транзитивною економікою не пере-
вищує 30% від загальної кількості населення, 
цей показник поступово збільшується, що дає 
змогу зробити висновок про охоплення глобаль-
ною мережею населення всього світу протягом 
наступних 10–15 років. 

Таким чином, масштаби охоплення еконо-
мічної системи новими формами ведення біз-
несу продовжуватимуть збільшуватися, що по-
зитивно відобразиться на обсягах електронної 
торгівлі та її структурі. Аналіз розвитку елек-
тронної торгівлі на міжнародному рівні пов’я-
заний із певними складнощами, головною з 
яких є лінгвістичні особливості. 

Електронна торгівля, як і електронна комер-
ція та електронний бізнес, сформувалася у США, 
що послугувало причиною використання в між-
народних актах та угодах, таких як UNCITRAL 
Model Law on Electronic Commerce, англійсько-
го терміна e-commerce. При цьому під поняттям 
e-commerce розуміють «будь-які торговельні уго-
ди про постачання товарів чи послуг або обмін то-
варами, або послугами; дистриб’юторські угоди; 
комерційне представництво та агентські відноси-
ни; факторинг; лізинг; будівництво промислових 
об’єктів; надання консультативних послуг, інжи-
ніринг; купівлю/продаж ліцензій; інвестування; 
фінансування; банківські послуги; страхування; 
угоди про експлуатацію або концесії; спільні 
підприємства та інші форми промислового або 
підприємницького співробітництва; перевезення 
товарів і пасажирів повітряним, морським, за-
лізничним або автомобільним транспортом» [5].

Таким чином, на міжнародному рівні не іс-
нує визначення поняття електронної торгівлі 

як самостійної форми ведення бізнесу, а отже, 
й аналіз її здійснюється фрагментарно, у меж-
ах установлення особливостей розвитку елек-
тронної комерції. Електронна торгівля вхо-
дить до такого сектору електронної комерції, 
як Business-to-Consumer (B2C), що оцінюється 
UNCTAD щороку.

UNCTAD B2C е-commerce Index включає 
оцінку таких показників, як частка населення, 
що використовує послуги доставки пошти до бу-
динку; частка населення, що користується кре-
дитними картками (15+); частка користувачів 
мережі Інтернет та кількість безпечних серверів 
на мільйон населення. У 2017 р. перше місце в 
рейтингу посів Люксембург, що характеризуєть-
ся найбільш високими показниками безпечності 
використання глобальної мережі. У першій де-
сятці країн за рівнем розвитку B2C е-commerce 
також опинилися Швейцарія, Норвегія, Нідер-
ланди, Республіка Корея, Великобританія, Шве-
ція, Японія, Німеччина та Нова Зеландія. США 
посідають 26-е місце в рейтингу, Росія – 43-є, 
Україна – 63-є, Китай – 65-е місце [4].

Однак необхідно відзначити, що цей індекс 
охоплює здебільшого інфраструктурний аспект 
розвитку електронної торгівлі й не дає змоги 
визначити подальші тенденції її розвитку як 
економічного явища. Виникає необхідність за-
провадження науково-методичного підходу до 
дослідження траєкторії та особливостей розви-
тку електронної торгівлі на міжнародному рів-
ні. Такий підхід запропоновано групою дослід-
ників [6], які пропонують здійснювати аналіз 
показників за трьома блоками:

1) інфраструктурним (показники забезпече-
ності населення та господарських одиниць ко-
мунікаційними технологіями та доступом до 
глобальної мережі);

2) економічним (оцінка обсягів електронної 
торгівлі, кількість покупців через Інтернет, 
асортимент);

3) правовим (рівень нормативно-правового 
забезпечення функціонування суб’єктів ринку 
електронної торгівлі, наявність правил, що ре-
гламентують права й обов’язки сторін угоди, 
яку укладено в режимі online). 

Особливістю електронної торгівлі є її масш-
табність: на міжнародному електронному рин-
ку здійснюється значна кількість торговельних 
угод та різноманітних торговельних процедур 
в умовах відсутності фізичних обмежень. Такі 
умови вимагають від підприємців підвищеного 
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рівня контролю власної діяльності, що може 
бути реалізовано лише за рахунок упроваджен-
ня інноваційних комп’ютерних технологій та 
автоматизованих інструментів аудиту [6]. 

Сьогодні у світі 74,7% країн мають законо-
давчу базу, що регулює здійснення електронних 
транзакцій, 55,2% країн мають законодавство, 
яке забезпечує охорону приватності та захист 
особистих даних користувачів, та лише 47,4% 
країн послуговуються нормативно-правовими 
актами, в яких закріплено права та особливос-
ті юридичного захисту споживачів у разі пору-
шення угоди електронної торгівлі. 

У розвинутих країнах законодавча база 
функціонування електронної торгівлі є най-
більш розвиненою: у 97,6% країн існують необ-
хідні нормативно-правові акти, що регулюють 
здійснення електронних операцій та забезпечу-
ють захист персональних даних, а 85,7% країн 
мають необхідне правове підґрунтя для захисту 
прав споживачів на електронному ринку. 

Найменші показники щодо правового забез-
печення функціонування електронної торгівлі 
мають країни Африки (лише 40% країн мають 
необхідну законодавчу базу) та країни Азії, де 
72,9% країн мають нормативно-правові акти, 
що регламентують здійснення електронних опе-
рацій, однак лише 37,5% держав можуть га-
рантувати захист прав споживачів та 29,2% – 
захист персональних даних [9]. 

Двигуном зростання світового ринку Інтер-
нет-торгівлі стала Азія. Китай почав виперед-
жати всі країни світу, і до 2020 р. на нього 
припадатиме 60% глобального e-commerce, тоді 
як на Заході відзначається рекордна кількість 
закритих магазинів роздрібних торговців. Очі-
кується, що до 2030 р. до числа китайських 
споживачів середнього класу додасться близько 
800 млн. осіб. Для порівняння: прогнозується, 
що у цей же період Європа збільшить свій се-

редній клас споживачів тільки на 16 млн. спо-
живачів, а у США споживання становитиме в 
2,5 рази менше, ніж у Китаї [7]. 

Китай зростає так швидко, що глобаль-
ний обсяг Інтернет-продажів може подвоїти-
ся до 2019 р. порівняно з показником 2016 р. 
У грошовому вираженні це означає додатковий 
трильйон доларів від нових продажів усього за 
три роки (рис. 1) [8].

Проведений аналіз стану електронної торгів-
лі дає можливість установити такі тенденції: 

• подальше активне проникнення інформа-
ційно-комунікаційних технологій та розповсю-
дження глобальної мережі Інтернет серед насе-
лення Земної кулі; 

• підвищення ролі Інтернету та комп’ю-
терних технологій в управлінні господарською 
діяльністю підприємств; 

• динамічне збільшення обсягів електро-
нної торгівлі, збільшення її питомої ваги в за-
гальному обсязі торгівлі; 

• необхідність активізації створення норма-
тивно-правового забезпечення функціонування 
електронної торгівлі для її ефективного впрова-
дження. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даномунапрямку. Стрім-
кий технологічний розвиток у сфері електро-
ніки та кібернетики став передумовою інтен-
сивного нарощення процесів інформатизації 
всіх сфер народного господарства. Електронна 
комерція – швидкозростаюча галузь, яка мит-
тєво реагує на найостанніші тенденції. Низький 
поріг для входу в бізнес і легкий перехід від 
одного продавця до іншого означає, що якщо 
ви програєте в якості обслуговування і стратегії 
ціноутворення, то можете швидко вийти з гри. 
Ось чому ті, хто відповідає за маркетингову 
стратегію компаній, повинні звернути пильну 
увагу на перераховані нами тенденції.

Рис. 1. Прогноз обсягів Інтернет-продажів, трлн. дол. США
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THE CURRENT ASPECTS OF THE DEVELOPMENT  
OF INTERNET TRADE MARKET IN GLOBALIZED WORLD

The purpose of the study was to identify the main trends in the development of Internet commerce in 
the context of globalization and its impact on the development of the national economy. It is proved that 
the scope of the economic system for new forms of business will continue to increase, which will positive-
ly affect the volume of e-commerce and its structure. An analysis of the development of e-commerce at 
the international level is associated with certain difficulties, the main of which are linguistic features.

On the basis of the analysis, the following trends in e-commerce development were established: fur-
ther active penetration of information and communication technologies and distribution of the global 
Internet among the population of the globe; increasing the role of the Internet and computer tech-
nologies in the management of business activities of enterprises; a dynamic increase in the volume of 
e-commerce, an increase in its share in the total volume of trade; the need to intensify the creation of 
a legal and regulatory framework for the functioning of e-commerce for its effective implementation.

The rapid technological development in the field of electronics and cybernetics has become a pre-
requisite for intensive growth of the informatisation processes in all spheres of the national economy. 
E-commerce is a fast-growing industry that responds instantly to the latest trends. The low entry 
threshold and easy switch from one seller to another means that if you lose as a service and pricing 
strategy, you can quickly quit the game. That is why those who are responsible for the marketing 
strategy of companies should pay close attention to the trends we have listed.


