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АНОТАЦІЯ 

Засенко О.Ю. Інтеграція України у систему електронної комерції 

Європейського Союзу. – Кваліфікаційна праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, 2019.  

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних положень 

та науково-практичних рекомендацій щодо розвитку системи електронної 

комерції України в умовах євроінтеграції. 

Проведене дослідження теоретичних і практичних аспектів 

міжнародних економічних операцій дало змогу визначити електронну 

комерцію як сукупність економічних відносин між суб'єктами різних 

національних господарств з приводу обміну, розподілу і перерозподілу благ 

за допомогою використання в першу чергу комп'ютерних технологій як 

інструменту інформаційного обмін і виступає закономірним наслідком 

науково-технічного прогресу, а також глибоких змін в структурі глобального 

споживання. 

Узагальнено форми здійснення міжнародної електронної комерції, 

серед яких виділяються електронні торгові системи (ядро електронної 

комерції) – електронні торговельні майданчики і засоби комунікацій між 

продавцями і покупцями, в т.ч. інтернет-аукціони; електронні платіжні 

системи; електронні системи доставки товарів і послуг; арбітраж на основі 

електронних технологій; електронний рух капіталів; електронні міжнародні 

біржі (товарні, фондові, валютні).  

В дисертації удосконалено наукові підходи до встановлення основних 

складових розвитку вітчизняного ринку електронної комерції в контексті 

реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Серед них виділено наступні: 1) гармонізація умов роботи на українському та 
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європейському ринках; 2) відкриття доступу до державних закупівель ЄС; 3) 

створення сприятливого ринкового інвестиційного клімату; 4) удосконаленні 

правового поля у сфері функціонування міжнародних платіжних систем та 

крипто-валют; 5) подальшому збільшенні надійності системи захисту прав 

споживачів та покращенні умов безпеки, терміновості платежів у сфері 

електронної комерції.  

Систематизовані підходи щодо вивчення інформаційної індустрії, 

основою якої виступає інформація, яка була об’єктом торгівлі ще задовго до 

виникнення інформаційних фірм. Становлення самостійної інформаційної 

індустрії відбулося завдяки розвитку способів обробки та зберігання 

інформації. Індустрія інформаційного бізнесу здійснюється у сфері 

інформаційно-управлінської діяльності на засадах інформаційної технології, 

а інформаційний бізнес функціонує в інформаційній сфері економіки. В 

роботі подано етапи становлення і розвитку інформаційної індустрії. В 

дисертації дано визначення глобалізації у Web, що представляє собою процес 

розробки, виробництва і маркетингу програмних продуктів, призначених для 

поширення в усьому світі. 

В дослідженні здобувача набули подальшого розвитку чинні наукові 

положення про механізм функціонування бізнес-систем електронної 

комерції, що доповнені розкриттям альтернативних концепцій бізнес-

моделей, де основною класифікаційною ознакою виступає не секторальний 

тип учасників, а характеристика використання мережі Інтернет при 

здійсненні електронних комерційних операцій в умовах віртуалізації 

світогосподарського поступу. Зокрема, аргументовано формування таких 

бізнес-систем електронної комерції як: 1) торговельна; 2) брокерська 3) 

рекламна; 4) медіа-інформаційна; 5) підписна модель. 

На підставі статистичних даних проаналізовано сучасні тенденції 

запровадження передових інформаційних технологій у сфері електронної 

комерції  в країнах і регіонах світу. Відзначено, що, у міру того, як світова 

економіка стає все більш діджиталізованою, видається, що інновації стають 
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застосовуваними у різноманітних галузях суспільного відтворення і  у 

певній мірі втрачають вузькотехнологічне спрямування. Кількість патентів 

знижується в якості запобіжного інноваційного потенціалу.  Розрив в  

інфраструктурі ІКТ залишається хронічною проблемою, і стає все ширше: 

інфраструктурою є те, де покращення є менше вираженим. Можливості 

держав по всьому світу по впровадженню нововведень зростають 

випереджаючими темпами. Проаналізовано динаміку чисельності угод щодо 

використання мобільного зв’язку, Інтернету, забезпеченість домогосподарств 

комп’ютерами  по регіонах світу. Показано, що процеси інформатизації є 

невід’ємними від інноваційних процесів. 

В дисертації представлено підходи до встановлення основних 

складових диверсифікації електронної комерції як чинника загострення 

глобальної конкуренції, що нині характеризується як сукупність економічних 

суб'єктів, як інфраструктура, як тип ринку, а також як інституційна форма 

міжнародних економічних відносин. Встановлено, що електронна комерція 

як найважливіший елемент віртуальної економіки суттєво на сучасному етапі 

наповнюється рядом дієвих складових, а саме: 1) електронні торговельні 

системи; 2) електронні платіжні системи (в т.ч. крипто-валюти); 3) 

електронні системи доставки товарів і послуг; 4) арбітраж на основі 

електронних технологій; 5) електронний ринок капіталів; 6) електронні 

міжнародні біржі.  

Розглянуто основні теоретичні аспекти формування факторів 

глобалізації електронної комерції в умовах загострення конкурентної 

боротьби та розгортання четвертої промислової революції. Зокрема, на 

основі застосування трьох базових принципів – збільшенні масштабів і 

швидкості, формуванні нової моделі відносин, зростанні значення 

мобільності, трансформації структури власності, окремі компанії формують 

змістовну індивідуальну стратегію, що дозволяє набувати конкурентних 

переваг у міжнародній електронній комерції. 
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 Подано сутнісні риси ключових складових становлення та розвитку 

Єдиного ринку електронної комерції ЄС. До останніх віднесено: 1) 

імплементація директивних інструментів Єдиного цифрового ринку ЄС; 2) 

гармонізація системи адміністрування податку на додану вартість в країнах 

ЄС; 3) створення єдиного механізму захисту даних та створення 

електронного уряду ЄС; 4) усунення економічних перешкод, таких як гео-

блокування та заборона платформ. Встановлено, що створення Єдиного 

ринку електронної комерції ЄС можливе лише за умов функціонування усіх 

зазначених складових. 

Встановлено доцільність запровадження додаткових напрямів до 

загальнодержавної програми розвитку цифрового ринку України в контексті 

повноцінного входження у європейський електронний комерційний простір, 

зокрема: 1) стимулювання розвитку комп’ютерних мереж у регіональному 

аспекті з метою залучення все більш широких верств населення до сучасних 

інформаційних технологій; 2) інституційний розвиток вітчизняної 

електронної комерції (поширення новітніх платіжних технологій, 

розширення бази альтернативного фінансування, становлення вітчизняних 

Інтернент-порталів); 3) поліпшення якості комп’ютерної грамотності 

населення, а також подальша діджиталізація відносин на рівні держава-

громадянин (становлення моделі електронного уряду); 4) розвиток 

внутрішнього ринку електронної комерції та підвищення купівельної 

спроможності населення. 

Вперше обґрунтовано і доведено доцільність застосування економіко-

математичного моделювання з метою подальшого розширення частки 

електронної комерції у ВВП, що обумовлюватиме активну участь України у 

інформаційно-комерційній євроінтеграційній взаємодії і виступатиме 

показником відкритості, прозорості і безпечності інформаційно-цифрового 

простору. Застосовано лінійну регресійну модель залежності частки 

електронної торгівлі у ВВП від багатофакторних змінних з метою  розробки 
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рекомендацій щодо подальшого взаємовигідного розвитку електронної 

торгівлі України з ЄС. 

Набули подальшого розвитку детермінанти становлення міжнародної 

електронної комерції України, серед яких виокремлені: удосконалення 

інституційно-правового забезпечення; поширення Інтернет-технологій у 

сфері електронної торгівлі, електронного банкінгу, різноманітних 

електронних сервісів серед різних вікових категорій населення; державна 

підтримка інформаційно-інфраструктурних проектів. Формування дієвої та 

сучасної діджиталізованої системи відносин між бізнесом, споживачами та 

державою сприятиме зростанню рівня податкових надходжень від 

електронної комерції, а також зменшенню обсягів приховування доходів від 

здійснюваних операцій.  

Подано основні напрями стимулювання розвитку вітчизняного ринку 

міжнародної електронної комерції, до яких віднесено: імплементація 

сучасних досягнень міжнародно-правої практики регулювання електронного 

діловодства (легітимація електронних підписів, укладання електронних 

контрактів); становлення та розвиток ефективної та прозорої системи 

оподаткування електронної комерції; розбудова інфраструктури ринку 

електронної комерції; створення дієвих інституційних і господарських 

передумов інтеграції України до цифрового союзу ЄС.   

Ключові слова: електронна комерція, електронний бізнес, 

конвергенція інструментів системи електронної комерції, міжнародна 

електронна торгівля, Типовий закон, європейська інтеграція, гармонізація 

норм внутрішнього законодавства, правові режими електронних послуг, 

Інтернет-технології.
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SUMMARY 

 

Zasenko O.Y. Integration of Ukraine into the European Union's e-

commerce system. - Qualification scientific paper as a manuscript. The thesis 

submitted for the academic degree of PhD in economics, specialty 08.00.02 – 

world economy and international economic relations (29 – international relations). 

– Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the study of theoretical and methodological 

provisions and scientific and practical recommendations on the development of the 

electronic commerce system in Ukraine in the context of European integration. 

The conducted research of theoretical and practical aspects of international 

economic operations has made it possible to determine electronic commerce as a 

set of economic relations between subjects of different national economies on the 

exchange, distribution and redistribution of benefits through the use of computer 

technology as a tool of information exchange and acts as a logical the result of 

scientific and technological progress, as well as profound changes in the structure 

of global consumption. 

The forms of implementation of the international e-commerce are 

generalized, among which electronic trading systems (the core of electronic 

commerce) are allocated - electronic trading platforms and means of 

communication between sellers and buyers, incl. online auctions; electronic 

payment systems; electronic delivery systems for goods and services; arbitration 

based on electronic technology; electronic movement of capital; electronic 

international exchanges (commodity, stock, currency). 

The dissertation has improved scientific approaches to establishing the main 

components of the development of the domestic e-commerce market in the context 

of the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the 

European Union. Among them are the following: 1) harmonization of working 

conditions in the Ukrainian and European markets; 2) opening access to EU public 

procurement; 3) creation of a favorable market investment climate; 4) 
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improvement of the legal field in the sphere of functioning of international 

payment systems and cryptocurrencies; 5) further increase of the reliability of the 

system of consumer rights protection and improvement of security conditions, 

urgency of payments in the sphere of e-commerce. 

Systematic approaches to the study of the information industry, based on 

information that was the object of commerce long before the emergence of 

information firms. The emergence of an independent information industry came 

about through the development of ways to process and store information. The 

information business industry is carried out in the field of information and 

management activities on the basis of information technology, and the information 

business operates in the information sphere of the economy. The stages of 

formation and development of the information industry are presented in the work. 

The thesis defines globalization on the Web, which is a process of development, 

production and marketing of software products for distribution worldwide. 

In the study of the acquirer, the existing scientific provisions on the 

mechanism of functioning of e-commerce business systems have been further 

developed, supplemented by the disclosure of alternative concepts of business 

models, where the main classification feature is not a sectoral type of participants, 

but a characteristic of the use of the Internet in the implementation of electronic 

commercial transactions in terms of virtualization world economic progress. In 

particular, the formation of such e-commerce business systems as: 1) commercial; 

2) brokerage 3) advertising; 4) media information; 5) subscription model. 

Based on statistics, current trends in the implementation of advanced e-

commerce information technologies in countries and regions of the world have 

been analyzed. It is noted that, as the global economy becomes more digitized, it 

seems that innovations are being applied in various fields of social reproduction 

and are, to some extent, losing the narrow technological direction. The number of 

patents decreases as a preventative innovation potential. The gap in ICT 

infrastructure remains a chronic problem and is widening: infrastructure is one 

where improvements are less pronounced. The capacity of states around the world 
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to innovate is advancing. The dynamics of the number of agreements on the use of 

mobile communication, the Internet, the security of households by computers in 

the regions of the world are analyzed. Information processes are shown to be 

integral to innovation processes. 

The thesis presents approaches to establishing the main components of e-

commerce diversification as a factor of aggravation of global competition, which is 

now characterized as a set of economic entities, as an infrastructure, as a type of 

market, as well the institutional form of international economic relations. It is 

established that e-commerce, as the most important element of the virtual 

economy, is being filled with a number of effective components at the present 

stage, namely: 1) electronic trading systems; 2) electronic payment systems 

(including cryptocurrencies); 3) electronic systems of delivery of goods and 

services; 4) arbitration based on electronic technologies; 5) electronic capital 

market; 6) electronic international exchanges. 

The basic theoretical aspects of the formation of factors of globalization of 

e-commerce in the conditions of aggravation of competition and the deployment of 

the fourth industrial revolution are considered. In particular, based on the 

application of three basic principles - increasing the scale and speed, forming a 

new model of relationships, increasing the value of mobility, transformation of 

ownership structure, individual companies form a meaningful individual strategy 

that allows you to gain competitive advantage in international e-commerce. 

The essential features of the key components of the establishment and 

development of the EU Single Market for e-commerce are presented. The latter 

include: 1) implementation of the EU's Digital Single Market directive 

instruments; 2) harmonization of the value added tax administration system in the 

EU countries; 3) the creation of a single data protection mechanism and the 

creation of an EU e-government; 4) Removing economic barriers such as geo-

blocking and platform bans. It has been established that the creation of a single EU 

e-commerce market is only possible if all of these components are operational. 
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The expediency of introducing additional directions to the national program 

of development of the digital market of Ukraine in the context of full entry into the 

European electronic commercial space, in particular: 1) stimulation of the 

development of computer networks in the regional aspect in order to attract more 

and more population to modern information technologies; 2) institutional 

development of domestic e-commerce (dissemination of the latest payment 

technologies, expansion of alternative financing base, establishment of domestic 

Internet portals); 3) improving the quality of computer literacy of the population, 

as well as further digitization of relations at the state-citizen level (development of 

the e-government model); 4) development of the internal e-commerce market and 

increase of the purchasing power of the population. 

For the first time, the feasibility of using economic and mathematical 

modeling to further expand the share of e-commerce in GDP has been 

substantiated and proved, which will lead to Ukraine's active participation in 

informational-commercial European integration and will be an indicator of 

openness, transparency and security of information. A linear regression model of 

the dependence of e-commerce in GDP on multivariate variables was applied to 

develop recommendations for further mutually beneficial development of e-

commerce of Ukraine with the EU. 

The determinants of the formation of international e-commerce of Ukraine 

have been further developed, among which are: improvement of institutional legal 

support; Dissemination of Internet technologies in the field of e-commerce, e-

banking, various electronic services among different age groups of the population; 

state support for information infrastructure projects. Formation of an effective and 

modern digitized system of relations between business, consumers and the state 

will help increase the level of tax revenues from e-commerce, as well as reduce the 

amount of concealment of revenues from the transactions. 

The basic directions of stimulation of development of the domestic market 

of international e-commerce are given, which include: implementation of modern 

achievements of the international legal practice of regulation of electronic record 
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keeping (legitimation of electronic signatures, conclusion of electronic contracts); 

establishing and developing an effective and transparent e-commerce tax system; 

e-commerce market infrastructure development; creation of effective institutional 

and economic prerequisites for Ukraine's integration into the EU digital union. 

Keywords: e-commerce, electronic business, convergence of e-commerce 

tools, international electronic commerce, model law, European integration, 

harmonization of domestic law, legal regimes of electronic services, Internet 

technologies.
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ВСТУП 

Актуальність теми. Стрімкий технологічний розвиток у галузі 

електроніки, кібернетики та телекомунікацій став передумовою інтенсивного 

нарощування процесів інформатизації в усіх сферах суспільного відтворення. 

Формування інформаційного суспільства призвело до виходу комп’ютерних і 

комунікаційних технологій на якісно новий рівень, що створює передумови 

для реалізації потужних інноваційних проектів як на рівні суб’єктів 

господарювання та національних економік, так і у світовому масштабі. При 

цьому значна частина економіки набуває віртуального характеру і 

переміщується у глобальне середовище мережі Інтернет.  

Особливого значення набувають наукові дослідження впливу головних 

акторів електронної комерції на світове господарство і міжнародні 

економічні відносини, які дають змогу максимально ефективно здійснювати 

торговельні й фінансові операції, оперативно реагувати на зміни світової 

економічної кон’юнктури, знаходити нові ринки збуту для різноманітних 

суб’єктів господарювання, а також набувати і якомога більш тривалий час 

утримувати економічне лідерство на міжнародних ринках товарів та послуг.  

Актуальність дослідження визначається необхідністю здійснення 

всебічного аналізу механізмів розвитку та системної трансформації Єдиного 

ринку електронної комерції ЄС, беручи до уваги євроінтеграційний вектор 

розвитку національної економіки України. Крім того, актуальність теми 

дисертації значно зростає з погляду на доцільність аналізу напрямів 

оптимізації євроінтеграційних процесів у сфері міжнародної електронної 

комерції України та перспектив реформування вітчизняного електронного 

бізнесу відповідно до стандартів Єдиного цифрового ринку ЄС. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Методологічні аспекти 

специфіки функціонування сучасної системи електронної комерції ЄС 

висвітлено в працях таких відомих зарубіжних вчених, як: Б. Буста, Е. Вілкас, 

М. Кастельс, K. Кендалл, Д. Кір, Е. МакКарті, Б. Маршалл, Ф. Махлуп, 



 17 

E. Мелз, K. Рігельсфорд, А. Саммер, П. Стейнбарт, Р. Уотсон, Л. Фред, 

Н. Хілл, I. Шарп та ін.  

Дослідженню теорії та практики організаційно-економічних умов 

регулювання міжнародного ринку електронної комерції, у тому числі 

європейського ринку, сприяють праці вітчизняних вчених: А. Берка, 

В. Брижка, М. Возного, В. Геєця, О. Дзюблюка, О. Дубаса, Р. Заблоцької, 

Т. Затонацької, О. Креденця, О. Кудіної, І. Лютого, В. Мазуренка, 

Н. Меджибовської, О. Мірошніченко, О. Мозгового, А. Новицького, 

Л. Петкової, В. Писаренка, В. Плескача, С. Реверчука, С. Сіденко, 

Н. Резнікової, О. Рогача, А. Румянцева, Т. Тардаскіної, А. Філіпенка, 

С. Циганова, О. Шниркова, Г. Юрчук, С. Якубовського, П. Яремовича та 

багатьох інших. 

Водночас необхідно зазначити, що, незважаючи на значну кількість 

публікацій, присвячених різним аспектам та особливостям міжнародної 

електронної комерції, недостатньо дослідженими залишаються процеси 

взаємозв’язку між якісними змінами у сучасних формах прояву міжнародної 

торгівлі України та структурними перетвореннями у національному 

господарстві. Необхідним є наукове обґрунтування практичних кроків щодо 

оптимізації стратегії інтеграції України у систему електронної комерції ЄС, 

формування ефективних моделей взаємодії національного електронного 

бізнесу зі світовим та європейським віртуальним сектором економіки. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі світового господарства і 

міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Виконано 

відповідно до плану науково-дослідних робіт за темами «Україна у 

міжнародних інтеграційних процесах» (НДР №11БФ048-01) і «Асоціація як 

новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, 

правовий, економічний та інформаційний аспекти» (НДР №16БФ048-01), які 

є складовими наукових досліджень Інституту міжнародних відносин 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка у рамках 

Комплексної наукової програми Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах 

світових процесів глобалізації». У межах цих тем автором виявлено 

проблеми та перспективи інтеграції України у систему електронної комерції 

ЄС, здійснено економіко-математичну оцінку стратегічного управління 

електронною комерцією України в умовах реалізації Угоди про асоціацію з 

ЄС. 

Мета і завдання дослідження. З огляду на науково-практичну 

актуальність і значимість теми та враховуючи результати досліджень 

окремих її аспектів у економічній літературі, мета дисертаційної роботи 

полягає у дослідженні теоретичних положень і практичних рекомендацій 

щодо пошуку оптимальних шляхів інтеграції України у систему електронної 

комерції ЄС. 

Комплексний підхід до реалізації поставленої мети дисертаційної роботи 

зумовив необхідність розв'язання в ній низки важливих завдань: 

- вивчити сутність, поняття та особливості розвитку електронної 

комерції; 

- дослідити інструменти міжнародної електронної комерції; 

- виявити сучасні чинники глобалізації електронної комерції у світовій 

економіці; 

- дослідити організаційно-правове регулювання системи електронної 

комерції у ЄС; 

- проаналізувати тенденції розвитку електронної комерції на Єдиному 

внутрішньому ринку ЄС; 

- обґрунтувати конвергенцію механізмів електронної комерції в країнах 

ЄС; 

- позиціонувати вплив ринкових важелів на диверсифікацію електронної 

комерції України з країнами ЄС; 
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- визначити фінансові механізми розвитку електронної торгівлі України 

з ЄС; 

- аргументувати детермінанти оптимізації структури електронної 

торгівлі України з ЄС; 

- обґрунтувати перспективи інтеграції України в систему електронної 

комерції ЄС в умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Об’єктом дослідження є процес інтеграції України у систему 

електронної комерції ЄС. 

Предметом дослідження є економічні та інституційні механізми 

інтеграції України у систему електронної комерції ЄС. 

Методи дослідження. Методологічну базу дисертаційного дослідження 

становлять теоретичні напрацювання світової економічної думки, 

концептуальні положення сучасних теорій зовнішньої торгівлі, монографічна 

та наукова література, роботи відомих вітчизняних і зарубіжних учених з 

питань електронної комерції.  

Методологічний апарат дослідження складають: загальнонаукові методи 

(діалектичний метод пізнання, наукова індукція та дедукція, метод 

порівняння і синтезу (підрозділи 1.1.; 1.2. і 2.1.);  визначення прямих і 

зворотних зв’язків між економічними явищами та процесами (підрозділ 2.2.); 

абстракція (зокрема, при розкритті сутності та ролі диверсифікації 

міжнародної електронної комерції як чинника загострення конкуренції на 

світових ринках (підрозділ 2.1.). Крім того, у роботі використано інші методи 

теоретичного та емпіричного дослідження, окремі різновиди як 

загальноприйнятих наукових принципів, так і спеціальних принципів 

науково-економічного пізнання: творчо-критичний та описово-аналітичний 

(наприклад, у підрозділі 3.1.), метод мікро- і макроекономічного аналізу 

(підрозділи 2.3. і 3.3.); метод історизму (наприклад, при визначенні 

передумов та генези електронної комерції (підрозділ 1.2); статистичний 

метод (підрозділи 2.1. і 2.3.), метод економічного моделювання 

(підрозділи 3.2., 3.3). 
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Інформаційною основою дослідження є статистичні дані міжнародних 

установ, національні статистичні довідники, фактологічні дані монографічної 

та періодичної літератури, звітні дані міжнародних компаній, Європейської 

комісії, інформаційно-аналітичні матеріали науково-дослідних центрів, 

статистичні дані підприємств. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розкритті 

теоретичних засад і практичних аспектів становлення та розвитку 

перспективних напрямів міжнародної електронної комерції, визначенні 

пріоритетів стратегії інтеграції  України у систему електронної комерції ЄС. 

У процесі дослідження автором отримано наукові результати, які 

розкривають його особистий внесок у розроблення досліджуваної проблеми 

та конкретизують новизну роботи: 

вперше: 

 запропоновано авторську інтерпретацію поняття Єдиного ринку 

електронної комерції ЄС. Він розглядається як процес, що набуває рис 

системного утворення та містить органічну сукупність міжнародних 

торговельних відносин між суб’єктами господарювання країн ЄС з приводу 

обміну та  перерозподілу товарів і послуг шляхом використання 

комп’ютерних технологій як інструменту інформаційної взаємодії. 

Виокремлено сутнісні риси ключових складових становлення та розвитку 

Єдиного ринку електронної комерції ЄС, якими є: 1) імплементація 

директивних інструментів розвитку Єдиного цифрового ринку ЄС, розробка 

комунітарних правил транснаціональної мережевої торгівлі; 2) гармонізація 

систем адміністрування податків, зокрема податку на додану вартість у 

країнах ЄС у сфері транскордонного руху цифрового контенту та товарів; 

3) створення єдиного механізму захисту даних та створення електронного 

уряду ЄС; 4) усунення економічних перешкод, таких як гео-блокування, та 

заборону несумлінної конкуренції з боку місцевих цифрових платформ. 

Встановлено, що створення Єдиного ринку електронної комерції ЄС 

можливе лише за умов функціонування усіх зазначених складових; 
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удосконалено: 

 підходи до визначення основних складових розвитку вітчизняного 

ринку електронної комерції в контексті реалізації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС. Серед них виділено такі: 1) форми гармонізації умов роботи 

на українському та європейському ринках; 2) розширення доступу до 

державних закупівель ЄС; 3) створення сприятливого ринкового 

інвестиційного клімату; 4) оновлення законодавчих актів, що регулюють 

питання обігу електронних грошей; 5) подальше удосконалення сфери 

захисту прав споживачів та покращення надійності, безпеки, терміновості 

платежів у сфері електронної комерції; 

 методи застосування економіко-математичного моделювання напрямів 

розвитку електронної комерції з метою визначення її ролі та динаміки її 

частки у ВВП. Це обумовлюватиме активну участь України у інформаційно-

комерційній євроінтеграційній взаємодії та виступатиме як показник 

відкритості, прозорості та безпечності інформаційно-цифрового простору. 

Застосовано лінійну регресійну модель залежності частки електронної 

торгівлі у ВВП від факторів розвитку економіки країни, що є основою 

розроблення рекомендацій щодо поглиблення та розширення електронної 

торгівлі України з ЄС; 

 наукові засади диверсифікації структури міжнародної електронної 

комерції як чинника глобальної конкурентоспроможності компаній, галузей, 

національних економік та інтеграційних об’єднань. Встановлено, що 

міжнародна електронна комерція як найважливіший елемент світової 

віртуальної економіки на сучасному етапі суттєво наповнюється низкою 

дієвих складових, а саме: 1) електронні торговельні системи; 2) електронні 

платіжні системи (в т. ч. крипто-валюти); 3) електронні системи доставки 

товарів і послуг; 4) арбітраж на основі електронних технологій; 5) 

електронний ринок капіталів; 6) електронні міжнародні біржі; 
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набули подальшого розвитку: 

 положення про механізм функціонування бізнес-систем електронної 

комерції, які доповнені розкриттям альтернативних концепцій бізнес-

моделей. При цьому основною класифікаційною ознакою виступає не 

секторальний тип учасників, а характеристика використання мережі Інтернет 

при здійсненні електронних комерційних операцій в умовах віртуалізації 

світогосподарського поступу. Зокрема, аргументовано формування таких 

бізнес-систем електронної комерції, як: 1) торговельна; 2) брокерська 

3) рекламна; 4) медіа-інформаційна; 5) підписна модель; 

 узагальнення та обґрунтування класичних та альтернативних підходів 

до дослідження напрямів розвитку електронної комерції на національному й 

інтернаціональному рівнях. Основні з них полягають у визначенні впливу 

четвертої промислової революції на постійне зростання ніші електронних 

операцій у міжнародних торговельних відносинах; застосуванні системних 

елементів аналізу процесу формування внутрішніх і зовнішніх ринків 

електронної комерції; виокремленні зростаючої ролі глобалізаційних 

процесів у структурних зрушеннях ринку електронної комерції ЄС; розгляді 

диверсифікації ланок інституційного механізму здійснення електронних 

комерційних операцій; дослідженні чинників розвитку електронної комерції, 

які спрямовані на посилення її значення у набутті інноваційних 

конкурентних переваг суб’єктів міжнародної торгівлі; 

 аргументація доцільності запровадження додаткових напрямів до 

загальнодержавної програми розвитку цифрового ринку України в контексті 

повноцінного входження у європейський електронний комерційний простір, 

зокрема: 1) стимулювання розвитку комп’ютерних мереж у регіональному 

аспекті з метою залучення все більш широких верств населення до сучасних 

інформаційних технологій; 2) інституційний розвиток вітчизняної 

електронної комерції (поширення новітніх платіжних технологій, 

розширення бази альтернативного фінансування, становлення вітчизняних 

Інтернет-порталів); 3) поліпшення якості комп’ютерної грамотності 
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населення, а також подальша діджиталізація відносин на рівні держава-

громадянин (становлення моделі електронного уряду); 4) розвиток 

внутрішнього ринку електронної комерції та підвищення купівельної 

спроможності населення. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

положення та висновки цього дослідження можуть бути використані у 

діяльності органів виконавчої та законодавчої влади при розробленні 

напрямів ринкової трансформації в Україні та її зовнішньоекономічної 

стратегії, в тому числі для пришвидшення процесу гармонізації регуляторних 

положень у сфері електронної комерції України зі стандартами 

функціонування цифрового ринку ЄС і оптимізації взаємодії із системою 

Світової організації торгівлі. 

Матеріали дослідження можуть становити практичний інтерес для 

торговельних організацій, які здійснюють операції на міжнародних ринках, у 

сфері обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Крім того, вони 

можуть бути використані в навчальному процесі під час викладання курсів, 

спецкурсів, а також при підготовці навчально-методичної літератури з 

питань функціонування системи міжнародної електронної комерції. 

Основні результати та висновки дисертаційного дослідження 

використано у навчальному процесі Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка при 

викладанні дисциплін «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна 

електронна торгівля», «Розрахунки та платежі у зовнішній торгівлі 

європейських країн», «Розрахунки у міжнародній комерційній діяльності», 

«Міжнародна електронна комерція» – довідка №048-127.1 від 27.05.2019 р. 

Результати дисертаційного дослідження у сфері імплементації європейських 

стандартів електронної комерції застосовано Міжнародним інвестиційним 

банком (Довідка № 1602/IV від 27.05.2019 р.), ПАТ «Державний експортно-

імпортний банк України» (Довідка № 0001200/14740-19 від 25.06.2019 р.), у 

законотворчій діяльності Комітету Верховної Ради України з питань 
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податкової та митної політики (Довідка № 04-27/10-399 від 12.06.2019 р.), а 

також подано до Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного 

простору Національної академії наук України та використано у науково-

методологічній і аналітичній роботі відділу фізичного і математичного 

моделювання (Довідка № 161/25.06.19-1 від 25.06.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею. Наукові положення, висновки та рекомендації, 

що виносяться на захист, отримані здобувачем самостійно. З наукових праць, 

виданих у співавторстві, в дисертації використано ті ідеї та положення, що є 

результатом особистої роботи здобувача і становлять індивідуальний внесок 

здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Результати та основні положення 

дисертаційного дослідження доповідалися і обговорювалися на кафедрі 

світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та на 8 науково-практичних конференціях, зокрема: міжнародних 

наукових конференціях «Modernization of Socio-Economic Systems: The New 

Economic Conditions Proceedings» (2016, м. Кельце, Польща); «Проблеми і 

перспективи розвитку світової економіки і міжнародних економічних 

відносин» (2016, м. Київ); «Economy and management: modern transformation 

in the age of globalization» (2017, м. Клайпеда, Литва); «Сучасні напрямки 

розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України» (2017, 

м. Одеса); науково-практичних конференціях «Процеси економічної 

дезінтеграції в сучасному світовому господарстві» (2017, м. Київ); 

«Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» 

(2018, м. Київ); «Економічні санкції у світовому господарстві: теорія і 

практика застосування» (2018, м. Київ); міжнародному науковому симпозіумі 

«Міждисциплінарність у міжнародних відносинах: теорія, методологія, 

практика» (2018, м. Київ). 
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Публікації. Основні положення і результати дисертаційного 

дослідження опубліковано в 15 наукових працях загальним обсягом 6,6 а.а, з 

них: розділ у монографії (1,2 а.а); 7 одноосібних статей у фахових наукових 

журналах і збірниках наукових праць (4.0 а.а), у тому числі в 2 закордонних 

наукових виданнях (1,25 а.а); 7 матеріалів і тез доповідей на наукових 

конференціях (1,4 а.а).  

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, дев’яти підрозділів, списку використаних джерел із 230 

найменувань на 28 сторінках та 9 додатків на 9 сторінках. Основний зміст 

дисертації викладено на 177 сторінках друкованого тексту, у тому числі 41 

рисунок, 14 таблиць та 18 формул. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ 

ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

1.1. Концепції розвитку міжнародної електронної комерції. 

 

Сучасні детермінанти світогосподарського розвитку обумовлюють 

новітні форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Насамперед, це 

пов’язано з необхідністю пошуку інноваційних підходів до встановлення 

бізнес взаємин з клієнтурою, отримувачами послуг, міжнародним науково- 

технологічним обміном. Саме сучасні інформаційні технології надають 

можливості для запровадження інноваційних форм міжнародних 

економічних відносин: електронної комерції, міжнародних розрахунково-

кредитних відносин, електронного страхування, електронної інвестиційної 

діяльності. 

Саме формування та розвиток сучасної моделі діджиталізованої 

економіки стало підґрунтям для трансформації господарських відносин і їх 

всебічної віртуалізації. У довідковій літературі термін «віртуальний» 

тлумачиться як умовний, уявний, реально не існуючий [13]. На сучасному 

етапі цей термін застосовується до продуктів, що існують лише у 

нематеріальній формі, не мають фізичної оболонки і функціональному 

значенні виступають як товар, що має тільки не зречевлений, оцифрований 

електронними засобами формат. Згодом сформувалася й категорія 

«електронний ринок», яка визначається як сукупність господарських  

відносин у глобалізованому інформаційному середовищі, що має прояв у 

економічній взаємодії суб’єктів підприємницької діяльності за допомогою 

сучасних засобів комунікації [84]. 

Внаслідок трансформаційних змін у світовому господарстві з‘явилося 

поняття «постіндустріальна економіка», яку окремі автори ототожнюють з 

категоріями «нова економіка» або «економіка знань», тобто економіка, що 

виникла унаслідок 4-ої промислової революції, де ключовими факторами 

виробництва виступають не класичні (праця, земля, капітал), новітні – 
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інформація, технології та менеджмент. Зокрема,  Е.Тоффлер свого часу 

констатував, що нова економіка – це третя хвиля історичного процесу після 

аграрної та індустріальної [116]. 

У якості результатів трансформаційних змін, що відбулись унаслідок 

світогосподарських процесів у якості синонімів останньої на нині 

застосовуються категорії: 1) «Інтернет-економіка» – охоплює виробничі й 

торговельні мережі, глобальну інформаційну інфраструктуру, яка одночасно 

виступає як засобом комунікації, так і економічним базисом для здійснення 

комерційної діяльності [110]; 2) «цифрова економіка» (англ. digital economy), 

яка поєднує інтеграцію вертикальних та горизонтальних ланцюгів створення 

вартості (від розробки продуктів до виробництва, логістики та їх продажу), а 

також цифрові бізнес-моделі та цифрову взаємодію виробників, споживачів і 

посередників. Концепцію цифрової (діджиталізованої) економіки вперше 

сформулював наприкінці ХХ-го ст. американський програміст Н.Негропонте 

[115]. 

У працях вітчизняного дослідника  В.Плескач обґрунтовано, саме 

розповсюдження проникнення в усі сфери суспільного відтворення 

глобальної інформаційної мережі Інтернет виступає основною підвалиною 

функціонування нової економіки, де електронна комерція і електронний 

бізнес виступають провідними галузями запровадження фінансових і 

торговельних інновацій [85, c. 15]. Тож діджиталізація світового ринку  

товарів та послуг виступає основним чинником покращення та 

вдосконалення міжнародних торговельних відносин за допомогою цифрових 

елементів, ялі і формують сучасний базис електронної комерції. 

Крім того, в "нову економіку" входять також науково-технічні досліди 

та дослідження, наукоємне  виробництво в сфері інноваційних технологій, 

що власне, складовими фундаменту такого роду економіки. Саме завдяки 

розробці та виготовленню інноваційних технологій, новітніх технічних 

засобів і зародилася електронна комерція як базовий елемент нової 

віртуальної економіки. 
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Сучасні процеси інтернаціоналізації виробництва та обміну, 

бурхливого розвитку комп’ютерних і телекомунікаційних технологій заклали 

основні тренди розвитку світової економіки, а саме – формування  

міжнародної електронної комерції та становлення інформаційного 

суспільства. Формування віртуальної економіки у загальносвітовому 

масштабі виступає господарським базисом електронізації відносин на рівні 

суб’єктів підприємництва, взаємодії держав з фізичними та юридичними 

особами, а також становлення діджиталізації глобального фінансового 

середовища. 

Слід зазначити, що на початку свого становлення електронна комерція 

не сприймалася суспільством як окремий вид господарської діяльності, а 

лише засіб  перенесення традиційних комерційних операцій до мережі 

Інтернет. Бурхливе поширення Інтернет ще не означало винайдення 

електронної комерції, адже і до її появи існували електронні засобі 

комунікації, зокрема, банківські системи телерозрахунків і телеплатежів. 

Однак, як зазначає А. Грехов, лише зі становленням глобальної 

інфраструктури Інтернет, як найдешевшого засобу передачі інформації, 

сприяло стрімкому становленню та розвитку міжнародної електронної 

торгівлі [19, c. 6]. 

Міжнародна електронна торгівля на сучасному етапі постає як 

сукупність економічних відносин між суб'єктами різних національних 

господарств з приводу обміну, розподілу і перерозподілу благ за допомогою 

використання в першу чергу комп'ютерних технологій як інструменту 

інформаційного обмін і виступає закономірним наслідком науково-

технічного прогресу, а також глибоких змін в структурі глобального 

споживання. 

Розповсюдження мережі Інтернет, збільшення кількості її користувачів 

стимулювало розвиток регіональної та світової електронної торгівлі. Проте 

різні рівні соціально-економічного розвитку, якість інфраструктурних 

об’єктів мали значний вплив на впровадження механізмів електронної 
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комерції в систему економічних відносин країн світу. Саме дослідження 

особливостей та визначення загальних тенденцій розвитку міжнародної 

електронної комерції дозволяють спрогнозувати подальшу трансформацію та 

встановити базові детермінанти її становлення та розвитку. 

Період становлення та розвитку системи міжнародної електронної 

комерції містить часовій проміжок часу майже півстоліття. Ключовий вплив 

на розвиток міжнародної електронної комерції спричинили дві групи 

факторів. З одного боку, використання глобальних електронних мереж 

вийшло на ведучі ролі для передачі і обміну даними при проведенні ділових 

операцій. Воно стало нормою вже кінці 60-х рр. ХХ ст., адже з’явились 

автоматизовані телекомунікаційні системи бронювання авіаквитків, 

туристичні сервіси, готельні мережі бронювання номерів, а також 

утверджувались на фінансових ринках і набували глобального характеру 

банківські системи телерозрахунків і телеплатежів. З іншого боку, саме 

застосування інноваційних технологій, впровадження досягнень науково-

технічного прогресу у ділову практику суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності виступило чинником глобальної конкурентоспроможності як на 

рівні національно-господарських систем, так і на рівні юридичних та 

фізичних осіб, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.  

Підходячи з формальної точки зору, можна стверджувати, що етап 

становлення електронної комерції як форми прояву міжнародних 

економічних відносин розпочався з 1960 р., коли компанії-авіаперевізники 

розпочали активно впроваджувати досягнення комп’ютерної техніки у сферу 

автоматичного бронювання авіаквитків. Зокрема, компанії American Airlines і 

IBM приступили до створення системи автоматизації процедури 

резервування місць на авіарейси - SABRE (Semi-Automatic Business Research 

Environment - напівавтоматичне обладнання для комерційних досліджень) 

[212, c. 33]. Причому, вже у короткостроковому періоді дані новації призвели 

до відчутного економічного ефекту – суттєво знизилась вартість 

обслуговування, вперше був досягнутий ефект подолання географічної 
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віддаленості надання послуг, був збільшений асортимент надаваних послуг, а 

також з’явилася можливість цілодобового обслуговування клієнтури. Вже у 

1964 р. дана система була спроможна обслуговувати більш ніж 25 тис. 

клієнтів на добу у більш ніж п’ятдесяти містах. 

Поява і поширення Інтернету корінним чином вплинули на бізнес в 

цілому, дозволивши розширити діапазон комерційних відносин через 

Інтернет. З цього моменту електронна торгівля стала частиною повсякденних 

відносин між фізичними і юридичними особами різних національних 

юрисдикцій [214].  

Стосовно сфери міжнародної комерції, зокрема, глобальні 

інформаційні технології і сформовані на їх основі електронні мережі 

високошвидкісної передачі даних, утворюють нові форми суспільних 

відносин між виробниками, посередниками та споживачами товарів і послуг 

на міжнародній арені. Так, електронна торгівля дозволяє компаніям більш 

ефективно і гнучко здійснювати транскордонні операції, щільніше 

взаємодіяти з міжнародними ринками товарів та послуг, а також  адекватно 

реагувати на коливання світової економічної кон’юнктури. Компанії 

отримують можливість вибору постачальників незалежно від їх географічних 

і політичних кордонів, а також можливість виходу зі своїми товарами та 

послугами на глобальний ринок [85, c. 88].  

З іншого боку, у споживачів в умовах формування глобального 

економічного простору сформувалися нові, підвищені очікування щодо 

пропонованих ними товарів і послуг у формі як матеріального продукту 

(речових товарів), так і послуг у формі індивідуалізованих потреб. Кожен 

окремий споживач все у більшій мірі пред'являє попит лише на такий 

продукт, який адаптований і вироблений таким чином, щоб задовольняти 

певні індивідуальні потреби споживача (індивідуалізація потреб); 

поставляється способом, найбільш підходящим для споживача 

(індивідуалізація сервісу); поставляється тільки тоді, коли споживач хоче її 

отримати (індивідуалізація часу задоволення потреби). 
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Унаслідок цього відносини між споживачами і виробниками на 

міжнародній арені зазнали суттєвих змін. Якщо на попередніх етапах 

розвитку світової економіки найважливішими критеріями попиту на товар 

були головним чином ціна і якість, то нині все більшого значення набувають 

виділені вище фактори. Йдеться про ускладнення відносин на глобальному 

рівні, з одного боку, і, з іншого, про індивідуалізацію як одну з форм 

посилення різноманітності зовнішнього ринкового середовища, в якому 

функціонують суб'єкти міжнародної торгівлі [126, c. 6]. 

Наявність переваг електронної комерції обумовило перманентне 

використання механізму та інструментів комп’ютерно-телекомунікаційного 

здійснення міжнародних економічних відносин. На межі ХХ-ХХІ-го століть 

вектор інформатизації світогосподарських зв’язків набув домінантного 

характеру. Крім того, розвиток інформаційних технологій на початку ХХІ-го 

століття докорінно змінив підхід до управління та організації 

зовнішньоекономічною діяльністю. Доступ до ресурсів глобальної 

інформаційної мережі Інтернет відкрив нові можливості для міжнародної 

комерції. Нині функціонування єдиної інформаційної мережі Інтернет 

обумовлює утворення глобалізованих співтовариств, що значно впливають 

на економічне життя суспільства – наступає ера міжнародної електронної 

комерції. 

Незважаючи на нові можливості і бурхливе зростання інформаційного 

сектора економіки, його теоретична база досі перебуває в стадії розробки. 

Про це свідчить, наприклад, той факт, що дотепер немає навіть 

загальноприйнятої термінології в цьому сегменті підприємницької 

діяльності. Зокрема, загальноприйнятих визначень «електронного бізнесу», 

«електронної комерції», «електронної торгівлі» та інших пов’язаних з ними 

понять на даний момент не існує. В основному, така ситуація обумовлена 

новизною й масштабністю цих явищ. 

Поняття «електронна комерція», «електронний бізнес» та «електронна 

торгівля» тривалий час використовувались як тотожні. Однак, електронна 
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торгівля, особливо на сучасному етапі розвитку світової економіки не 

обмежується операціями купівлі-продажу й перерахуванням коштів по 

комп’ютерних мережах, а охоплює широке коло комерційних відносин, що  

дозволяє ототожнювати поняття «електронної комерції» і «електронної 

торгівлі». Виходячи ж з переважно комерційних (вартісних) відносин, які 

охоплюються електронною комерцією, можна стверджувати, що електронна 

комерція – це, насамперед, одна з форм господарської діяльності, що 

переважно виражається через посередницьку й закупівельну електронну 

діяльність з метою одержання прибутку й здійснювана електронним 

способом. 

Важливим методологічним питанням виступає співвідношення та 

взаємодія категорій електронна комерція й електронна торгівля, також їх 

економічне наповнення. В основному вітчизняні дослідник, зокрема,  І.Т. 

Балабанов схиляються до того, що електронна торгівля обмежується лише 

сферою купілі та продажу товарів та послуг за допомогою засобів мережі 

Інтернет [2, c. 15]. Наведена думка є логічним продовженням 

основоположників методологічних напрямів у сфері досліджень електронної 

комерції американських економістів А.Саммера та Гр.Дункана, які 

виокремлюють електронну торгівлю як підсистему електронної комерції, що 

включає сферу обміну за допомогою сучасних інформаційних засобів 

комунікації. У свою чергу, електронна комерція охоплює значно ширше коло 

видів господарської діяльності у мережі Інтернет і визначається як будь-яка 

ділова активність у віртуальному економічному середовищі. Наголошуємо, 

що у багатьох працях категорії електронної комерції та електронної торгівлі 

як розмежовуються, так і ототожнюються (табл. 1.1). 

Однак, щодо співвідношення тлумачень «електронної комерції» та 

«електронної торгівлі» є певна невизначеність, зокрема, енциклопедичні 

терміни «комерція» походять від латинського «commercium», і означають 

«вид торговельно-підприємницької діяльності, торговельну, комерційно-

посередницьку діяльність, участь у торгівлі, у продажу товарів, нерухомості, 
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цінних паперів, наданні послуг з метою одержання прибутків» [16, c. 245]. 

Також, у економічних енциклопедіях категорія комерція (лат. commercium – 

торгівля) використовується у якості суспільно-необхідної діяльності, що 

виступає функціональною сферою суспільного відтворення яка забезпечує 

основні економічні процеси купівлі, продажу та перерозподілу матеріальних 

і нематеріальних благ. Тобто, електронна комерція – це підприємницька 

діяльність; торгова та торгово-посередницька діяльність; участь у продажу 

чи сприяння продажу товарів і послуг за допомогою інформаційних засобів 

[32, c. 288]. 

Таблиця 1.1. 

Співвідношення категорій електронна комерція та електронна торгівля 
 

Рекомендоване визначення автора Автор 

Електронна комерція – це будь-яка форма 

бізнес-процесу, в якому взаємодія між 

суб’єктами відбувається електронним 

шляхом з використанням Інтернет-технологій 

Електронна торгівля – процес купівлі-

продажу товарів чи послуг, за якого весь 

цикл комерційної транзакції чи його частина 

здійснюється електронним шляхом 

А. Саммер 

Гр. Дункан 

Електронна комерція являє собою будь-який 

процес, який ділова організація здійснює 

посередництвом мережі зв’язаних між собою 

комп’ютерів 

Електронна торгівля - комерційна діяльність 

у сфері реклами та поширення товарів і 

послуг шляхом використання мережі 

Інтернет 

В. Міщенко 

 

Джерело: [71;  212]. 

 

Зрозуміло, що і в західній економічні науці, і у працях вітчизняних 

дослідників домінуючим є твердження про певну відмінність економічного 

наповнення понять електронної комерції та електронної торгівлі. Електронна 

комерція розглядається у значно ширшому економічному аспекті, котрий 

охоплює сферу обміну товарами та послугами, сферу грошово-кредитних і 

фінансових відносин (розгортання електронних грошей і крипто-валют, 
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краудфандінгу та краудінвестингу у світовому масштаб), а також 

різноманітні підсистеми сервісної економіки (міжнародні туристичні 

оператори, агентства по найму). Електронна ж торгівля тлумачиться як більш 

вузькоспрямована категорія, яка стосується лише сфери обміну у 

віртуальному економічному середовищі. Однак, на сучасному етапі у сфері 

електронної торгівлі активно розвиваються такі підсистеми, як торгівля 

банківськими, діловими та страховими послугами, торгівля технологіями та 

електронний обмін даними. Крім того, саме розвиток електронної торгівлі 

нині нерозривно пов'язаний з формуванням новітніх механізмів електронного 

маркетингу у мережі Інтернет.  

А отже, ми можемо стверджувати, що категорії «електронна комерція» 

і «електронна торгівля» є достатньо тотожними поняттями, для яких 

характерними спільними ознаками виступають: а) господарська діяльність у 

інформаційному просторі, що здійснюється з метою купівлі-продажу товарів 

і послуг; б) укладання угод за допомогою телекомунікаційних засобів з 

метою отримання прибутку, які містять перехід прав власності на матеріальні 

та нематеріальні блага; в) бізнес-активність у віртуальному економічному 

середовищі, яка орієнтована забезпечення процесів взаємодії покупців і 

споживачів на світових ринках товарів і послуг (див. Додаток Б). 

Виходячи з наведеної термінології, електронна торгівля охоплює увесь 

спектр комерційної діяльності у режимі он-лайн, з фокусуванням на обміні 

цінностями за допомогою електронних носіїв (у тому числі Інтернет-носііїв), 

між підприємствами і клієнтами. Велика кількість відомих організацій і 

корпорацій мають свої власні визначення e-commerce та e-trading. Наприклад, 

ISO розуміє електронну комерцію як загальний засіб для обміну інформацією 

між підприємствами і між підприємством і клієнтом. Global Information 

Infrastructure Cometee визначає електронну комерцію, як економічну 

діяльність з використанням засобів електронної комунікації, за допомогою 

яких люди можуть купувати товари, рекламувати продукцію, виконувати 
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взаєморозрахунки. Наступні визначення наведені міжнародними 

корпораціями: 

 Intel: електронна комерція = електронний ринок + електронна торгівля 

+ електронні сервіси. 

 IBM: e-trade = інформаційні технології + WEB + бізнес. 

 HP: електронна комерція це ведення бізнесу за допомогою електронних 

засобів. 

 Електронна комерція сприяє прискоренню більшості бізнес-процесів 

за рахунок їхнього проведення електронним способом, при якому економічна 

інформація не має зречевленого вмісту, виглядає як стандартизований набір 

електронних імпульсів, котрі за допомогою мережі Інтернет переміщуються 

між діловими контрагентами. Термін «електронна комерція» поєднує у собі 

безліч різних технологій, у числі яких – EDI (Electronic Data Interchange – 

електронний обмін даними), електронна пошта, інтранет/екстранет (обмін 

інформацією усередині компанії), Інтернет (обмін інформацією із зовнішнім 

світом). Електронна комерція дозволяє компаніям ефективніше та гнучкіше 

здійснювати внутрішні операції, щільніше взаємодіяти з постачальниками та 

оперативно реагувати на коливання економічної кон’юнктури. Господарюючі 

суб’єкти, з одного боку, можливість вибору постачальників незалежно від їх 

географічного положення, а з іншого – можливість виходу зі своїми товарами 

та послугами до глобального ринку. 

Однак, найгостріша дискусія серед науковців триває щодо 

співвідношення, взаємодії та перетину категорій електронний бізнес та 

електронна комерція. До того ж, відсутній консенсус у даному питанні як 

серед вітчизняних так і серед зарубіжних вчених.    

Вперше категорія «електронний бізнес» була застосована наприкінці 

минулого століття корпорацією ІВМ (International Business Machines 

Corporation), що містила роз’яснення поняття електронний бізнес – як 

трансформація процесів суспільного відтворення у бізнес-системи 

віртуального економічного простору [102, с. 90].  
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Важливо підкреслити, що і донині точиться наукова дискусія, щодо 

економічного сенсу, місця та ролі електронного бізнесу у світовому 

господарстві. Зокрема, Д.Страусс і Р.Фрост наголошують на тому, що 

електронний бізнес поєднує в собі широке коло галузей господарської 

діяльності як прибуткового характеру (торгівля, фінанси, дистанційне 

надання послуг, ділове адміністрування), так і суто неприбуткових сфер 

суспільного відтворення (обмін даними, моніторинг ринків, держане 

управління, генерування та стандартизація штрих-кодів) [211].  

Водночас, І.Евод розглядає електронний бізнес як поєднання найбільш 

важливих бізнес-систем електронної комерції на рівні взаємодії споживачів, 

продавців, громадян, держав та засобів масової інформації, що у свою чергу 

надає категорії електронного бізнесу статусу другорядного інструменту, 

бізнес-системи електронної комерції, як будь-якої діяльності у віртуальному 

економічному середовищі  [133]. 

Вивчення наукових праць В. Желіховського [35], А. Новицького, В. 

Гаркуші та інших [30] показує, що поняття електронної комерції та 

електронної торгівлі є тотожними. А категорія електронного бізнесу охоплює 

лише систему відносин між партнерами й замовниками, до складу якої 

відносять: електронну комерцію і торгівлю (е-сommerce та e-trade), 

електронний обмін інформацією (electronic data interchange, EDI), 

електронний рух капіталу (electronic funds transfer, EFS), електронний банкінг 

(е-banking), електронне управління поставками (electronic supply 

management), електронні брокерські послуги (e-brokerage), електронні 

страхові послуги (е-іnsurance), електронний маркетинг (e-marketing) тощо. 

До того ж, у ряді наукових праць вітчизняних і зарубіжних дослідників, 

зокрема, А.Берези, І.Козака, Ф.Левченка [29], Г.Юрчук [135], М.Макарової, 

електронна торгівля розглядається і як складова електронної комерції та 

електронного бізнесу, а у деяких випадках як синонім електронної комерції. 

Підкреслюючи наявність наукової дискусії щодо економічного наповнення та 
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взаємодії категорій електронної торгівлі, електронної комерції та 

електронного бізнесу у дослідженні подано основні визначення (табл. 1.2). 

 

Таблиця 1.2. 

Сучасні визначення категорії електронна комерція 

ЕЛЕКТРОННА 

КОМЕРЦІЯ 

комерція, яка реалізується за допомогою Інтернету 

бізнес, що здійснюється шляхом використання 

комп'ютерів, телефонів, факсів, зчитувальних 

штрих-кодів, кредитних карток, банківських 

машин (ATM) або інших електронних приладів 

(незалежно від використання Інтернету) без обміну 

паперовими документами 

бізнес з купівлі та продажу товарів через Інтернет 

процес ведення бізнесу з іншими суб’єктами 

господарювання, а також організація внутрішніх 

процесів компанії за допомогою електронних 

зв'язків 

використання комп’ютера та комунікаційних 

технологій з ціллю сприяння інформаційному 

обміну між двома сторонами комерційної 

транзакції. Посередниками в такому обміні можуть 

виступати банки, урядові організації, VAN (value 

added network), тощо 

канал збуту, горизонтальний бізнес-процес, який 

стосується всіх галузей та підприємств 

основний елемент електронного бізнесу, що 

містить такі галузі господарської діяльності, як 

торгівля, фінанси, дистанційне надання послуг, 

ділове адміністрування 

сфера підприємницької діяльності, що 

здійснюється у віртуальному економічному 

середовищі  

* – складено автором на основі [70; 202]. 

 

Проведений аналіз наукових трактувань дозволяє стверджувати, 

цілісного підходу до ранжування та взаємозв’язку зазначених категорій як у 

вітчизняних так і міжнародних дослідженнях не існує. Тому можна говорити 

про диференційований підхід до визначення сутності електронної комерції, а 

також співвідношення категорій електронної комерції, електронна торгівля 
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та електронного бізнесу. Підходи вчених відображають не стільки намагання 

дослідників дати універсальне визначення електронної комерції, а спроби 

сполучити три базові категорії триєдиний інструментарій віртуального 

економічного середовища. 

Перша базова класифікація бізнес-систем електронної комерції була 

подана у працях Р.Калакоти та Е.Вінстона наприкінці ХХ-го століття [184], 

що містила їх розподіл на три основні класи: 

 міжбізнесовий, або господарська взаємодія на рівні підприємств (В2В, 

business-to-business) - міжкорпоративні бізнес-процеси у Інтернет; 

 внутрішньофірмовий (intranets) - внутрішньокорпоративні бізнес-

процеси у внутрішніх мережах; 

 споживчий, або “бізнес для споживача” (B2C, business-to-consumer) – 

електрона роздрібна торгівля, орієнтована на кінцевого споживача. 

Така класифікація стала базовою і згодом неодноразово поповнювалась 

новими класами, основними з яких нині вважаються: 

 бізнес для бізнесу, B2B, business-to-business - визначає взаємодію 

підприємств з іншими підприємствами в електронному середовищі; 

 бізнес для споживача, B2C, business-to-consumer- визначає взаємодію 

підприємств з кінцевими споживачами в мережі; 

 бізнес для держави, B2G, business-to-government - визначає взаємодію 

підприємств з органами держави; 

 споживач для держави, C2G, consumer-to-government - визначає 

взаємодію споживачів з державними органами. 

Однак, розвиток технологій та бурхливі темпи впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу у господарську діяльність призводять до того, 

що кількість бізнес-систем електронної комерції постійно збільшується, 

зокрема нині активно розвивається інформаційна бізнес-система, або бізнес 

для відносин з громадськістю (B2PR, business-to-public relations). Тому, 

наведені вище класифікації видів та бізнес-систем електронної комерції нині 
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знаходяться у стані постійного розвитку, вдосконалення та якісного і 

кількісного доповнення  [135, с. 20]. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що концепції електронної 

комерції та електронної торгівлі розвивалися еволюційно, залежно від 

розгортання науково-технічної революції, удосконалення інформаційних 

технологій, а також від збільшення кількості активних користувачів мережею 

Інтернет та іншими сучасними системами зв’язку. Зокрема, найпоширеніша 

бізнес-система електронної комерції B2C (бізнес для клієнта), в якій 

продавцем виступає компанія як юридична особа, а покупцем є фізична 

особа або кінцевий споживач товарів, демонструє як еволюційний, так і 

внутрішньо системний розвиток (рис. 1.3).  

Таблиця 1.3 

Етапи еволюції концепції електронної комерції в бізнес-системі В2С 

  № Назва етапу Характеристика етапу Переваги та недоліки 

  1. Електронний 
обмін даними 

На цьому етапі здійснюється 
захищений обмін електронними 
документами між діловими партнерами 
за допомогою комп'ютерних мереж. 
Циркуляція інформації про 
різноманітні бізнес-трансакції 
(замовлення на купівлю, рахунки, 
ордери на відвантаження тощо) 
відбувається з використанням 
стандартних форматів повідомлень. 
Програмне забезпечення електронного 
обміну даними здійснює конвертацію 
внутрішніх форматів документів 
компанії в стандартні формати, що 
специфікуються різноманітними 
міжнародними і галузевими 
протоколами 

Переваги використання 
електронного обміну даними 
полягає у скорочені витрат на 
папір, друковані пристрої та 
скорочує витрати робочого часу 
на здійснення операцій 
пересилання інформації. Недоліки 
- технологія використовується, як 
правило, лише великими 
корпораціями для взаємодії з 
найбільш значимими партнерами 

  2. Поява і 
функціонування 
електронних 
ринків 

Об'єднання інформаційних, торгових, 
розрахункових, комунікаційних та 
інших мереж може здійснюватись не 
лише на рівні окремих підприємств, а 
на макрорівні 

Переваги: широкі можливості 
виходу на нові ринки збуту 
Недоліки: не розробленість 
правового забезпечення 
електронного бізнесу, що 
спричиняє деякі складності 

  3. Розвиток 

електронних 

центрів 

Електронні центри розширюють 
застосування електронних ринків, які 
часто концентруються винятково на 
проведенні трансакцій. Вони 
інтегрують і оптимізують велике 
різноманіття додаткових бізнес-
процесів, що виходять за межі 
стандартних купівлі-продажу. 

Переваги: реалізація 
додаткових послуг і унікальних 
можливостей поглиблюють 
довіру споживачів та їх 
лояльність 

* - складено автором. 
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Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу призводить до появи 

нових концепцій  електронної комерції, що охоплюють розширення, перегляд 

традиційних бізнес-моделей або створення нових типів бізнес-моделей в 

рамках розповсюдження Інтернет-технологій. Зокрема, американський 

дослідник Н.Хілл запропонував альтернативну концепцію систем (бізнес-

моделей) електронної комерції, де основною класифікаційною ознакою 

виступає не тип учасників операцій, а характеристика використання мережі 

Інтернет при здійсненні торговельно-підприємницької діяльності [176]. 

Серед них можна виокремити:  

1. традиційна торговельна модель: базується на застарілій моделі 

роздрібної торгівлі з використанням Інтернету. Найпоширеніший тип 

торговельної моделі схожий на традиційну бізнес-модель, яка продає 

товари та послуги через Інтернет. Модель використовується багатьма 

традиційними підприємствами для продажу товарів та послуг через 

Інтернет. Таким чином, компанії усувають посередника, генеруючи 

частку їх загального продажу через Інтернет та доступ до 

важкодоступних клієнтів. 

2. брокерська модель: електронна торгівля об'єднує продавців та покупців 

в Інтернеті та збирає комісію за певні операції. Кращим прикладом 

цього типу є онлайн-аукціон, який може генерувати додатковий 

прибуток шляхом продажу банерної реклами на своїх сайтах. 

3. модель реклами: ця модель є продовженням традиційної реклами в 

засобах масової інформації, як приклад телебачення та радіо. Пошукові 

системи та каталоги надають вміст (подібний до радіо та телебачення), 

а користувач реагує на дану інформацію. Створюючи значний трафік, 

ці електронні підприємства можуть вимагати від рекламодавців, як 

приклад, розміщення банерних оголошень. 

4. медіа-інформаційна модель: підприємства, що використовують цю 

модель збирають інформацію про споживачів та підприємства, а потім 

продають цю інформацію зацікавленим компаніям.  
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5. модель підписки: компанія в сфері електронної комерції може 

продавати цифрові продукти своїм клієнтам, використовуючи цю 

модель. Як приклад, електронні медіа продають доступ до контенту за 

допомогою підписок. 

6. змішана модель, яка може використовувати певні елементи з 

попередніх. 

Отже, під електронним бізнесом слід розуміти будь-який 

інформаційний обмін з використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій між господарюючими суб’єктами як на рівні 

держав, підприємств, так і соціуму в цілому. У свою чергу електронна 

комерція являє собою сучасний вид торговельно-підприємницької діяльності, 

скерованої на обслуговування процесів обміну споживання та перерозподілу 

матеріальних та нематеріальних благ за допомогою електронних засобів 

комунікації. 

Системи електронного бізнесу виступають новою технологічною базою 

управління, що містить у собі розгалужену мережу каналів зв’язку. Дана 

мережа складається із великої кількості інформаційних структур, де 

відбувається акумулювання та постійне оновлення інформаційних ресурсів 

для необхідності задоволення потреб користувачів у актуальній інформації. 

В розрізі особливостей створення продуктів електронного бізнесу 

можна виділити такі сектори: ІТ приладобудування, на якому відбувається 

розробка та конструкція різних науково-технологічних пристроїв, 

компонентів; цифрові платформи, які засновані на інформаційній 

інтелектуальній власності; цифрові рішення, який охоплює аутсорсинг 

процесів міжнародних розрахунків, фінансові технології  та систему 

електронних платежів; е-комерція, який охоплює весь спектр послуг купівлі-

продажу в Інтернеті; телекомунікаційний сектор представляє всі види 

зв’язку; медіа пов'язаний зі створенням продуктів та послуг видавництва, 

теле- та радіо індустрії,  реклами; програмного забезпечення охоплює весь 

спектр програмних продуктів для ІТ пристроїв (рис. 1.1).  
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Досить часто електронний бізнес сприймається як синонім 

комп’ютерного бізнесу, а існуюче програмне забезпечення і комунікації 

вважаються стратегічними інформаційними продуктами [82, с. 27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Складові елементи міжнародного електронного бізнесу. 

Джерело:  [54, с. 82]. 

 

Електронна комерція нині має ряд іманентних їй характерних рис 

(атрибутів), в яких виражається її соціально-економічна сутність. Зазначена 

категорія багатогранна і може характеризуватися в різних іпостасях: і як 

сукупність економічних суб'єктів, і як інфраструктура, і як тип ринку, і як 

інституціональна форма. На етапі сьогодення електронна комерція є 

 

медіа 

 TV та радіо, аудіовізуальні продукти, реклама, рекламний 

сервіс, е-видавництво, друкована та е-преса, розважальні 

продукти і послуги, мультимедійні продукти, інтернет новини; 

 

телекомунікації 

 супутніковий, космічний, метеорологічний, бездротовий, 

лоцманський, мобільній, оптігчно-волоконнпй, кабельний, 

електронний, sos-зв’язок; Інтернет-телефонія; навігація (GPS); 

супутникова фотозйомка; 

 

електронна комерція 

 швидкісний доступ, е-комерція, е-мобільна комерція, е-

урядуъання, е-корпоративне управляння, е-офіс, е-освіта, е-

телеконференція, е-медицина, е-зайнятість, е-бібліотеки, е- 

переклад, е-торгівля; 

 

цифрові рішення 

 Intemet-PR; брендінг; е-консалтпнг; е- туристичний, е-

брокерськпй, е-кредитно-довідковий бізнес, е-банкінг, 

електронні платежі, інтернет провайдери, аутсорсинг процесу 

міжнародних розрахунків, фінансові технології; 

 

цифрові платформи 
 доменні імена, бренди, торгівельні марки; соціальні мережі; е- 

ринки роздрібної торгівлі; 

 

програмне забезпечення 

 операційні системи, службові програми, системи технічного 

обслуговування, прикладні програми, пакети прикладних 

програм, системи програмування, візуальні системи 

проектування, чіпінг-технології, смарт-картки, криптографічні 

засоби безпеки, консалтинг, аутсорсинг IT послуг; 

 

IT приладобудування 

 

 виробництво технологічних пристроїв, цифрових модулів, 

систем штучного інтелекту; мікросхем, побутових приладів, 

систем автоматизованого управління для промислової 

індустрії, комп'ютерної техніки, телекомунікаційного 

устаткування; 
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складовою "віртуальної економіки", яка є одним з найважливіших елементів 

так званої нової економіки, що включає: 1) електронні торгові системи (ядро 

електронної комерції) – електронні торгові майданчики і засоби комунікацій 

між продавцями і покупцями, в т.ч. інтернет-аукціони; 2) електронні платіжні 

системи; 3) електронні системи доставки товарів і послуг; 4) арбітраж на 

основі електронних технологій; 5) електронний рух капіталів; 6) електронні 

міжнародні біржі (товарні, фондові, валютні). 

Отже, ефективність і конкурентноздатність електронної комерційної 

діяльності базується на використанні інформаційних та телекомунікаційних 

технологій. Основними чинниками стрімкого розвитку електронної комерції 

на сучасному етапі розвитку світової економіки виступають: а) 

інформатизація бізнесової діяльності по усіх рівнях та функціональних 

сферах підприємництва (документообіг, ділове адміністрування, оперативне 

та стратегічне управління, моніторинг ринків, облік і фінанси, між фірмова та 

внутрішньо фірмова взаємодія та ін.); б) інформатизація, автоматизація та 

роботизація (сучасний термін – «ботизація») ділового адміністрування,; в) 

розвиток інтерактивної мережевої взаємодії з контрагентами та клієнтурою 

незалежно від географічної віддаленості та національної приналежності. 

 

 

1.2. Фактори глобалізації міжнародної електронної комерції 
 

В сучасних умовах електронізації та інтернаціоналізації світового 

господарства пройшли якісні зрушення - термін електронна комерція 

наповнений новим і більш складним змістом. З одної сторони, він традиційно 

виражає процес розподілу на базі закону вартості між суб'єктами 

підприємницької діяльності, банками, країнами. З іншої - вартість 

розподіляється в середині транснаціональних структур (концернів), валютних 

систем, не виходячи за їх рамки, але перетинаючи державні кордони.  

На сучасному етапі розвитку світогосподарських зв’язків інформація 

виступає не лише засобом, чинником суспільного виробництва, а фактором 
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суспільного відтворення. Завдяки інформаційно-комп’ютерним технологіям 

створюються нові продукти, послуги, а також нові форми 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Бурхливі темпи зростання обсягів міжнародної електронної комерції та 

повсякденне збільшення кількості активних користувачів мережі Інтернет 

обумовлюють глибинні трансформації у механізмі та інструментах 

зовнішньоекономічної діяльності у глобальному масштабі. Доручення 

широких верств населення майже всіх країн та регіонів світу створило 

передумови для якісно нових інтерактивних систем комунікації між 

виробниками, споживачами та посередниками у міжнародній торгівлі 

товарами та послугами. У першу чергу це стосується появи такого новітнього 

інструментарію просування продуктів на світовому ринку як Інтернет-

маркетинг, що за останні два десятиріччя проявив свою надзвичайну 

ефективність як за рахунок низької витратності, так і за рахунок 

надзвичайної гнучкості у взаємодії зі споживачами.  

Дослідження становлення та розвитку електронної комерції наприкінці 

ХХ-го – початку ХХІ-го ст. дозволило виявити два важливі моменти (рис. 

1.2).  

 Ринкові: 

- перехід від ринку виробника до 

ринку споживача 

- індивідуалізація продажів тощо 

 Економічні: 

- активізація інтеграційних 

процесів 

- поява нових форм організації 

господарської діяльності тощо 

 

Інфраструктурні: 

- розвиток технологій 

- підвищення комунікативних 

властивостей технологій тощо  

 

1980 1985 1990 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Рис. 1.2. Передумови становлення та розвитку електронної комерції. 

Джерело: [134]. 
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Важливо підкреслити, що з одного боку глобальна інформаційна 

мережа стала дієвим засобом комунікації для учасників міжнародної 

електронної комерції, а з іншого – саме завдяки використанню комп’ютерних 

технологій, а також досягнень електронного маркетингу, електронного 

банкінгу, електронного страхування суб’єкти господарювання набувають 

додаткових конкурентних переваг на світових ринках товарів і послуг (див. 

Додаток  В). 

Погоджуємся з думкою вітчизняного науковця П.Яремовича, що 

розвиток електронної комерції набуває усе більшого значення в умовах 

глобалізації господарських процесів, що пов’язано з можливістю досягнення 

глобальної присутності і здійснення господарської діяльності у світовому 

масштабі, глобального вибору товарів та послуг незалежно від географічного 

положення суб’єктів, оптимізації товарних потоків, зменшення витрат на 

обслуговування операції, що, у свою чергу, веде до зниження цін, появи 

нових товарів та послуг (віддалених банківських, страхових, брокерських 

послуг) [228]. З функціональної точки зору формування цілісної системи 

міжнародної електронної комерції можна поділити на три етапи – 

дивергенції, конвергенції та коеволюції (табл. 1.4). 

Логічним наслідком наведених процесів дивергенції, конвергенції та 

коеволюції стало виникнення таких якісно нових форм прояву міжнародних 

економічних відносин, як електронна комерція (E-commerce), електронний 

бізнес (E-business), електронний банкінг (e-banking), електронний маркетинг 

(E-marketing) та електронне страхування (e-insurance). Можна стверджувати, 

що за останні три десятиліття відбулись глибокі трансформаційні зміни у 

системі світогосподарських зв’язків, адже ще на початку 90-х рр. ХХ-го ст. 

електронні мережі у міжнародних економічних відносинах відігравали в 

основному допоміжну роль, а нині саму зовнішньоекономічну діяльність без 

використання  інформаційних технологій уявити практично неможливо. 

Інтернет дозволив створити абсолютно новий світ за межами реального 

світу, світ віртуальної реальності. Електронна діяльність в Інтернеті - це один 
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з найбільш значущих наукових успіхів сучасності. У бізнесі процвітаючі 

електронні технології викликали революцію в поширенні і обміні 

інформацією. Вони ламають рамки часу і простору, переписують торгові 

підвалини, спрощують обмін мерчендайз, капіталами, інформацією, 

дозволяють підприємствам виходити на нові рубежі завдяки зменшенню цін і 

збільшення ефективності (табл. 1.5).  

Таблиця 1.4 

Інкрементна модель розвитку електронної в умовах глобалізації. 

№ Стадія 

Період розвитку 

електронної торгівлі в 

Україні 

Характеристика 

1 Дивергенція 1991-2000 рр. 

Значне відхилення в розвитку 

національної електронної торгівлі 

від розвитку електронної торгівлі у 

світі, коливання швидкостей 

розвитку 

2 Конвергенція 2000-2004 рр. 

Синтез знань, інструментів та 

досвіду розвитку електронної 

торгівлі різних країн, зближення 

економічних та правових систем 

3 Коеволюція 
2005 р. - по теперішній 

час 

Сорозвиток національної та світової 

електронної торгівлі, 

моновекторність розвитку в сторону 

підвищення значущості 

інтелектуальної праці, 

інформатизації та комп’ютеризації  

Джерело: [7]. 

 

Електронна комерція виходить далеко за рамки традиційного бізнесу. 

Вона має глибокий вплив на кожну сферу суспільства, будь то виробництво 

або трудова зайнятість, функціональність держави, розвиток талантів, 

законодавча система, освіту і так далі. Нова економічна революція, яка 

ґрунтується на оцифруванні трудової діяльності та обміну на основі Інтернет-

технологій розпочалася. Ми можемо стверджувати без перебільшення, що 

електронна комерція - це один найбільш значущих результатів Індустріальної 

революції, але навіть з більш глибоким впливом. E-commerce не тільки 
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сприяє зростанню продуктивності та ефективності економіки, але також 

перетворює сформований спосіб життя, його соціальні аспекти. 

Таблиця 1.5 

Основні етапи еволюції інформаційних технологій* 
Етапи еволюції інформаційних технологій 

Періоди 

зація 

(1940-1960рр.) (1960-1980 рр.) (1980-2000 рр.) (початок 2000-х років 
до нинішнього часу) 

Харак 

теристика 

Поява та перші 
кроки використання 
ЕОМ першого і 
другого покоління 
(лампові 
напівпровідникові), 
котрі 
використовували 
перфокарти та  
магнітні діски для 
зберігання 
інформації. 

Застосування  міні-
ЕОМ на великих 

інтегральних схемах. 
З’являютьсмя 
жорсткі диски для 
зберігання 
інформації та 
магнітні карти для 
проведення 
міжнародних 
розрахунків.  

 

Застосування 
інформаційно-
комп’ютерних 
систем, котрі не 
потребують 
професійної 
підготовки ( в 
зв’язку з появою 
персональних 
комп'ютерів). 
Широке 
застосування ЕВМ у 
банківській та 
комерційній 
діяльності.  
Мінімізація 
залежності 
географічного 
доступу 
обслуговування 
клієнтів. Активізація 
встановлення 

автоматизованих 
робочих місць (АРМ). 

Основний напрямок -  
інформатизація 
суспільства. Поява 
портативних 
комп’ютерів, 
індивідуальних 
пристроїв, котрі 
дозволяють 
здійснювати 
економічні операції. 
Стрімкий розвиток 
інформаційних 
технологій, які 
активно 
впроваджуються в усі 
банківські та 
комерційні сфери, в 
тому числі – активний 
розвиток Інтернет- 
засобів здійснення 
торгівельних операцій. 
Формалізація 
міжнародних 
розрахунково-
кредитних та 
фінансових відносин 
на основі сучасних  
інформаційно-
комп’ютерних 
технологій. 

 * - складено автором. 

 

Четверта промислова революція, що розпочалася на межі ХХ-XXI ст. 

характеризується розвитком виробничих кіберфізнчних систем (смарт-

промисловості, Індустрії 4.0) і злиттям технологій із розмиванням меж між 

фізичними, цифровими і біологічними сферами. Становлення Індустрії 4.0 і 

швидке поширення засобів електронних комунікацій стали причиною 

виокремлення нового етапу в розвитку інших економічних підсистем, 

зокрема торгівлі та фінансового сектору. 

На думку всесвітньо відомого економіста-теоретика  К.Шваба, на 

сучасному етапі розвитку світової економіки ми переживаємо початок 
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четвертої промислової революції, зосередженої на високих технологіях, які 

глибоко вбудовуються в наше суспільство. Основним для "Industry 4.0" є  

Інтернет речей  (або IoT).  

Автор підримує думку вітчизняного науковця Сіденко С.В., що на 

відміну від машин, які виконують одне завдання, сучасні технології здатні 

спілкуватися з людьми, взаємодіяти з іншими пристроями та програмами та 

створювати бездоганну інтеграцію цифрового та фізичного світів. Оскільки 

інтелектуальна автоматика стає нормою, роль людей у майже кожній галузі 

продовжує змінюватися [209]. 

До драйверів промисловості 4.0 можемо віднести наступне: 

 діджиталізація та інтеграція вертикальних та горизонтальних ланцюгів 

створення вартості (від розробки продуктів до виробництва, логістики та 

їх продажу); 

 діджиталізація пропозиції товарів та послуг (їх покращення та 

вдосконалення за допомогою цифрових елементів); 

 цифрові бізнес-моделі та цифровий доступ споживачів (оптимізація 

взаємодії з споживачами) [137]. 

Інтернет речей (IoT) часто представляють як революцію, але це 

насправді еволюція технологій, розроблених більше 15 років тому. 

Технології експлуатації та автоматизації тепер поєднуються через хмарні 

технології з датчиками, якими обладнані пристрої зв'язку та інформаційні 

технології (ІТ), галузі обробки інформації (IHS), прогнозують, що кількість 

цих пристроїв зросте майже до 80 мільярдів до 2025 р., з 17 мільярдів на 

01.01.2018 р. Найближчі можливості для виробників - це інтелектуальне 

управління підприємством, управління ефективністю активів у реальному 

часі, а також розумні та пов'язані продукти та послуги [14].  

Штучний інтелект (АІ) дає змогу виробникам зрозуміти переважну 

кількість даних, яку виробляють їхні фабрики, операції та споживачі, і 

перетворювати ці дані на значущі рішення. Застосовуючи AI до підключення 

IoT, виробники можуть організувати та оптимізувати бізнес-процеси з 
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настільних комп'ютерів на машини, через стіни відділів та рівні 

постачальників. Найбільш перспективними найближчими можливостями для 

застосування АІ у виробничих системах є управління якістю, прогнозне 

обслуговування та оптимізація ланцюга поставок. 

Робототехніка давно здійснює "нудну, брудну та небезпечну" роботу, і 

в даний час автоматизує 10% виробничих завдань. Роботи часто були 

відокремлені від людей з міркувань безпеки, але тепер нове покоління 

"вийшло" на цілодобові зміни, працюючи разом з людьми. Зростання 

прибутків від інвестицій, ненаситний китайський попит та досягнення у 

співпраці між людьми та роботами збільшать їх прийняття до 25-45% 

виробничих завдань до 2030 р., крім використання в автомобільній та 

електронній промисловості. Прийняття передової робототехніки та AI могло 

б підвищити продуктивність у багатьох галузях промисловості на 30%, 

одночасно знизити витрати на робочу силу на 18-33%, з огляду на 

позитивний економічний вплив цього показника з 600 до 1,2 трильйона до 

2025 р. [172]. 

Компанії-виробники розумних предметів одягу (включаючи збільшену 

та віртуальну реальність) складають швидко зростаючий ринок, який, за 

прогнозами, зросте з 700 млн.  дол.. США до 5 млрд. дол. США до 2020 р., а 

апарати продовжують розвиватися з точки зору комфорту, функціональності 

та безпеки. Пілотні програми провідних компаній показують перевірені 

прибутки, що покращують продуктивність оператора та значно зменшують 

час, необхідний для навчання та підвищення кваліфікації (наприклад, від 

двох тижнів до однієї години для судноплавної компанії DHL), а також 

здоров'я та безпеку, а також поліпшення добробуту  [144]. 

Взаємозв’язок процесів розгортання четвертої промислової революції 

та динаміки міжнародної електронної комерції відслідковується у 

дослідженнях UNCTAD (Конференції ООН з торгівлі та розвитку), де 

доводиться парадигмальний рух чинників глобалізації та інтеграції світового 
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господарства як наслідок розвитку сучасних форм міжнародної торгівлі (рис. 

1.3).   

Важливо підкреслити, що глобалізація електронної комерції на рівні 

торговельних відносин стимулює інтеграційні процеси як на рівні фірм, так і 

на рівні держав. У свою чергу глобалізація бізнес-процесів у віртуальному 

економічному середовищі викликає дезінтеграцію як на мезо-, так і на мета-

рівні світової економіки, про що свідчать наведені теоретичні погляди, 

зокрема, у таких галузях як розгортання віртуального офшорингу, 

декомпозиції ВВП, а також ассиметричному експорту доданої вартості. 

У сучасні практиці електронної комерції підприємства наслідують 

характеристики нових технологій, що стимулюють перехід до інноваційного 

способу підприємництва. Подібно до того, як цифрові пристрої створюють 

мережу між своїм світом і нашим, так діють і компанії. Очікується, що 

підприємства зможуть розбудовувати мережу он-лайн, постачати продукцію 

та підтримувати традиційні магазини, але розширюючи їхнє охоплення в 

аналогічних галузях, щоб краще задовольнити всі потреби споживача. 

Діджиталізація, яку веде за собою 4-та промислова революція  - це 

зміна гри "транскордонної торгівлі", і, хоча існують значні загрози та 

перебої, площина де створюються надзвичайно широкі можливості. За 

даними Глобального інституту МакКінзі, значення потоків даних обігнало 

значення світової торгівлі фізичними товарами. Транскордонні потоки даних 

передають цінні потоки інформації та ідей на свій розсуд, а також 

дозволяють переміщуватись товарам, послугам, фінансам та людям таким 

чином, що практично кожен вид транскордонної транзакції зараз має 

цифровий компонент  [219]. 

На сучасному етапі економічної глобалізації саме діджиталізовані 

сфери суспільного відтворення постають основним драйвером 

господарського зростання, створення інновацій, а також набуття 

конкурентних переваг у міжнародному бізнесі. Країни з високим ступенем 

економічної зрілості у якості стратегічних пріоритетів розвитку національно-
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господарських систем активно впроваджують державні програми 

стимулювання високотехнологічного експорту, створення різноманітних 

технопарків і територій пріоритетного розвитку, формування новітньої 

інформаційної інфраструктури, а також підготовки власних і залучення 

іноземних висококваліфікованих фахівців. Крім інституційних механізмів 

сприяння розвитку сучасного інформаційного сектору «нової економіки» 

господарськими важелями стимулювання діджиталізації суспільного 

відтворення та формування високотехнологічного експортного потенціалу 

виступає зростання частки електронної комерції у зовнішньоторговельному 

обороті індустріально розвинутих країн.  Стрімкі темпи розвитку електронної 

комерції супроводжуються двома вагомими економічним наслідками, 

зокрема: 1) запровадженням технологічних інновацій у підприємницьку 

діяльність; 2) покращенням умов торгівлі та набуття конкурентних переваг 

на світових ринках. 

 

Рис. 1.3. Рух парадигми чинників глобалізації та інтеграції світового 

господарства унаслідок розвитку сучасних форм міжнародної торгівлі. 

Джерело:  [220]. 
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Важливо зазначити, що розвиток електронної комерції, як і зростання 

частки технологічноємного сектору суспільного відтворення у національній 

економіці, супроводжується суперечливими соціальними наслідками. 

Автоматизація та роботизація виробничої і торговельно-фінансової 

діяльності неодмінно призводить до заміщення робочих місць новітнім 

комп’ютерним забезпеченням (програмами та елементами штучного 

інтелекту). Крім того, лібералізація умов міжнародної електронної торгівлі 

створює конкурентний тиск на місцевих виробників з боку світових ринків.  

Аналітичний звіт Організації економічного співробітництва і розвитку 

(ОЕСР) Digital economy outlook дозволяє виокремити чотири загальні тренди, 

пов’язані з глобалізацією електронної комерції та всезагальними процесами 

діджиталізації світової економіки: 

1. Збільшення масштабів, обсягів і швидкості. Фіксовані витрати 

контрастують з низькими, близькими до нуля, граничними 

витратами. У поєднанні з глобальним поширенням Інтернету, це 

дозволяє підприємствам швидко зростати, досить часто з невеликою 

кількістю працівників, матеріальними активами, не зважаючи на 

місце розташування компанії (рис. 1.4).. 

2. Трансформація структури власності, активів та економічної 

цінності. Набирає популярності поняття "м'який" капітал: зростає 

значення нематеріальних джерел вартості, особливо програмного 

забезпечення. Створюються нові якості в сфері торгівлі – гібриди 

товарів та послуг. Це пов'язано з появою платформ, які дозволяють 

фірмам та приватним особам орендувати або частково розподіляти 

свій реальний капітал.  

3. Зростання значення мобільності. В результаті їх нематеріального, 

характеру, програмне забезпечення та дані можуть бути збережені 

або експлуатуватися будь-де, незалежно від географічного місця 

розташування. 
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4. Формування нової моделі відносин, ринків та екосистем. Перш за 

все мова йде про децентралізацію центрів налагодження відносин, 

створення інформації за допомогою мережі Інтернет. В свою чергу 

це впливало на нівелювання географічного місце розташування у 

певних випадках: значення мобільності та глобального охоплення 

Інтернету дозволяють створювати цінності, транзакції та взаємодія 

незалежно від місця та кордонів [201]. 

 

Рис. 1.4. Прогнозні показники динаміки світового ринку  

електронної комерції. 

Джерело: [208]. 

  

Крім того Організація економічного співробітництва і розвитку надає 

вибірку  показників умов розвитку електронної комерції: бар'єри для 

підприємництва, торговельні та інвестиційні бар'єри, регулювання 

телекомунікації, професійні послуги, роздрібна торгівля та міжнародна 

торгівля. На діаграмі порівнюються вищезазначені показники в одній із 

кращих країн (Австралія) із середнім показником ОЕСР. Всі показники в 

Австралії мають кращу позицію – це свідчить про те, що основні умови в 

Австралії є більш сприятливими для створення інноваційних компаній, нових 

бізнес-моделей та надання нових послуг в сфері цифрових технологій (рис. 

1.5). 
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Рис. 1.5. Передумови трансформаційних зрушень  у digital economy. 

Джерело: [201]. 

Головною проблемою сучасної міжнародної торгівлі є посилення 

тенденції до індивідуалізації продажів, а саме: поява необхідності постачання 

конкретного товару або послуги споживачеві на певному рівні витрат. І саме 

електронна комерція є важливим інструментом досягнення даної мети, адже 

дозволяє організувати контакти з постачальниками та споживачами в гнучкій 

формі з використанням найбільш ефективних та швидких методів зв’язку.  

Підґрунтям розвитку та глобалізації електронної комерції є активізація 

використання населенням інформаційно-комунікаційних технологій та 

мережі Інтернет у глобальному масштабі. За даними Конференції ООН з 

торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), станом на початок 2017 року кількість 

користувачів Інтернет перебільшує 3,5 млрд. осіб, при цьому більше 20% від 

загальної кількості – населення Китаю, 10,1% – населення США. 

За період 2014–2017 рр. кількість користувачів глобальної мережі в 

США збільшилася на 19,1%, а в Китаї – майже в 4 рази  [3], що свідчить про 

підвищення інтересу населення країн, що розвиваються до інноваційних 
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інструментів розповсюдження інформації та до активного залучення 

інформаційно-телекомунікаційних технологій у різноманітні сфери власного 

життя. Необхідно зазначити, що саме країни, що розвиваються демонструють 

динамічні темпи збільшення показників розповсюдження Інтернету серед 

населення. Так, в Алжирі за період 2014–2017 рр. кількість користувачів 

мережі збільшилася в 7 разів, в Єгипті – в 4 рази, в Індії – в 3 рази [26, с. 18].  

Найбільша частка світової Інтернет-торгівлі припадає на економіку 

Великобританії та складає 8,5% від її ВВП. В 2010 році частка покупок через 

Інтернет для британців склала 13,5%, а вже у 2016 році цей показник 

підвищився майже вдвічі, до 23%. Інтернет-індустрія у Великобританії за 

своїми показниками обігнала такі галузі промисловості, як будівництво, 

освітній сектор та охорону здоров'я. Більшою мірою зростання було 

спричинене активною діяльністю малого та середнього бізнесу в країні [108, 

с. 75]. Серед лідерів Інтернет-економіки опинилися також: Південна Корею 

(7,3% від ВВП), Китай (5,5%), Японія (4,7%), США (4,7%) Регіональний 

розріз же очолюють країни Азії (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Кількість Інтернет-користувачів по регіонах світу на 01.01.2018 р *. 

* – складено автором на основі [200]. 

 

Бурхливі темпи зростання використання мережі у господарській 

діяльності пояснюється можливостями Інтернету таргетувати рекламу – 

націлити рекламне повідомлення на конкретного користувача. Це призводить 
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до значного зростання ефективності Інтернет-реклами в порівнянні з усіма 

іншими видами реклами (рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Структура використання медіа на світовому  

рекламному ринку, 2014–2017 рр. %. 

Джерело: [108]. 

 

Інтернет здійснює значний вплив на розвиток економіки. Маркетинг та 

індустрія послуг змінилися під впливом Інтернету, використовуючи його 

унікальні можливості: розширення географічних кордонів можливість 

цільового підходу до інтернет-аудиторії і формування організаційних 

взаємозв'язків з партнерами. Інтернет сприяє малому і середньому бізнесу 

домогтися високих показників, орієнтує на нові канали збуту і послуг, а 

також надає сучасні моделі ведення бізнесу. 

В рамках однієї країни, Інтернет стає інструментом вирівнювання 

розвитку регіонів, які розділені географічно, у яких різний рівень життя і 

різні бізнес-моделі підприємств. З приходом Інтернету в віддалені регіони 

бізнес-моделі стають схожими на ті, які притаманні великим містам. В 

інтернет-економіці переважає більша рівність між бізнес-суб'єктами, ніж в 

існуючій економіці. 

Можливість надання банківських послуг з будь-якої точки земної кулі є 

найбільшим досягненням в галузі освоєння Інтернету. Вибір клієнтом 

інтернет-банку визначається набором сервісних послуг, які йому 
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пропонуються. У зв'язку з консолідацією банківської галузі передбачається 

значне зростання ринку онлайнового банкінгу, який буде розширювати свою 

географію  [36]. 

Інформаційні технології взагалі та інструменти автоматизації зокрема є 

лише одним з варіантів оптимізації бізнес процесів на підприємстві. 

Інформаційні технології не виконують роботу замість людини, а лише 

дозволяють виконувати її ефективно. Їх головна задача на підприємстві – 

забезпечення надійного зворотного зв’язку, облік та аналіз даних. За останні 

роки доходи компаній, що використовують Інтернет в своєму бізнесу, 

щорічно зростали на 12,5%. У підприємств, що не застосовують Інтернет у 

своїй діяльності, зростання склало лише 4%  [158]. 

На практиці підприємства, що застосовують Інтернет у бізнесі, 

наприклад, для реалізації товарів та послуг, взаємодії зі споживачами та 

постачальниками, зростають у економічному та фінансовому плані швидше, 

збільшуючи при цьому свій виробничий потенціал. З іншого боку, велика 

кількість можливостей створює також велику кількість потенційних 

небезпек. Так, великі об’єми даних, доступ до яких відкриває Інтернет, 

складно опрацьовувати. Крім цього, існує можливість кібер-атак, що 

загрожує не тільки витіком оперативної інформації, а й розголошенням 

конфіденційних даних, втратою конкурентних переваг, підробленням даних 

та псуванням технічних систем та систем безпеки. 

Інтернет-активні компанії нині користуються Інтернетом в основному 

для реклами в пошукових системах і електронних розсилках, 10% інтернет-

активних підприємств продають за кордон, 8% виручки вони отримують від 

міжнародних продажів, 50% присутні відразу в декількох регіонах. Все більш 

популярним стає розміщення коментарів клієнтів на сайті компаній  [183]. 

Інтернет став сучасним медійним магазином, де відбуваються покупки 

і в якому зібрані воєдино: вітрина, каталог і замовлення поштою. Не 

виходячи з мережі, покупець може подивитися товар, зробити порівняльний 

аналіз цін, розмірів, розмістити своє замовлення. Автор погоджується з 
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думкою американських дослідників Д.Діна та Д.Філда, що заохочуючи 

мережеву активність підприємств, держави можуть покращувати 

конкурентне середовище і наближувати перспективи економічного зростання  

[15]. 

У міжнародній торгівлі Інтернет трансформує процеси, пов'язані з 

продажами і відкриває нові канали спілкування з клієнтами. Інтернет 

трансформує різні бізнес-процеси: продажу, логістику, маркетинг - всі вони 

змінюються при веденні бізнесу онлайн. З'являються нові бізнес-моделі, що 

змінюють галузь, наприклад B2B2C. Це компанії, які допомагають іншим 

компаніям працювати з клієнтами. 

У світовому туризмі Інтернет зменшує роль посередників, що підвищує 

прозорість і ефективність ринку. Користувачі отримують можливість більш 

незалежного і поінформованого прийняття рішень в силу більш повної 

інформації. 

Перш за все, Інтернет прискорює доступ споживача до товару і 

створює єдиний інформаційний простір для продавців і покупців. Крім того, 

всередині Інтернету виникли спільноти з довірою їх учасників один до 

одного. Експертна думка таких спільнот може використовуватися для 

генерації ідей. Крім того, вони дозволяють організувати продаж товарів ще 

до їх створення. І кількість таких бізнесів невпинно зростає  [52]. 

Інтернет дозволив малому бізнесу розділити його на складові, чого 

раніше зробити не вдавалося. Малий бізнес тепер може віддавати деякі 

складові частини на аутсорсинг. 

Отже провідними напрямами використання Інтернету бізнесом в 

умовах глобалізації виступають: 

 Розвиток продуктової лінійки і каталогу товарів. Аналіз допомагає 

суб’єктам господарської діяльності зрозуміти, що користується 

попитом на ринку, а аналіз пошукової видачі показує, чи вийде 

конкурувати з невеликим обсягом товарів або потрібно шукати 
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можливості по його розширенню, що зумовлює необхідність 

проводити маркетингові та конкурентні дослідження ринку. 

 Формування унікальної торговельної пропозиції. 

Конкурентоспроможність цін - один з важливих комерційних 

чинників ранжирування. Конкурентний аналіз надає розуміння 

сильних і слабких місць в унікальній торговельній пропозиції - як у 

функціональному розрізі, так і в ціновому. Якщо немає можливості 

запропонувати кращу ціну, доводиться запропонувати кращий сервіс. 

 Розширення географії ведення бізнесу. Аналітика пошукової видачі 

по регіонах та країнах дозволяє суб’єктам господарської діяльності 

оцінювати світогосподарську кон’юнктуру [198].  

Отже, науково-технічний прогрес на сучасному етапі перетворилася в 

найважливіший фактор розвитку міжнародної електронної комерції – за 

допомогою його досягнень забезпечується не тільки автоматизація обліку і 

контролю за діяльністю господарюючих суб’єктів, збереження комерційної 

інформації, але і здійснюється цілий комплекс заходів для удосконалювання 

як міжнародних, так і внутрішньонаціональних торговельних і фінансових 

операцій. 

Серед факторів, що сприяють запровадженню новітніх інформаційних 

технологій у сфері міжнародної комерційної діяльності, можна виділити два 

головних типи (рис. 1.8): 

• Перший тип представляють фактори, обумовлені успіхами 

науково-технічного прогресу, що зробили можливим появу на ринку за 

цілком доступними цінами цілого комплексу принципово нового 

комп'ютерного і телекомунікаційного устаткування. Одночасно відбувся 

якісний прогрес у програмному забезпеченні комп'ютерів: з'явилася значна 

кількість програм, спеціально призначених і пристосованих для потреб 

торговельного  і фінансового підприємництва, користування якими стало 

цілком доступним для осіб, що не мають підготовки програміста. 
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І ТИП ФАКТОРІВ: 

 

ІІ ТИП ФАКТОРІВ: 

 

МІЖНАРОДНА 

ЕЛЕКТРОННА 

КОМЕРЦІЯ 

УСПІХИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО 

ПРОГРЕСУ: 

 зменшення цін на принципово нове 

комп'ютерне і телекомунікаційне 

устаткування; 

 поява значної кількості програм, спеціально 

призначених і пристосованих для потреб 

міжнародного підприємництва. 

ФОРМУВАННЯ УМОВ І МОЖЛИВОСТЕЙ 

ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ 

ТЕХНОЛОГІЇ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЗМІНА УМОВ КОНКУРЕНЦІЇ І 

БІЗНЕСУ В КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІЙ 

СФЕРІ: 

 потреба в підвищенні продуктивності 

праці, поліпшенні якості наданих клієнтам 

послуг; 

 розширення асортименту торговельних  

і фінансових послуг; 

 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ 

ПЕРЕВАГ  

У МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Рис. 1.8. Фактори запровадження сучасних інформаційних технологій 

у міжнародній електронній комерції *. 

* – складено автором. 

• Другий тип - це фактори, пов'язані зі змінами умов конкуренції і 

бізнесу торговельній та фінансовій сфері, що потребують від комерційних 

установ значного підвищення продуктивності праці, скорочення витрат 

виробництва, поліпшення якості наданих клієнтам послуг, створення нових 

форм і методів обслуговування, що викликає підвищений інтерес 

комерційних установ до впровадження комп’ютерно-електронних засобів 

ведення бізнесу. 

Можна стверджувати, що перший тип факторів створює умови і 

можливості для впровадження комп'ютерної технології у комерційній 

діяльності, а другий тип робить запровадження інформаційних технологій у 

сфері міжнародної комерційної діяльності необхідною умовою виживання 

підприємства в глобальному конкурентному середовищі. 

 

1.3. Електронна комерція на Єдиному внутрішньому ринку ЄС. 

 

Аналіз сучасних тенденцій розвитку ринку електронної комерції у 

світовій економіці, у провідних країнах світу, а також у регіональному розрізі 

світового господарства свідчить про системні трансформації у торговельно-
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посередницькій сфері, що пов’язані з всебічною інформатизацією та 

комп’ютеризацією міжнародного обміну. Процеси глобалізації, лібералізації, 

регіоналізації господарських зв’язків знаходять своє відображення у розвитку 

бізнес-систем міжнародної електронної комерції у країнах різного ступеня 

економічної зрілості. Глобальні та регіональні тренди функціонування 

електронної комерції тісно пов’язані з сучасними інтеграційними процесами, 

активним учасником яких є Україна, що обумовлює необхідність 

дослідження сучасного стану і тенденцій розвитку електронної комерції на 

Єдиному внутрішньому ринку ЄС. 

Європа – це регіон, де електронна комерція має найбільші обсяги 

реалізації (за обсягами грошового потоку) з-поміж усіх інших територій 

світу. Крім того, саме електронні засоби продажу і просування продукції вже 

давно складають тут основу маркетингової політики для більшості 

підприємств і організацій, і їх вплив на економіку в цілому тут найбільш 

помітний. Водночас близькість Євросоюзу до України, а також її стратегічні 

плани щодо європейської інтеграції зумовлюють необхідність постійного 

моніторингу тенденцій розвитку та впливу електронної комерції на 

національну економіку. 

Єдиний внутрішній ринок Європейського Союзу нині є регіональним 

інтеграційним утворенням найвищого ступеня економічної зрілості. Саме в 

ЄС, єдиному у світі інтеграційному угрупованні, міститься законодавчо 

закріплений принцип "чотирьох свобод" (вільного руху між кордонами країн-

учасниць товарів та послуг, капіталів і робочої сили), що передбачено у ч. 2 

ст. 26 Договору про функціонування Європейського Союзу [98, с. 34]. 

Поширення електронної комерції, а особливо залучення до неї малого і 

середнього бізнесу почалося ще з часів запуску проекту «Електронна 

Європа» (eEurope) і залишається є одним із головних пріоритетів 

європейської політики на сучасному етапі. Мета програми розвитку e-

commerce як нового на той час сектору економіки, полягала в першу чергу у 

наданні покупцям та продавцям належних гарантій для участі у ній, 
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підвищенні довіри користувачів, забезпеченні відповідних технічних рішень. 

У силу природи електронної комерції, а саме відсутності кордонів, гнучкості, 

прямого зв’язку з процесом постійного вдосконалення технологій, механізми 

контролю з боку держав, зокрема законодавча складова, були відносно 

послаблені. Проте, ЄС приділяв багато уваги дослідженням у цій сфері, а 

також конкретним діям та проектам, присвяченим розвитку цього сегменту, 

таким як, наприклад, «GoDigital!»] [168].  

Нині електронна комерція ставить перед Єдиною Європою наступні 

завдання: 

 забезпечити кращий доступ до цифрових послуг і товарів як для 

споживачів, так і для бізнесів;  

 сформувати сприятливе середовище для процвітання цифрових мереж і 

послуг; 

 створити Європейську цифрову економіку та суспільство з потенціалом 

до розвитку шляхом інвестування у технології   [156]. 

Саме розвиток електронної комерції є центральним елементом стратегії 

Єдиного ринку цифрових технологій (Digital Single Market), що ставить за 

ціль посилення цього ринку у світовому економічному середовищі. Цим 

частково пояснюється те, чому зростання електронної комерції в Європі 

набуває такої бурхливої швидкості. 

Лише протягом двох десятиліть комерційна діяльність в Інтернеті стала 

одним з наймогутніших сегментів національних економік індустріально 

розвинутих держав, особливо країн ЄС. Суб’єкти господарювання 

європейських країн не тільки активно впроваджували інноваційні методи 

ведення бізнесу у ділову практику, користувалися досягненнями науково-

технічного прогресу у інформаційно-комп’ютерній сфері для комерційної 

діяльності, а й активно використовували ефекти масштабу в рамках Єдиного 

внутрішнього ринку ЄС для розвитку регіональної системи електронної 

комерції Більше того, стратегічним пріоритетом розвитку ЄС нині стало 

поєднання усіх господарських процесів суспільного відтворення  
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(виробництва, обміну, споживання та перерозподілу) на інформаційні основі 

моделі нової економіки у рамках розбудови Єдиного цифрового ринку ЄС. 

Саме електронна комерція належить до сфер економічної діяльності, 

що за останні два десятиріччя проявляє найпотужніші темпи зростання в ЄС. 

Дані бурхливі темпи зростання електронної комерції стали логічним 

наслідком не тільки високого ступеня розвитку фінансових інститутів 

європейських країн, а широким запровадженням комп’ютерних інновацій у 

грошово-кредитному та банківському секторах ЄС. Вже з 2012 р. країни ЄС 

утримують лідируючи позиції у сфері електронного грошового та активному 

застосуванню крипто-валют. На другому місці за станом на кінець 2017 р. 

традиційно знаходилась Північна Америка (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 

Обсяги грошового обороту в індустрії електронної комерції  по регіонах 

світу станом, 2013-2017 рр., млрд. євро. 

Регіон 2013 2014 2015 2016 2017 

Європа 167 209 250 298 350 

Азіатсько-

Тихоокеанський 
84 122 193 259 338 

Північна Америка 185 215 249 284 318 

Інші країни світу 15 20 33 45 56 

Джерело: [16, с. 246]. 

 

Дохід на ринку електронної комерції становить 329,641 млрд. євро в 

2018 р. Очікується, що дохід складатиме - річні темпи приросту (2018-2022 

рр.) 7,3%, в результаті чого обсяг ринку становитиме 436 933 млн. Євро в 

2022 році. Найбільший сегмент ринку - це сегмент "Мода" з обсягом ринку 

101 487 мільйонів євро в 2018 р. Проникнення користувачів у 2018 р. 

становить 50,0% і, як очікується, досягне 57,0% у 2022 р.  Середній дохід на 

одного користувача наразі складає 977,78 євро. (рис. 1.9). 

Показники досліджень свідчать про те, що електронна комерція на 

ринку ЄС продемонструвала деяке двозначне зростання. Загальний обсяг 

електронних торгів у Європі в минулому році збільшився на 11%, що 
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становить 534 млрд. євро. У поточному році очікується зростання 13%, що 

означатиме, що електронна комерція в ЄС в 2018 році складе 602 млрд. євро.   
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Рис. 1.9. Прогнозні показники динаміки та структури доходів електронної 

комерції на Єдиному внутрішньому ринку ЄС, млрд. євро. 

Джерело: [156]. 

 

Таким чином, європейська галузь електронної комерції 

продемонструвала значне зростання, якщо взяти до уваги, що галузь 

коштувала не більше ніж 307 млрд. євро п'ять років тому. Виходячи з цієї 

діаграми, ми бачимо, що поступово, крок за кроком, обсяги та оборот 

електронних продажів збільшуються з кожним роком, слідуючи за 

всезростаючим розвитком ІКТ та економічних відносин. І потенціал 

подальшого збільшення показників є досить значним. (рис. 1.10). 
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Рис. 1.10. Обсяги електронної комерції на Єдиному внутрішньому ринку ЄС  

за період 2013 – 2018 рр., млрд. євро. *. 

* – складено автором на основі  [156]. 

 

Темпи зростання електронної комерції, очевидно, відображають 

загальний розвиток Інтернету. Насправді частка користувачів Інтернету, що 

продають товари або послуги в Європейському Союзі, значно зросла з 2013 

року (табл. 1.7).  

Таблиця 1.7. 

Частка інтернет-користувачів в ЄС, 2013-2017 рр. 

2013 рік 74% 

2014 рік 76% 

2015 рік 78% 

2016 рік 81% 

2017 рік 85% 

Джерело: [162]. 

 

З точки зору реалізації Єдиний цифровий ринок - це не одноразовий 

широкий рамковий документ, що доповнюється потім окремими нормами (як 

це буває в питаннях зон вільної торгівлі та економічних союзів). У випадку з 

Єдиним цифровим ринком процеси є ближчими до нової організації 
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колективної безпеки в Євросоюзі, коли масштабний проект будується на 

десятках паралельних ініціатив на національному та загальноєвропейському 

рівні. Наприклад, в підписаній у 2017 р. декларації йшлося про систему 

блокчейн, цифрову розвідку, медійні системи і інновації з точки зору обміну 

інформацією в дослідницьких цілях. За оцінками Європейської Комісії 

повномасштабний єдиний цифровий ринок може приносити 415 мільярдів 

євро на рік для економіки ЄС та створювати сотні тисяч нових робочих місць 

[210]. 

Питання необхідності створення Єдиного цифрового ринку в Європі 

виникло не на порожньому місці. Регіон істотно відстає за показниками 

цифрової економіки, незважаючи на серйозні передумови лідерства в цьому 

сегменті. Згідно даних Євростату, 18% всього обороту в країнах ЄС припадає 

на електронну комерцію. Однак Єврокомісія в своєму звіті конкретизує, що 

11% - це електронні системи договорів між компаніями (фактично 

оцифровані звичайні контракти), а 4% - B2B угоди. На реальну електронну 

комерцію - покупки кінцевих споживачів в онлайн - припадає лише 3% 

обороту регіону. Для порівняння - аналогічний показник в США становить 

10%, і динаміка його росту передбачає практично подвоєння в найближчі 4 

роки [151]. 

При цьому в середньому по Євросоюзу покупки онлайн роблять 68% 

населення, що ставить їх практично в один рівень з лідером (США) і другим 

за рахунком Китаєм. Крім того, дуже високим є і показник проникнення 

мобільного Інтернету, а також інших важливих характеристик, серед яких - 

доступ до онлайн-банкінгу, систем переказу та представленість в соціальних 

мережах. 

Становлення та розвиток системи інституційно-правового забезпечення 

електронної комерції в ЄС бере початок у другій половині 90-х рр. ХХ-го 

століття. Передумовами всебічної уніфікації та гармонізації регуляторних 

механізмів у сфері електронної комерції на всій території спільного ринку 
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товарів, послуг, капіталу і робочої сили ЄС стали дві групи 

системоутворюючих чинників.  

Перша група чинників була пов’язана з глибинними процесами 

технологізації усього спектру господарської діяльності європейських країн, 

витісненням готівкових розрахунків з роздрібної торгівлі банківськими 

картами та появою перших електронних грошей (електронних купюр), 

бурхливими темпами зростання кількості активних користувачів 

інформаційної мережі Інтернет, а також проникненням Інтернет в усі сфери 

суспільного відтворення ЄС. Друга група чинників містилася в необхідності 

упорядкування транскордонних електронних розрахунків і платежів як 

торговельних, так і фінансових в межах зони євро, як економічного базису 

функціонування єдиного господарського простору ЄС. 

У результаті, протягом 1999-2001 рр. Європейкою Комісією було 

розроблено такі законодавчі акти, як Директива про електронні підписи, 

Директива про електронну комерцію та Директива про інформаційне 

суспільство, котрі стали основним організаційно-правовим базисом для 

функціонування системи електронної комерції ЄС. Необхідно зазначити, що 

Директиви мали триєдиний характер і повинні були вирішити широкий 

спектр складних завдань пов’язаних зі становленням та подальшим 

функціонуванням системи електронна комерція на Єдиному внутрішньому 

ринку ЄС, зокрема: 1) регулювання прав та обов’язків провайдерів; 2) 

встановлення відповідності єдиним стандартам пристойності повідомлень; 3) 

уніфікації категорій електронних продуктів та електронних послуг; 4) 

усуненні технічних бар’єрів і юридичних перешкод, що виникають при 

транскордонній електронній торгівлі; 5) становленні єдиної системи захисту 

авторських прав;  6) урегулювання надання послуг інформаційного 

суспільства як на рівні юридичних, так і фізичних осіб та ін.  [84, с. 29]. 

Крім того, важливі питання функціонування ринку електронної 

комерції регулюються Директивою щодо обробки персональних даних та 

охорони таємниці приватного життя в секторі електронних комунікацій від 
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2002 р., Директивою про здійснення і нагляд за підприємницькою діяльністю 

установ у сфері електронних грошей від 2000 р., а також Директивою про 

фінансові послуги від 2002 р. 

Інституційно-правове забезпечення функціонування спільного ринку 

електронних платежів як фінансового базису системи електронної комерції 

охоплює 5 ключових напрямів, серед них: 

1. Основи правового регулювання єдиного простору транскордонних 

платежів у євро. 

2. Формування організаційних, правових та економічних передумов 

довіри, конфіденційності та безпеки електронних фінансових послуг. 

3. Правова база для розрахунків і  платежів при запровадженні 

електронних угод. 

4. Права та обов’язки Інтернет-посередників у сфері електронних 

фінансових послуг.  

5. Адміністративне співробітництво країн-членів та органів регулювання 

ЄС у сфері електронного грошового обігу [84, с.30]. 

Отже, проведені наукові дослідження та наукові консультації 

дозволили стверджувати, що електронна комерція в Європейському Союзі 

має відповідне нормативно-правове забезпечення, що характеризується 

такими рисами як: вертикальною та горизонтальною інтегрованістю (на рівні 

регулюючих органів ЄС та національних законодавств європейських країн), а 

також функціональною спрямованістю (має базові та секторіальні  важелі 

впливу). Стратегічний вектор європейської економічної інтеграції України 

передбачає у якості пріоритетних напрямів гармонізації національного 

законодавства імплементацію нормативно-правової бази ЄС у сфері 

електронної комерції. Прагнення України щодо долучення до європейської 

спільноти на теперішній час проявляться в моделі так званої "секторальної 

інтеграції" в Євросоюз. Таким чином влада має намір поступово зблизити 

Україну з Євросоюзом в різних сферах. Серед інших варіантів чільне місце 

посідає приєднання до Єдиного цифрового ринку ЄС. 
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Амбітні наміри України стати повноправною частиною європейського 

Єдиного цифрового ринку варто сприймати зі стриманим оптимізмом. Проте 

є організаційно-правові та економічні засади для старту переговорного 

процесу щодо подібної інтеграції, а саме: 

1. дана модель інтеграції передбачена Євро комісією;  

2. приєднання до Єдиного цифрового ринку передбачає перехід на 

єдині європейські стандарти в питаннях функціонування такого 

ринку; 

3. в структурі експорту послуг України до ЄС саме цифрові і 

телекомунікаційні послуги займають впевнене друге місце (після 

транспортних), збільшуючи свою частку вже декілька років поспіль  

[224]. 

Однак, слід наголосити на тому, що незважаючи на високий ступінь 

уніфікації та гармонізації нормативно-правового поля європейських країн у 

рамках системи електронної комерції на Єдиному внутрішньому ринку ЄС, 

враховуючи бурхливе зростання частки електронної комерції у 

секторіальному розрізі господарського розвитку європейської спільноти, 

порівняльний аналіз показників країн та регіонів світу свідчить про певні 

передумови для відходу системи електронної комерції ЄС з лідируючих 

позицій у масштабах світового господарства. Нині, нормотворча діяльність, 

створення глибокої та регульованої інституційної бази функціонування 

інформаційного сектору економіки не виступає провідним чинником 

ефективного та самопідтримуючого розвитку системи електронної комерції 

ЄС. Відмінності у технічній стандартизації, мовне та соціокультурне 

різномаїття європейських країн, різниця у історичних традиціях ведення 

бізнесу, а також неврегульованість податкових і грошово-кредитних аспектів 

електронної торгівлі виступають серйозним стримуючим чинником реалізації 

потенціалу ринку електронної комерції ЄС (рис. 1.11).  
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Рис. 1.11. Труднощі, що виникли під час електронної торгівлі  

між країнами ЄС у 2016 р.* 

* – дослідження Європейської Комісії та Enterprise European Network. 

Джерело: [130]. 

 

Зокрема, лінгвістичні бар’єри призводять до того, лише 33% активних 

користувачів мережі Інтернет в ЄС здійснюють купівлю продуктів у 

європейських країнах, не зважаю на те , що 59% електронних комерційних 

порталів чи електронних мережевих торговельно-посередницьких установ 

намагаються використовувати декілька європейських мов у інтерактивному 

спілкуванні з потенційними покупцями. До того ж, європейські 

постачальники не у повній мірі використовують переваги міжнародного 

електронного маркетингу, розміщуючи рекламу лише на місцевих Інтернет-

порталах, оминаючи увагою можливості географічного охоплення цільової 

аудиторії по усьому ринку електронної комерції ЄС. Дане хибне явище 

призводить до необізнаності споживачів про цінові, якісні та порівняльні 

характеристики продукції на місцевому ринку та загальноєвропейському в 

цілому, на що вказує велика частка (61%) потенційних покупців, які 

наполягають на складнощах отримання про альтернативні канали закупівель 

[138].  
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Сучасний стан та тенденції розвитку електронної комерції на Єдиному 

внутрішньому ринку ЄС свідчать як про його величезний потенціал для 

подальшого зростання, так і про невисокий ступінь бізнес-активності у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності між країнами-членами ЄС за допомогою 

мережі Інтернет. Зокрема, аналіз діяльності суб’єктів підприємництва 

європейських країн у сфері електронної комерції доводить, що за переважної 

наявності використання інформаційної мережі Інтернет як ефективного 

каналу збуту (більш ніж 50% бізнес-структур торговельно-посередницької 

галузі), лише 21% припадає на продажі загальноєвропейського ринку, левова 

ж частка відноситься на місцевих споживачів. Більше того, електронна 

торгівля країн-членів ЄС здійснюється лише з однією-двома країнами, а  

канали збуту, що охоплюють загальноєвропейський простір не перевищують 

частки у 4% (рис. 1.12).  
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Рис. 1.12. Динаміка та структура роздрібної електронної торгівлі на Єдиному 

внутрішньому ринку ЄС за період 2013 – 2017 рр., млрд. євро.* 

* – складено автором на основі [156]. 

 

Звичайно, в Європі великі американські роздрібні торговці мають свій 

вплив на місцеві галузі електронної комерції. Насправді, Amazon був 

найпопулярнішим майданчиком електронної комерції в Європі в 2018 році. 

Але це не означає, що в Європі немає власних аналогів Amazon. Згідно з 



 72 

рейтингом Топ 10 найбільших інтернет-магазинів в Європі, Amazon, Staples 

та Apple є єдиними американськими роздрібними компаніями, що до нього 

потрапили, а серед європейських, у свою чергу, налічуються Otto 

(Німеччина), Tesco (Великобританія), Groupe Casino (Франція), Shop Direct 

Group, Home Retail Group (Великобританія), Zalando (Німеччина) та John 

Lewis (Великобританія) [158]. 

Вкрай важливим питанням подальшого розвитку Єдиного цифрового 

ринку є наслідки, так званого, Brexit-у, адже саме Великобританія була і є 

лідером у сфері електронної комерції та віртуальної економіки, зокрема 

британці мають найвищу у Європі частку електронного ВВП – близько 9%. 

Вихід Британії з Європейського Союзу внаслідок Brexit, безумовно, 

позначиться на європейському просторі електронної торгівлі. Так само змін 

зазнають і бізнеси, що базуються в Британії, здатні використовувати 

електронну комерцію як канал. Сполучене Королівство раніше розглядалося 

як вихідна точка у встановленні зв’язків з Європою для багатьох 

підприємств. Проте, після завершення процесів Brexit-у, покупці у сфері 

електронної комерції, розташовані у Великобританії, матимуть конкурентний 

недолік у порівнянні з компаніями, які розташовані за її межами. Комерційні 

торговці, що базуються у Британії, будуть повинні переглядати свої стратегії 

і потенційно розглядати питання про вихід на ринки Австралії, Нової 

Зеландії, Канади та ін.  [218]. 

Існує ризик того, що постачальники електронних послуг 

Великобританії, можуть втратити доступ на ринки ЄС. Це пояснюється тим, 

що компаніям потрібна база ЄС  для доступу до ринків послуг відповідно до 

Директив та правил, які містять принцип країни походження. Подібно до 

Норвегії, Великобританія перейде до статусу асоціації у ЄС, що 

регулюватиметься Органом європейських регуляторів електронних 

комунікацій та Європейською групою регуляторів аудіовізуальних засобів 

масової інформації. Виробництво електронного продукту, що створений у 

Великобританії може бути виключеним з національних квот на користь 
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контенту, що виробляється в ЄС. Також виокремлюються прогнозовані 

проблеми з режимами ПДВ, а також надскладні та дорогі режими 

адміністрування міжнародних податків на цифрові продукти. 

Наразі цих проблем можна уникнути, використовуючи стандартні 

договірні положення, але існують поточні юридичні колізії щодо їх 

дієздатності. Також очікується розбіжність між Великобританією та ЄС щодо 

"глибокого захоплення пакетів"; аналіз крупних баз даних та моніторингу  їх 

географічного положення та юрисдикції. З цієї причини доступ до ринків 

цифрових послуг може бути найбільшою проблемою не лише для креативних 

галузей, а й для цифрової економіки Великобританії в цілому [175]. 

Окрім бар’єрів у сферах включених до інституційно-правової бази 

регулювання електронної комерції ЄС, а також до тих, що містяться у 

господарських важелях використання сучасних засобів віртуального 

економічного середовища суспільного відтворення, перешкодами 

конвергенції бізнес-систем електронної комерції європейських країн 

виступає вкрай суперечлива база оподаткування електронної комерції в ЄС. 

Основним податком, котрий стягується при здійсненні електронних 

комерційних операцій виступає податок на додану вартість (ПДВ), а його 

система в ЄС є напівгармонізованою. Незважаючи на те, що керівні 

принципи визначаються на рівні ЄС, реалізація політики щодо ПДВ є 

прерогативою держав-членів. Директива ЄС з ПДВ дозволяє державам-

членам застосовувати мінімальну ставку ПДВ у розмірі 15%. Однак вони 

можуть застосовувати знижені ставки для конкретних товарів і послуг. 

Відсутність повністю гармонізованої, узгодженої системи збору ПДВ була 

визначена торговими підприємствами як значна перешкода для 

транскордонної електронної комерції. Яскравий приклад - віртуальні товари 

та фізичні товари часто підпадають під різні ставки та правила ПДВ [205].  

В ході законодавчих змін у 2015 р. Європейська Комісія запустила 

систему Mini One Stop Shop (MOSS) – транс’європейського «єдиного вікна» 

реєстрації суб’єктів господарювання сфери електронної комерції, 
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використання якої є необов'язковою. Вона призначена для сприяння продажу 

послуг, що надаються в електронному вигляді, від оподатковуваних осіб 

неоподатковуваним особам (B2C), що знаходяться в державах-членах. MOSS 

дозволяє платникам податку (продавцям) уникати реєстрації в кожній 

державі-члені.  

На початку 2017 р. в рамках проекту COSME (програми підтримки 

європейського малого та середнього бізнесу) було розпочато системи 

стимулювання залучення електронних даних та створення B2B цифрових 

платформ. Метою є заохочення керованих даними бізнес-моделей та 

стимулювання стратегічних інвестиційно-орієнтованих проектів та 

підтримки послуг для інформаційної інфраструктури ЄС, що сприятиме 

залученню прямих інвестицій у крупні проекти діджиталізації економіки. 

Крім того, Європейська Комісія також запустила платформу Smart 

Industrialization (високоінтелектуальна індустріалізація через торгівлю у 

контексті інформаційних трансформацій) для промислової модернізації, яка 

запропонувала практичну підтримку створення інвестиційних зв’язків для 

міжрегіональних проектів у всьому ЄС. Платформа посилює співпрацю між 

країнами та регіонами Європи, кластерами та виробничими мережами, які 

відповідають пріоритетам інтелектуальної спеціалізації.  

Водночас, основними суто економічними проблемами, що 

перешкоджають функціонуванню Єдиного цифрового ринку ЄС станом на 

кінець 2018 р. Єврокомісією були визнані: 1) гео-блокування; 2) доставка 

товарів та довіра покупців; 3) заборона платформ. 

Геоблокування це – ділова практика, в ході якої рітейлер або 

постачальник послуг не дає можливості покупцям купляти товари або 

отримувати доступ до цифрового контенту через місцезнаходження покупця. 

Гео-блокування може бути як виправдане (свобода для бізнесу залишатися 

малим, копірайт, інші юридичні зобов’язання), так і невиправдане (без 

об’єктивних причин або тільки з метою отримання вигоди). 4 з 10 рітейлерів 

в ЄС використовують гео-блокування. За оцінками дослідників, його 
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усунення призведе до збільшення споживання на 500 мільйонів євро, 

прибуток підприємств збільшиться на 283 мільйони євро за рахунок нової 

торгівлі [193]. 

Заборона платформ – це нова стратегія виробників, яка поширилася 

протягом останніх декілька років. Виробники не дозволяють рітейлерам 

використовувати певні електронні платформи для продажу своєї продукції. 

Зараз є відкритим питання, чи є такі обмеження правомірними. Тим більше, 

коли це стосується дрібних продавців, для яких доступ до платформ 

особливо важливий для зростання. Наприклад, Coty Germany GmbH –

німецький виробник косметики класу люкс, заборонив своєму 

авторизованому дистриб'ютору Parfümerie Akzente GmbH продавати товари 

через платформу Amazon. Справа дійшла до Європейського суду, який 

постановив, що заборона є законною і, по суті, сприяє конкуренції. 

Пояснення полягало у тому, що крім цінового компоненту, існують також 

інші важливі параметри, такі як якість продукції та імідж бренду [179]. 

При постачанні товарів за кордон продавці стикаються з такими 

складнощами,  як:  витрати на доставку, неспівпадіння із оподаткуванням в 

іншій країні, проблеми з захистом даних, платежі з інших країн, які не є 

достатньо надійними, брак мовних навичок,  відмінності у захисті 

споживачів, відмінності у технічних правилах (маркування, упаковка тощо) 

[199]. 

Щодо подолання проблеми транскордонної доставки товарів можна 

стверджувати, що на внутрішньому ринку ЄС, у сфері електронної комерції, 

необхідно: 1) знижувати ціну перевезення товару за допомогою оптимізації 

логістичного процесу; 2) спрощувати способи комунікації, робити 

мультилінгуальні сайти, тощо; 3) знайти ефективні підходи до вирішення 

складних ситуацій; 4) виробити спеціальний алгоритм для легшого 

маркування продукції. 

Ще у 2014 р. Президент Європейської Комісії Ж.К.Юнкер зазначав, що 

європейці повинні набагато краще використовувати великі можливості, що 
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надаються цифровими технологіями, які не мають кордонів. Якщо це буде 

зроблено, то буде забезпечено, щоб європейські громадяни незабаром змогли 

користуватися своїми мобільними телефонами по всій Європі, не сплачуючи 

за роумінг. Буде гарантовано, що споживачі можуть отримувати доступ до 

послуг, музики, фільмів та спортивних подій на своїх електронних 

пристроях, незалежно від того, де вони знаходяться в Європі та незалежно 

від кордонів. Буде створено рівні умови гри, коли всі компанії, що 

пропонують свої товари або послуги в Європейському Союзі, будуть мати 

справу з однаковими правилами захисту даних та купівлі-продажу товарів, 

незалежно від того, де розміщені їхні сервери  [167].  

Слід зазначити, що більшість з згаданих ініціатив або вже реалізовано, 

або закладено нормативно-правову базу для реалізації: 

• 2017 р. – в межах ЄС відмінено плату за роумінг;  

• 2018 р. – відкрито доступ до цифрового контенту;  

• 2018 р. – нові правила захисту даних; 

• 2020 р. – можливість застосування 5G;  

• 2020 р. – електронний уряд  [145]. 

Формування сучасної парадигми віртуального економічного 

середовища в країнах ЄС вимагає рішучих кроків щодо вироблення дієвих 

важелів прискорення темпів зростання транс’європейської електронної 

торгівлі, збільшення інвестицій у інформаційні галузі суспільного 

відтворення, які формують підґрунтя інтенсивного економічного розвитку 

заснованого на інноваціях, на збільшенні продуктивності праці, використанні 

конкурентних переваг, збільшенні позитивних ефектів масштабу Єдиного 

внутрішнього ринку ЄС, а також інтелектуалізації господарських процесів. 

Електронна комерція як найдинамічніша сфера віртуального економічного 

середовища здатна забезпечити господарський розвиток європейських країн 

сучасними передатними механізмами реалізації виробничого, технологічного 

потенціалу на міжнародних ринках товарів та послуг, праці і капіталу. 
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Зважаючи на вищевикладене, пріоритетними напрямами діяльності 

європейських інституцій, спрямованими на подальшу конвергенцію розвитку 

електронної комерції ЄС, виступають уніфікація та гармонізація нормативно-

правового поля європейських країн у рамках системи електронної комерції 

на Єдиному внутрішньому ринку ЄС, створення глибокої та регульованої 

інституційної бази функціонування інформаційного сектору економіки, що 

виступить провідним чинником ефективного та самопідтримуючого розвитку 

електронної комерції ЄС, а також господарським базисом подолання 

відмінностей у технічній стандартизації, мовному та соціокультурному 

різномаїтті історичних традицій ведення бізнесу, а також неврегульованості 

податкових і грошово-кредитних аспектів електронної комерції. 

 

 

 

Висновки до розділу 1: 

 

Дослідження теоретичних і практичних засад функціонування системи  

міжнародної електронної комерції в умовах глобалізації дозволяє зробити 

наступні висновки.  

По-перше, нині світова економіка переживає черговий 

трансформаційний період – зміщенням трендів застосування глобальної 

інформаційної мережі Інтернет як допоміжної системи комунікації фізичних 

та юридичних осіб, як засіб моніторингу коливань економічної кон’юнктури, 

швидкісний інструмент ділового спілкування на чинник світогосподарського 

поступу, що виступає інфраструктурним підґрунтям становлення та розвитку 

новітньої функціональної підсистеми світової економіки – міжнародної 

електронної комерції. 

По-друге, застосування сучасних інформаційних технологій взаємодії 

виробників, споживачів  та посередників у зовнішньоекономічній діяльності 

формують новітню парадигму суспільного відтворення, де особливу роль 
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посідають бізнес-системи електронної комерції, що впливають як на 

реальний сектор економіки, так і надають необхідні імпульси у сфері 

інтелектуалізації процесів виробництва, обміну, та перерозподілу 

матеріальних і нематеріальних благ, інтенсифікації економічного зростання 

та збільшення ефективності господарської діяльності. 

По-третє, становлення та розвиток інформаційної сфери економіки 

обумовлює перехід від традиційної до сучасної моделі суспільного розвитку, 

для котрої є характерним гнучке реагування на стрімке економічне зростання 

або банкрутство, миттєве збагачення, застосування класичних та 

альтернативних механізмів запобігання економічним ризикам, нетрадиційні 

методи і підходи до вирішення господарських проблем.  

По-четверте, електронна комерція для Єдиного внутрішнього ринку ЄС 

давно вже не інновація, а стандарт життя, особливо для малого та середнього 

бізнесу. Отже, якщо Україна вбачає своє майбутнє в європейській спільноті, 

то доцільно створювати умови для активного розвитку такого інструмента 

просування товарів і послуг, як електронна торгівля. 

По-п’яте, основними напрямами, на яких сконцентровані регуляторні 

положення у сфері інституційного забезпечення функціонування системи 

електронної комерції ЄС виступають: 1) регулювання прав та обов’язків 

провайдерів; 2) встановлення відповідності єдиним стандартам достовірності 

й пристойності інформаційних повідомлень; 3) уніфікації категорій 

електронних продуктів та електронних послуг; 4) усуненні технічних 

бар’єрів і юридичних перешкод, що виникають при транскордонній 

електронній торгівлі. 

По-шосте, формування сучасної моделі інформаційно-інноваційного 

розвитку вимагає від європейських країн запровадження узгодженої 

програми спільних дій з метою створення та подальшого функціонування 

Єдиного цифрового ринку ЄС. Основними цілями формування Єдиного 

цифрового ринку ЄС у сфері електронної комерції виступають: 1) зниження 

цін перевезення товарів за допомогою оптимізації логістичних процесів; 2) 
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спрощення способів комунікації, діяльності мультилінгуальних сайтів та 

загальноєвропейських торговельних порталів; 3) уніфікація і стандартизація 

дієвих організаційно правових механізмів вирішення торговельних спорів 

при здісненні електронних угод; 4) вироблення спеціальних алгоритмів для  

маркування продукції при автоматизованій доставці товарів; 5) захист прав 

споживачів і постачальників електронних послуг. 

Основні результати та положення даного розділу висвітлені автором в 

таких наукових працях [39; 40; 44; 45; 229]. 
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РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄС 

У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ 

 

2.1. Адаптація інституційних інструментів вітчизняної  

електронної комерції до структур ЄС 

 

Механізм інтеграції України з ЄС у сфері електронної торгівлі є 

основою ефективною розвитку взаємовідносин щодо поглиблення 

двосторонньої співпраці в площині електронних операцій. Основними 

ознаками інтеграції у широкому розумінні слід вважати усунення обмежень; 

взаємопроникнення виробничих систем; узгодження законодавчих норм і 

стандартів; наявність міждержавних (наднаціональних) органів; створення 

єдиної валюти; спільну інфраструктуру; розробку єдиної 

зовнішньоторговельної політики; узгодження внутрішньої політики 

(економічної, соціальної, фінансової й т. д).  

В контексті інтеграції України з ЄС у сфері електронної торгівлі варто 

відзначити наступні ключові напрями такої взаємодії: поступове приведення 

законодавства України у сфері електронної комерції та інформаційно-

цифрових технологій у відповідність із директивами ЄС, узгодження 

спільних напрямів реалізації взаємодії в контексті майбутнього єдиного 

цифрового простору, розширення доступу та спрощення реалізації 

активностей для українських споживачів на європейських торговельних 

електронних платформах, узгодження політики розвитку галузі електронної 

комерції (рис. 2.1).  

Йдеться, передусім, про сукупність інституційних інструментів, 

ринкових важелів та фінансових механізмів розвитку електронної комерції, 

покликаних забезпечити раціональне здійснення електронної торгівлі. В 

контексті поглиблення інтеграційної співпраці першочергове значення, на 

наш погляд, має адаптація інституційних інструментів вітчизняної 

електронної комерції до структур ЄС. 



 81 

 

Рис. 2.1. Напрями інтеграції України з ЄС у сфері електронної торгівлі* 

* - складено автором на основі [85; 81; 90]. 

В цьому зв’язку варто відмітити наступне. Суть інституціонального 

підходу полягає в проведенні аналізу взаємодії, взаємного впливу всіх 

інститутів, залучених до процесу здійснення електронної комерційної 

операції. Інституціоналізм – це напрям соціально-економічних досліджень, в 

основі якого лежать два аспекти – “інституції ” – норми, звичаї поведінки в 

суспільстві, та “інститути” – закріплення норм та звичаїв у вигляді законів, 

організацій, установ [110]. Зважаючи на це, процес адаптації стосується, 

насамперед, закріплення основ державного регулювання електронної 

комерції у законодавстві України, розвиток нормативно-правових складових 

її функціонування, зокрема, а частині укладання угод в електронній формі. 

Це є не лише необхідними заходами на шляху інтеграції України у 

європейський електронний комерційний простір, а й безумовно суттєвим 

фактором забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів національної 

економіки в сучасному технологізованому світі. 

 Крім того, на нашу думку, саме інституціональний підхід дозволяє 

найбільш повно відобразити систему взаємовідносин між суб’єктами 

електронного комерційного простору, оскільки відповідно до нього для 

аналізу приймаються до уваги не лише економічні фактори, а й соціальні, 
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політичні, культурні, інфраструктурні, психологічні. Йдеться, по суті, про 

комплекс факторів, які є визначальними при здійсненні комерційних 

операцій, в тому числі в електронному просторі. 

Оптимізації конкурентних перспектив національного сектору 

електронної комерції на міжнародному та європейському ринку слід 

розробити та вдосконалити його інституційне забезпечення, а саме: 

забезпечити відповідну нормативно-правову базу; створити національну 

інформаційну інфраструктуру; запровадити електронне урядування з 

електронними послугами; забезпечити фінансування державних проектів 

Національної програми інформатизації; фінансувати наукові дослідження 

щодо поширення систем електронної комерції; узгодити пріоритети взаємодії 

державної влади та представників бізнес-структур у сфері електронної 

комерції; розробити довгостроковий план заходів, спрямованих на 

оптимізацію розвитку сфери електронної комерції в Україні, спрозщення 

доступу на ринок суб’єктів господарювання різних галузей. 

Сучасний етап цивілізаційного розвитку грунтується на широкому 

використанні всіх переваг інформатизації господарського та повсякденного 

життя. Зауважимо, що, з однієї сторони, Інтернет є ідеальним інформаційним 

середовищем, з іншої - через свою специфічність стає сприятливим 

середовищем для здійснення різних правопорушень, безконтрольного 

поширення незаконої інформації  [63]. Зважаючи на те, що відносини в сфері 

електронної комерції здебільшого мають екстериторіальний характер, 

застосування відповідних інструментів в односторонньому порядку не є 

можливим. Однобічне застосування державою правових норм, які регулюють 

такі відносини, без урахування досвіду міжнародної практики і законодавства 

інших, в тому числі європейських країн, буде неефективним. Система 

інституційних інструментів вітчизняної електронної комерції має наступну 

структуру (рис. 2.2). Серед інституційних підходів до регулювання 

електронної комерції слід виділити наступні. По-перше, розробка 

комплексного закону про електронну комерцію, який би регулював 
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відносини, що виникають під час її здійснення. По-друге, розробка 

комплексу законів про електронну комерцію, про електронний 

документообіг, про електронний підпис та ін.  

 

Рис. 2.2 Система інституційних інструментів вітчизняної 

електронної комерції* 

* - складено автором на основі  [87; 89; 94]. 
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Для того, щоб сфера електронної комерції ефективно розвивалася мають 

бути законодавчо визначені, насамперед, питання застосування інтернет 

можливостей економічної і фінансової взаємодії  

Своєрідною відправною точкою у розвитку міжнародного права щодо 

регулювання електронної комерції став Типовий закон “Про електронну 

торгівлю” (ЮНСІТРАЛ, 1997 р.) [97]. Діяльність у напрямі забезпечення 

належних засад нормативно-правового забезпечення ефективного 

функціонування сфери електронної комерції є складовою розвитку країн 

світового співтовариства. Варто зауважити, що в глобальному масштабі ця 

сфера є відносно новою, тому вище зазначене стосується в тому числі і 

розвинутих країн.  

По суті, ЮНСІТРАЛ є своєрідною основою для розробки національного 

законодавства, спрямованого на регулювання електронних комерційних 

операцій. Проте, варто виділити основні переваги, які надав цей закон і які 

сприяли поштовху до розвитку співпраці на ринку електронної комерції.  

Йдеться, насамперед, про визначення базових понять електронних 

комерційних операцій, в тому числі автора електронного документа,; 

визнання юридичної сили останнього; виокремлення вимог щодо 

достовірності електронного документа. 

З метою поглиблення основних правових засад Типового закону “Про 

електронну торгівлю” державами-учасницями ООН було розроблено проект 

міжнародної Конвенції “Про електронні угоди”, спрямованої на формування 

раціональних засад функціонування електронних угод, особливостей їх 

укладання і, що не менш важливе, контролю за їх реалізацією відповідно до 

покладених на сторони зобов’язань. Основною метою розробки цієї конвенції 

стала необхідність створення узгодженого прозорого і повністю 

врегульованого простору для здійснення відповідних операцій. 

Зауважимо, що в 1998 році було прийнято Директиву ООН “Про деякі 

аспекти електронної торгівлі на внутрішньому ринку”, покликану 

забезпечити необхідне підгрунтя для розвитку міжнародної електронної 
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комерції. Порівнюючи її з попереднім документом, слід зазначити, що вона є 

більш масштабною і за обсягом, так і за колом питань, які в ній узгоджені. 

Головною перевагою цього документу слід вважати забезпечення правових 

засад для детального регулювання різних напрямів електронної торговельної 

взаємодії  [5, с.139]. 

Слід зауважити, що Європейський Союз також виступає потужним 

нормотворчим суб’єктом в сфері правового розвитку електронної комерції. У 

взаємодії з Україною напрями співпраці визначаються положеннями Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС. Євросоюз розглядає Україну як 

пріоритетну державу у рамках Європейської політики сусідства, 

започаткованої у 2004 році. Враховуючи відсутність у цієї політики 

перспектив набуття членства в ЄС, Україна на політичному рівні заявила про 

невідповідність її своїм євроінтеграційним прагненням [115]. Для 

подальшого розвитку партнерства зі східними сусідами на принципах 

політичної асоціації та економічної інтеграції Європейським Союзом було 

розроблено новий механізм співпраці, який отримав назву Східне 

партнерство. Основна його відмінність від попереднього формату 

взаємовідносин полягає в тому, що ця ініціатива надає зацікавленим країнам-

партнерам перспективу членства в ЄС і, як наслідок, перетворює цю 

ініціативу на з’єднуючу ланку з політикою розширення Європейського 

Союзу. 

Наступним важливим документом є Директива ЄС “Про правові основи 

Співдружності для використання електронних підписів”, що мала на меті 

врегулювання відносин сторін при веденні бізнесу через інтернет, організація 

взаємодії при використанні електронних підписів. Цей документ став 

важливим підґрунтям для розвитку державного регулювання електронної 

торгівлі на європейському просторі. Серед інших нормативно-правових 

актів, спрямованих на регулювання електронної комерції, необхідно 

особливо відзначити директиву ЄС “Про електронну торгівлю”, “Про захист 

споживачів у випадку укладення контрактів на відстані” та ін. Разом з цим 
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правові аспекти регулювання зазначеної сфери реалізуються не лише на 

наднаціональному рівні, а й на національному, за рахунок розвитку 

національного законодавства країн Європейського Союзу, де прийнято 

більше 200 нормативно-правових документів, що регулюють господарські 

відносини в мережі Інтернет  [207]. 

В Україні правове підґрунтя майбутньої діяльності в сфері електронної 

комерції було закладене Законом України “Про Національну програму 

інформатизації”, Концепцією Національної програми інформатизації,  

Законом України ‘Про затвердження завдань Національної програми 

інформатизації на 1998-2000 роки”, Указом Президента України “Про заходи 

по розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі 

Інтернет та забезпеченню широкого доступу до цієї мережі в Україні”,  

постановою Національного банку України щодо правил організації захисту 

електронних банківських документів..  

Безпосереднє значення для розвитку електронно-інформаційної сфери  

мало прийняття Законів України “Про електронні документи та електронний 

документообіг” та “Про електронний цифровий підпис”, які визначали 

поняття електронного документа та електронного документообігу, 

закріплювали визнання юридичної сили електронного документа, визначали 

права, обов’язки,  відповідальність суб’єктів електронного документообігу та 

особливості процесу організації підписання електронних документів за 

допомогою сучасних інформаційно-технологічних рішень [88, 90]. 

Принципом складання обох документів стало намагання надати електронним 

документам всіх повноважень значимості, які характерні для паперових, з 

урахуванням специфіки їх використання. 

Безперечно, така сфера діяльності залишає багато можливостей для 

різного роду шахрайств, порушень, проте досвід розвинених країн свідчить 

про можливість раціонального підходу до контролювання електронної 

комерційної діяльності З цією метою в різних країнах світу створюються 
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спеціальні установи, головна функція яких полягає в контролюванні розвитку 

електронної торгівлі та запобіганні й розслідуванні комп’ютерних злочинів. 

Слід відзначити діяльність таких установ та відомств як Рада з політики 

електронної комерції (Сінгапур), Національний центр захисту 

інфраструктури (США), спеціальні підрозділи електронної розвідки та 

протидії комп’ютерним злочинам, що функціонують в структурі МВС і СБУ 

(Україна). 

В контексті інтеграційної співпраці між Україною та Європейським 

Союзом в рамках підписаної між ними Угоди про асоціацію важливого 

значення набуває ґрунтовний аналіз перспектив розвитку торговельної 

співпраці між економічними партнерами, в тому числі на ринку електронної 

комерції. У підписаній Угоді регулюванню питань торгівлі присвячено розділ 

IV. Особливе значення має глава 6, яка розглядає питання заснування 

підприємницької діяльності, торгівлі послугами та електронної торгівлі  [77].  

Наступним етапом, який сприятиме розвитку підприємницької 

діяльності, є скорочення кількості контролюючих органів з метою 

запобігання корупції. Перші кроки у вирішенні цього питання були зроблені 

уже в 2014 році, коли відбулося значне скорочення органів з контролюючими 

функціями з 56 до 27, однак зміни у кількості органів, функцій і працівників 

аж ніяк не означають автоматичне підвищення якості державних послуг. 

Важливим кроком на шляху оптимізації інтеграційної співпраці у 

досліджуваній сфері стало прийняття Закону України «Про електронну 

комерцію», який визначає правовий статус продавця та покупця товарів, 

робіт, послуг в електронній комерції, а також постачальника послуг 

проміжного характеру у сфері електронної комерції, порядок укладення 

електронного договору, порядок здійснення розрахунків у сфері електронної 

комерції, що «можуть здійснюватися з використанням платіжних 

інструментів, електронних грошей, шляхом переказу коштів або оплати 

готівкою з дотриманням вимог законодавства щодо оформлення готівкових 
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та безготівкових розрахунків, а також в інший спосіб, передбачений 

законодавством України», порядок вирішення спорів та відповідальність у 

зазначеній сфері  [91].  

В процесі адаптації інституційних інструментів вітчизняної електронної 

комерції доцільно зважати на те, що в закордонній юридичній доктрині 

існують різні підходи до цього питання. Суть одного з них полягає в тому, 

що у зв’язку з глобальністю “on-line economy” національне законодавство 

повинно бути зведене до мінімуму розбіжностей, стати послідовно прозорим 

та узгодженим з міжнародним правом [141]. У цілому в Україні поки що 

відсутня комплексна система правових норм, щодо регулювання розвитку 

ринку електронної комерції. Як і на глобальному рівні, такі норми є 

бар’єрами для розвитку електронної комерції в Україні та для її інтеграції в 

європейський електронний ринок [16]. Уникнути зазначених перешкод 

можливо шляхом більш детального відображення електронної комерції в 

діючих нормативно-правових актах, вироблення загальних принципів, що 

дозволить створити на глобальному рівні універсальну правову 

інфраструктуру електронного підпису. 

Водночас слід зазначити, що сучасний глобалізований технологічний 

простір висуває нові жорсткі вимоги до захисту інтересів учасників 

електронного ринку. Проте, цілеспрямоване втручання суб’єктів світового 

господарства незалежно від їх статусу до функціонування всесвітньої мережі 

Інтернет є недоцільним.  В цій сфері необхідно шукати нові методи, 

прийоми, інструменти, підходи, застосування яких зберігатиме, з одного 

боку, прозорість здійснення операцій, а з іншого – забезпечуватиме контроль 

за їх здійсненням і безпеку операційної діяльності.  При розробленні норм та 

правил, присвячених електронній комерції, особливо в контексті 

європейської інтеграції, стратегія нашої держави повинна бути замінена 

новим підходом. Щодо цього доцільно виділити наступні чинники (рис. 2.3): 
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Рис. 2.3 Підходи до розробки стратегії держави у сфері електронної 

комерційної діяльності* 

* - складено автором на основі [7]. 

 

Зауважимо, що певні нормативні невідповідності можуть зберігатися ще 

певний час, поки відбуватиметься процес повної адаптації та узгодження всіх 

відповідних норм в національному та європейському законодавстві. Проте це 

є незначна перешкода на шляху розвитку сфери електронної комерції, яка 

відкриває можливості для суттєвої економії витрат суб’єктів 

господарювання.  Завдяки економії коштів та часу порівняно з традиційними 

методами електронні процедури стають пріоритетним способом ведення 

бізнесу  [8]. 

Вагоме значення для розвитку ринку електронної комерції має чітке 

визначення в Законі України «Про електронну комерцію» сутності понять 

електронна комерція, електронна торгівля. Зауважимо, що самі терміни 

визначені у відповідності до європейської практики здійснення електронних 

комерційних операцій, що полегшує адаптацію інструментів їх взаємного 

застосування. Так, електронною комерцією вважаються «відносини, 

спрямовані на отримання прибутку, що виникають під час вчинення 

правочинів щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав та 

обов’язків, здійснені дистанційно з використанням інформаційно-
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телекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників таких відносин 

виникають права та обов’язки майнового характеру» [91]. В свою чергу, 

електронна торгівля визначена як «господарська діяльність у сфері 

електронної купівлі-продажу, реалізації товарів дистанційним способом 

покупцю шляхом вчинення електронних правочинів із використанням 

інформаційно-телекомунікаційних систем» [91]. Варто зауважити, що в 

законі визначено також основні принципи правового регулювання у сфері 

електронної комерції, порядок укладення електронного договору, специфіка 

здійснення розрахунків у сфері електронної комерції, основи захисту 

персональних даних у сфері електронної комерції, особливості зберігання 

електронних документів [91]. 

При розробці цього закону проаналізовані відповідні 

національні закони інших держав (рис. 2.4): 

 

Рис. 2.4 Основа створення адаптованого законодавства 

(нормативна база країн Європи)* 

* - складено автором на основі [212] 

 

В цілому до основних напрямів стимулювання розвитку інституційного 

забезпечення інтеграційної співпраці з ЄС в сфері електронної комерції варто 

віднести: створення умов для державного сприяння розвитку електронної 
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комерції; правове узгодження процедури укладання угод в електронному 

вигляді; недопущення дискримінації та надання учасникам рівних прав на 

судовий захист; створення сприятливих умов для підвищення рівня культури 

Інтернет-комерції та донесення інформації про переваги для бізнесу при її 

впровадженні; розбудова інфраструктури ринку електронної комерції. 

Окремі питання, пов’язані з оборотом інформації, врегульовано 

Законами України «Про Електронний підпис» та «Про електронний 

документообіг», але системного механізму регулювання особливостей 

електронних правовідносин не існує. Запропоновані зміни дозволять 

оптимізувати існуюче законодавство у напрямі запровадження єдиного 

підходу до державного регулювання діяльності у сфері електронної комерції. 

Запропоновані норми дозволять підвищити рівень економічної безпеки 

держави та громадян - користувачів електронних магазинів. Це матиме 

додатковий позитивний вплив на розвиток економіки країни, підвищення 

конкурентоздатності фінансового сектору та суб’єктів господарювання. 

Слід відмітити також, що стримуючим фактором для ефективної 

адаптації двосторонньої інституційної співпраці є відсутність розробленої 

фіскальної політики у сфері електронної комерції, відсутність механізму 

врегулювання спорів. Отже, першим кроком до подальшого вдосконалення 

адаптаційних механізмів інституціоналізації в цій сфері слід вважати 

прийняття відповідного закону, який мав би синергетичний ефект, тобто 

поєднав в собі всі норми та правила поведінки на ринку електронної 

комерції, зазначені в ряді законодавчих ініціатив, створивши комплексне 

перспективне поле для розвитку комерційних онлайн оперцій. Наступним - 

приведення у відповідність основних  Кодексів України, а третім - внесення 

змін до існуючих нормативно-правових актів, які регулюють формування 

взаємовідносин в офлайн торгівлі, які були б зорієнтовані на специфіку 

онлайн операцій. Закріплення основ інституціоналізації електронної торгівлі 

в Україні, подальший розвиток її правового регулювання є фундаментом для 

успішної конкуренції українських суб’єктів на європейському ринку. 
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2.2. Ринкові важелі інтеграції України до системи 

електронної торгівлі ЄС 

 

Ринкові важелі розвитку електронної комерції України з країнами ЄС 

формуються в умовах поглиблення співпраці між торговельно-економічними 

партнерами.  Тут слід зауважити, що на розвиток сфери електронної комерції 

здійснює комплексний взаємопов’язаний вплив потужна система факторів 

соціального, культурного, інформаційного, інноваційного, 

інфраструктурного, технологічного спрямування. Проте, зважаючи на те, що 

ключовою характеристикою інтенсифікації розвитку ринку електронної 

комерції виступають обсяги операцій з електронними грошима, що напряму 

залежать від співвідношення попиту та пропозиції на ринку, це визначає 

необхідність дослідження ринкових важелів в якості визначальних з т.з. 

впливу на його функціонування.  Темпи росту ринку електронної комерції 

складають 12-13% щорічно. Обсяги продажу склали 598 млрд євро в 2017 

році і 660 млрд євро - в 2018 році.  Тут варто відмітити, що темпи зростання 

так званих “розвинутих” ринків є меншими за тепмпи зростання ринків 

Південної та Східної Європи. Для України середній темп приросту з 2011 по 

2018 роки склав понад 37%, що є найвищим показником серед країн Східної 

Європи [130; 152]. 

Крім того, ця сфера діяльності створює велику кількість робочих місць, 

що обумовлено, передусім, її специфікою. В Європі загальна кількість 

робочих місць, створених в цій сфері складає понад 3 млн і поступово 

зростає, чому сприяє розширення ринку електронних комерційних операцій. 

В Україні відсоток охоплення Інтернету складає приблизно 69% проти 81,5% 

в країнах Європейського Союзу. Саме це є однією з основних причин низької 

частки покупців онлайн у загальній кількості покупців. Ця частка в Україні 

не перевищує 10% проти більше 40% в європейських країнах. Обсяг середніх 

витрат на придбання товарів і послуг в онлайн магазинах українськими 
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споживачами є майже в 3,5 рази меншим за європейські тенденції, де ця 

цифра складає близько 1500 євро. 

В Європі ВВП складає понад 17 трильйонів євро у 2015-2018 рр., де 

частка ЄС-28 склала понад 80%. Частка європейської інтернет-економіки у 

ВВП продовжуватиме динамічно зростати в найближчі роки і вже зараз 

складає більше 2,5%. Темпи зростання кількості онлайн платформ, 

призначених для розвитку взаємодії виробників та споживачів товарів та 

послуг складають 1-5%  [60; 152]. Такі темпи мають зберегтися, зважаючи на 

прогнозоване розширення ринків Півдня та Сходу Європи, де B2C 

електронна комерція розвивається швидкими темпами, які мають тенденцію 

до зростання до рівня розвинених європейських ринків. Зважаючи на це, 

ринкові важелі впливу на диверсифікацію електронної комерції України з 

країнами ЄС характеризуються наступними показниками (рис. 2.5): 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  

2.5 Показники впливу ринкових важелів на диверсифікацію електронної 

комерції України* 

* - складено автором на основі [25]. 
 

Структура електронного споживання в окремих країнах ЄС та Україні 

виглядає наступним чином (табл. 2.1): 

 

 

 

 

 

 

Ринкові важелі впливу на диверсифікацію електронної комерції України 

Обсяг витрат е-покупців 

Зручність е-оплати 

Структура та обсяги е-споживання 

Пристосування до вимог та 

особливостей європейських ринків 

Використання переваг широкого та 

платоспроможного ринку збуту 

Рівень оподаткування е-діяльності 
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Таблиця 2.1  

Структура електронного споживання в окремих країнах ЄС та Україні* 

Австрія Болгарія Франція 

Одяг Одяг Одяг 

Взуття та аксесуари Інформаційні технології Взуття та аксесуари 

Інформаційні технології Медіа-товари Медіа-товари 

Медіа-товари Взуття та аксесуари Товари для дому 

Телекомунікаційні 

товари Краса та здоров'я 

Інформаційні 

технології 

Німеччина Угорщина Італія 

Одяг Одяг Одяг 

Взуття та аксесуари Інформаційні технології Товари для дому 

Інформаційні технології Взуття та аксесуари Медіа-товари 

Медіа-товари Медіа-товари Взуття та аксесуари 

Товари для дому Товари для дому Електроніка 

Польща Румунія Україна 

Одяг Одяг Електроніка 

Взуття та аксесуари Інформаційні технології Медіа-товари 

Інформаційні технології Медіа-товари Краса та здоров'я 

Медіа-товари Товари для дому Одяг 

Товари для дому Телекомунікаційні 

товари 

Товари для дітей 

* - складено автором на основі [152; 153; 157]. 

 

Таким чином у зазначених країнах структура он-лайн-споживання має 

багато спільного. Серед найбільш популярних товарів слід виділити одяг, 

взуття та аксесуари, медіа-товари, інформаційні технології та ін. Це спрощує 

вибір інструментів та методів організації діяльності в сфері електронної 

комерції за умов зручності торговельно-політичних аспектів співпраці. Для 

України така структура споживання на європейському ринку створює зручні 

передумови для розвитку електронної комерційної взаємодії.  

Наступним показником виступає обсяг ринку, який доцільно в даному 

контексті розглядати у трьох напрямах, а саме кількість он-лайн-покупців та 

оборот електронної комерції на певному ринку, а також частка у загальній 
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кількості он-лайн-покупців. Проаналізуємо зазначені показники в окремих 

країнах Європейського Союзу та в Україні станом на 2018 рік (рис. 2.6): 

 

Рис. 2.6 Окремі показники розвитку електронної комерції країн ЄС та 

України в контексті диверсифікації діяльності* 

* - складено автором на основі [152; 153; 157]. 

Зазначені на рис. 2.6 дані дозволяють розглядати такі країни як 

Францію, Німеччину, Італію та Польщу як найбільш перспективні ринки для 

розвитку співпраці у сфері електронної комерції. Саме на них припадає 

найбільша частка зазначених показників у порівнянні із  

загальноєвропейським їх рівнем (рис. 2.7): 

 

Рис 2.7 Частка окремих країн ЄС та України у розвитку електронної 

комерції в Європі* 

* - складено автором на основі [152; 153; 157]. 
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Наступним напрямом прояву впливу ринкових важелів виступає обсяг 

витрат на здійснення он-лайн покупок в окремих країнах ЄС та в Україні 

(рис. 2.8): 

 

Рис. 2.8 обсяг витрат на здійснення он-лайн покупок в окремих країнах 

ЄС та в Україні в 2016 році, євро* 

* - складено автором на основі [152; 153; 157]. 

 

Таким чином, найбільші витрати на он-лайн покупки притаманні 

споживачам в Австрії, Німеччині, Франції, Італії, Румунії. Причини цього 

слід вбачати в рівні економічного розвитку країн, платоспроможності 

населення, рівні розвитку культури он-лайн споживання та ін.  

Для задоволення вимог, потреб споживачів та узгодження 

індивідуальних інтересів кожного з них важливим завданням є створення 

зручних умов оплати за товари та послуги онлайн. Йдеться не лише про сам 

процес оформлення замовлення, а й про комплекс заходів щодо його 

локалізації. Це, в свою чергу, напряму залежить від постачальника послуг 

оплати, який може відповідати потребам та запитам значної кількості 

споживачів. В іншому випадку необхідно підбирати окремого постачальника 

для кожного ринку, що ускладнює платіжний процес. Одним з таких 

уніфікованих провайдерів є PayPal, проте, на жаль, в Україні він офіційно не 

представлений [113]. 
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Незалежно від того, у який спосіб підприємство намагається розвивати 

свою комерційну взаємодію із споживачами (онлайн чи офлайн), воно 

стикається з однаковими проблемними питаннями в своїй діяльності, які 

стосуються повного задоволення потреб споживачів, створення зручних умов 

для купівлі, забезпечення доступності товарів та послуг, вчасної й швидкої  

доставки. Всі ці компоненти мають бути взаємно інтегрованими і створювати 

у споживача враження легко використовуваної послідовності дій, які 

призводять до бажаного результату – купівлі певного товару чи послуги. 

Вирішення цієї проблеми лежить у площині омні-канальності, тобто 

об’єднання в злагоджену інтегровану систему усіх каналів просування, 

продажів, доставки, оплати придбаної продукції. 

Способи оплати повинні бути адаптовані до місцевого ринку з 

урахуванням курсу валют, зазначені у національній валюті. Вони мають 

включати в себе всі податки та збори. Вся інформація, яка стосується 

споживача і відображає характеристики продукції, умови доставки і т.д. 

повинна бути зазначена на мові країни. Крім того, слід чітко визначати 

можливості для споживача повернення продукції (у разі необхідності) та 

зручного її одержання. В умовах Єдиного Цифрового Ринку Європи, де 

Україна має потенціал до участі, підприємства повинні бути пристосованими 

до задоволення потреб вибагливого закордонного споживача. Ініціаторами 

змін мають бути найпотужніші в цій сфері компанії: Rozetka, Citrus, Allo, 

Modnakasta, Comfy та інші, що є найпопулярнішими на ринку електронної 

торгівлі. Саме вони визначають правила гри на ринку, фактично створюють 

належну інформативно-технологічну та комерційно-фінансову його 

інфраструктуру, стимулюють необхідність участі в розвитку українського 

риинку уніфікованих провайдерів електронних платежів, покращують якість 

та доступність процесу здійснення електронної покупки.  

Наступним важелем, який здійснює вплив на диверсифікацію 

електронної комерції в Україні слід вважати ступінь застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій. Безперечно рівень їх застосування 
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і впровадження є нижчим за відповідні показники більш розвинених в цій 

сфері держав. Проте доцільним є вивчення, аналіз та адаптація закордонного 

досвіду функціонування сфери інформаційно-комунікаційних технологій з 

урахуванням політико-правових, техніко-технологічних, соціо-економічних 

факторів, притаманних розвитку національного ринку  

Значною перевагою застосування зазначених технологій є те, що рівень 

їх доступності для потенційних користувачів є доволі високим. Крім того, 

населення в Україні має достатній рівень так званої «електронної 

грамотності» і не має складних проблем в їх застосуванні. Варто відмітити 

також, що розвитку інформаційно-комунікаційного середовища сприяє 

інноваційний клімат, створений в державі. Незважаючи на це, зазначена 

сфера потребує удосконалення правових засад її функціонування, 

удосконалення інфраструктури, запровадження системи активного 

використання інформаційно-комунікаційних інструментів в діяльності 

регулюючих органів і т.д. 

В цілому стан розвитку сектору інформаційно-комунікаційних 

технологій України представлено на рис. 2.9: 

 

Рис. 2.9 Стан розвитку сектору інформаційно-комунікаційних 

технологій України у 2018 році* 

* - складено автором на основі [101; 103; 104]. 
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У секторі інформаційної економіки ринок електронної комерції є 

найбільш динамічним та перспективним. Зважаючи на це, доцільно 

проаналізувати такі аспекти: стимулювання розвитку інноваційної 

діяльності на державному рівні, ступінь імплементації інновацій в сферу 

електронної комерційної діяльності та рівень готовності до цього 

інформаційної інфраструктури, що матиме прямий вплив на зростання 

обсягів продажів інтелектуальних продуктів на ринку електронної комерції 

(рис. 2.10): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10 Складові системи розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій в сфері електронної комерції* 

* - складено автором на основі  [152; 153; 157]. 

Основою використання нових інструментів та технологій є “Стратегія 

розвитку інформаційного суспільства в Україні”, розроблена з метою 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах 

суспільного життя, реалізація в Україні ініціативи “Партнерство 
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комерційних правил 

Сприяння розвитку 

електронних платіжних систем 

Забезпечення в суспільстві 

довіри до цифрової економіки 

Адаптація законодавчтва у сфері тарифів 

та оподаткування, забезпечення захисту 

прав інтелектуальної власності на 

електронні продукти 

Пропагування електронної комерції: 

проведення роботи на національному рівні 

щодо “електронної грамотності” населення 

Перетворення мережі Інтернет на кероівне 
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“Відкритий Уряд”, програми “Електронна Європа”. Стратегія передбачає, 

передусім, реалізацію наступних кроків: удосконалення нормативно-

правової бази з питань розвитку інформаційного суспільства та 

прискорення її адаптації до європейських правових норм і стандартів; 

забезпечення належної координації дій усіх зацікавлених суб’єктів під час 

запровадження інструментів е-демократії; удосконалення 

інституціонального механізму формування, координації та здійснення 

контролю за виконанням завдань розбудови інформаційного суспільства; 

підвищення рівня інформаційної представленості України в інтернет-

просторі та присутності в ньому вітчизняних інформаційних ресурсів; 

прийняття системних державних рішень, спрямованих на стимулювання 

створення національних інноваційних структур (центрів, наукових парків і 

технопарків) для розроблення конкурентоспроможних інформаційно-

комунікаційних технологій; посилення на державному рівні значущості 

українського сегмента інтернету як одного з найважливіших інструментів 

розвитку інформаційного суспільства та конкурентоспроможності 

держави; розроблення на національному та місцевому рівнях механізму 

ефективної громадської участі та громадського контролю за реалізацією 

пріоритету розбудови інформаційного суспільства  [51]. 

Досвід європейської спільноти свідчить про те, що інформатизація 

суспільного життя надає ряд суттєвих переваг політичного, економічного, 

соціального характеру. Перехід на функціонування на інформаційних 

засадах дозволяє значно спростити ряд процесів, які відбуваються в країні 

та у її взаємодії з іншими державами світу. Йдеться про взаємодію уряду та 

населення країни, побудову раціональних взаємовідносин між 

підприємствами різних галузей, створення потужного коннекту між 

виробниками товарів та послуг і їх потенційними споживачами. Разом з 

тим, інформатизація створює потужне підґрунтя для розвитку нових 

технологій, інновацій та їх запровадження у виробничі, торговельні, 

фінансові та інші процеси. 
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Зважаючи на це, Європейським Союзом були прийняті окремі 

декларації, що окреслили й визначили шляхи і напрями формування 

інформаційного суспільства [34]. Головні переваги їх реалізації полягають 

у розбудові інформаційного суспільства, наданні фінансових можливостей 

для використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій та 

ін. 

Слід відзначити також реалізацію переваг програми “Електронна 

Європа” (1999-2000 рр.). “Електронна Європа – інформаційне суспільство 

для всіх” за своєю сутністю є політичною ініціативою щодо забезпечення 

переваг для  Європейського Союзу внаслідок змін, які передбачає подальший 

розвиток інформаційного суспільства. Підґрунтям для цього слід вважати 

вже запроваджені ініціативи, зокрема, лібералізацію телекомунікацій, 

встановлення чіткої законодавчої бази для електронної комерції та підтримку 

галузі. Основними напрямами реалізації цієї ініціативи слід вважати 

наступні: залучення кожного громадянина, компанії, інституції до 

використання переваг цифрової епохи з використанням Інтернет; створення 

грамотної з цифрової точки зору Європи, стійкої підприємницької культури, 

готової  до фінансування та розвитку нових ідей; забезпечення соціальної 

складової цього процесу, що полягає у формуванні довіри споживачів та 

зміцненні соціальної взаємодії (рис.2.11): 

 

Рис. 2.11 Ключові цілі розвитку програми “Електронна Європа”* 

* - складено автором на основі  [51]. 
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Варто зазначити, що кожен наступний план дій все більше 

конкретизував реалізацію Програми. Проблематика дедалі звужувалась, 

увага держав акцентувалася на найбільш проблемних моментах і саме туди 

спрямовувалися спільні зусилля держав. Серед найбільш актуальних 

проблем для Європейського Союзу залишаються проблеми впровадження 

електронного уряду, електронної освіти та електронного здоров’я.  

Динамічна співпраця України з Європейським Союзом, зокрема, в 

контексті можливостей інтеграції нашої держави в європейський 

інтеграційний простір, має ґрунтуватися на використанні набутого цим 

об’єднанням позитивного досвіду розвитку інформаційного сектору, 

вивчення застосованих для побудови інформаційного суспільства підходів. 

Прикладом діяльності в цьому напрямі слід вважати розробку програми 

«Електронна Україна» на основі існуючої в ЄС програми «Електронна 

Європа Плюс». Ця програма має багато переваг, зокрема, покликана 

забезпечити покращення рівня соціально-економічного розвитку в країні, 

сприяти створенню потужного конкурентного потенціалу національного 

ринку, сприяти також інтеграційним перспективам України. Проте її 

реалізація значною мірою залежатиме від  нормативно-правових аспектів 

формування відповідного середовища.  

В цьому зв’язку особливого значення набуває підвищення 

«електронної готовності» України для ефективної інтеграції у відповідний 

європейський інформаційний простір. Проте, це, безперечно, вимагає 

реалізації ряду організаційно-правових ініціатив, які створюватимуть 

сприятливе середовище для інформаційно-інтеграційного процесу  [77].   

Інформаційні технології мають бути впроваджені в діяльність 

різноманітних державних інституцій, зокрема, у вигляді системи 

електронного урядування, але передумови для цього мають бути створені в 

процесі трансформації законодавчого поля відповідно до європейського 

досвіду і нормативних умов в цій сфері. Ідея максимального наближення 

правових норм у сфері інформації до центральноєвропейської моделі 
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повинна в достатньому обсязі забезпечити реалізацію основних принципів 

інформаційної політики ЄС у внутрішньодержавному праві. 

Зауважимо, що Україна має весь необхідний перелік законів та 

інших нормативно-правових актів, які забезпечують нормальні умови 

діяльності в інформаційній сфері, регулюють інформаційні відносини, 

визначають інформаційні права та свободи учасників. Проте складною 

проблемою тут постає необхідність адаптації інформаційно-правових норм 

до європейських. 

Зважаючи на важливість і доцільність інтеграції України в 

Європейський Союз, зокрема його інформаційно-комунікаційний простір, 

особливого значення набуває питання формування власного захищеного 

електронного простору, створення нової парадигми державного управління  

- “електронного уряду”. Це має значно спростити взаємодію між органами 

державної влади та суспільством. Впровадження такої системи урядування 

в Україні повинно забезпечити можливості боротьби з корупцією, створити 

умови для покращення інвестиційного клімату і підвищення рівня 

конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу, а відтак, і передумови для 

динамічнішого зростання всієї економіки. 

 

 

2.3 Конвергенція фінансових механізмів електронної торгівлі 

України з країнами ЄС 

 

Суттєвою і невід’ємною складовою механізму інтеграції України з ЄС у 

сфері електронної торгівлі є його фінансова детермінанта. Йдеться, 

передусім, про сукупність фінансового інструментарію забезпечення 

розвитку електронної торгівлі. Особливо актуальними в цьому зв’язку 

виступають наступні фінансові складові, досвід використання яких має 

покращити торговельну взаємодію України з ЄС в сфері електронної торгівлі 

(рис. 2.12): 
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Рис. 2.12 Система фінансового інструментарію торговельної взаємодії 

України з ЄС в сфері електронної торгівлі* 

* - складено автором на основі [147]. 

 

Першою складовою слід вважати електронні гроші. Серед багатьох 

визначень електронних грошей на особливу увагу заслуговує визначення 

Європейського центрального банку ( «Звіт про електронні гроші», 1998 р.), 

згідно якого електронні гроші – «грошова вартість, яка зберігається в 

електронному вигляді на технічному пристрої і може широко 

використовуватися для здійснення платежів підприємствам іншим, ніж 

емітент, без необхідності використання при цьому банківських рахунків, але 

яка діє як наперед оплачений інструмент на пред’явника» [166]. 

В національних законодавствах країн Європейського Союзу 

використано наступне визначення електронних грошей «електронні гроші – 

грошова вартість, яка є вимогою до емітента і яка зберігається на 

електронному пристрої; емітується під час отримання грошових коштів у 

вартісному розмірі не меншому, ніж емітована грошова вартість; 

приймається як засіб платежу підприємствами, іншими ніж емітент» [92]. 

В Європі основними проектами, що забезпечують розвиток і 

стимулювання прогресивних змін в сфері обігу електронних грошей на 

карткових носіях, є Proton, Chipknip, Geldkarte та Moneo. При цьому рівень 

обігу  електронних грошей на карткових носіях у країнах ЄС значно 

поступається використанню інших безготівкових платіжних інструментів. За 

кількістю  випущених карток з електронними грошима виділяються такі 

Система оподаткування 
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країни, як Бельгія, Нідерланди,  Люксембург, Австрія, Німеччина. Зростання 

кількості локальних схем електронних гаманців є характерним для країн 

Бенілюкс  [165].  

Зважаючи на вище зазначене, особливої актуальності набуває питання 

економіко-правового регулювання електронних грошей в Україні, особливо в 

частині мінімізації ризиків використання електронних грошей та контролю за 

їх випуском і легальністю використання. Відповідно Закону України «Про 

платіжні системи та переказ коштів в Україні», «електронні гроші - одиниці 

вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб 

платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим 

зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій 

формі» [95]. В цілому в контексті євроінтеграційної стратегії доцільною є 

лібералізація розрахунків електронними грошима. Тут ключове значення 

матиме можливість доступу до електронних грошей закордонних платіжних 

систем; розширення сфери їх застосування; обмеження монополії банків на 

випуск електронних грошей; посилення відповідальності за порушення. Тут 

варто наголосити на важливій складовій комплексу переваг, які надає 

використання електронних грошей. Йдеться про швидкість здійснення 

переказу. В цілому порівняльний аналіз основних характеристик 

електронних та традиційних грошових засобів виглядає наступним чином 

(табл. 2.2): 

Таблиця 2.2. 

Компаративна характеристика електронних та традиційних грошових засобів 

№ 

п/п 

Характеристики* Електронні 

гроші 

Традиційні 

гроші 

1 Безпека використання високий низький 

2 Доступність використання високий низький 

3 Мобільність використання високий низький 

4 Зручність використання високий середній 
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Продовження таблиці 2.2 

5 Економія при обміні валют середній низький 

6 Контроль за здійсненням операцій високий низький 

7 Ризик втрати високий низький 

*- оцінку зазначених характеристик здійснено на основі ступеня впливу кожної з них: низький, середній, 

високий 

* - складено автором на основі   [147, 151] 
 

 

Слід зауважити, що традиційним способом  переказу коштів за кордон 

є SWIFT, де процедура переказу затягується аж на перерід 3-5 робочих днів. І 

це лише з дотриманням вимог валютного контролю. В свою чергу, 

електронні гроші дають можливість здійснювати та отримувати перекази 

миттєво і цілодобово. Це і формує основний комплекс переваг: мобільність, 

доступність, економічність, безпечність використання у порівнянні з 

готівкою, можливість повного контролю над своїми фінансовими 

трансакціями [182]. Зазначені переваги створюють підґрунтя для 

забезпечення високого рівня лояльності до онлайн розрахунків з боку 

споживачів. Проте, низка питань використання електронних грошей в 

Україні залишаються невирішеними Серед них слід виділити наступні. По-

перше, анонімність в багатьох випадках відправника і отримувача коштів. В 

деяких ситуаціях це можна вважати перевагою, проте, з іншого боку це 

сприяє здійсненню тіньових операцій, ухиленню від сплати податків і т.д.  

З метою контролю за цією складовою електронних розрахунків 

необхідно створити механізм нагляду за здійснюваними операціями. 

Платіжна організація такої системи повинна бути побудована таким чином, 

щоб існувала можливість у разі необхідності терміново отримати весь 

комплекс інформації щодо окремо здійсненої електронної розрахункової 

операції, включаючи дату, учасників, суму, валюту операції, місце 

ініціювання та виплати переказу та ін. Наступною проблемою є тісний 

зв’язок нормальних умов функціонування ринку з технічними параметрами 
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його розвитку. Йдеться про те, що будь-який технічний збій у роботі системи 

може призвести до значних збитків. Крім того, негативний вплив на 

нормальний розвиток зазначеної системи здійснює діяльність недоброчесних 

суб’єктів, зокрема, хакерів, які можуть отримати доступ до особистих даних 

користувачів, скористатися ними у власних інтересах; шахраїв, які 

використовують спеціально розроблені програми для запам’ятовування 

паролів і кодів доступу до електронних гаманців та банківських сервісів 

тощо [59]. Вирішення цієї проблеми лежить у площині налагодження 

системи страхування електронних операцій в Україні, створенні 

інноваційних засад для унеможливлення створення зазначених ситуацій. 

Також проблемним залишається питання повернення електронних коштів їх 

користувачам у випадку неплатоспроможності банківської установи по 

аналогії з відшкодуванням в граничному розмірі 200 тис грн. для офлайн 

вкладників.  

Крім того, електронним грошам властиве внутрішнє протиріччя – з 

однієї сторони, вони є засобом платежу, з іншої – зобов’язанням, яке підлягає 

виконанню у звичайних не електронних грошах» [85].  

Наступною складовою фінансового механізму слід вважати 

використання європейського досвіду платіжних систем. В цьому зв’язку, 

PayPal є одним з лідерів на світовому ринку електронної комерції. Компанія 

по суті є монополістом на багатьох національних ринках, завдяки зручності 

використання, низьким витратам на транзакції й довірі користувачів. Це одна 

з найбільш поширених платіжних систем в світі, що має понад 160 млн. 

користувачів. Великий приплив клієнтів почався в 2002 році, коли PayPal був 

приєднаний до аукціону eBay.  

Серед основних її переваг необхідно виділити наступні: 

 високий ступінь захищеності покупця як суб’єкта операції купівлі-

продажу. Йдеться, передусім, про вчасність і повноту замовлення, 

можливість його повернення без втрати своїх коштів, врегулювання 

фінансових аспектів операцій повернення товару в разі його невідповідності 
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уподобанням споживача тощо. Разом з тим, для багатьох споживачів 

приєднання продавця до зазначеної системи слугує своєрідним 

підтвердженням його безпечності й надійності; 

 ступінь захищеності фінансової операції при здійснення оплати через 

PayPal. Це є основною конкурентною перевагою цієї системи і дозволяє 

унеможливити будь-які фінансові ризики для споживача в процесі та після 

здійснення фінансової операції. Також важливе значення в цьому зв’язку має 

захищеність прав споживачів в процесі фінансової взаємодії; 

 широка інтегрованість PayPal у систему комерційної діяльності 

багатьох країн світу. Це, передусім, сприяє зацікавленості споживачів у 

використанні можливостей саме цієї платіжної системи. Це підтверджується 

широкою географією роботи зазначеної системи в понад 200 країнах світу.  

Українців вже мають акаунт на PayPal, що дає можливість 

користуватися повним набором сервісів платіжної системи, нажаль без 

можливості реєстрації в Україні. Тут можна використати можливість 

відкриття банківського рахунку в прибалтійському, польському або чеському 

банку, на який реєструється PayPal-акаунт. Використання цього методу  

дозволяє українцям брати участь в аукціоні eBay. На жаль, при цьому 

фінансові ресурси залишаються на рахунках зарубіжних банків.  

Важливим є той факт, що використання даної платіжної системи PayPal 

має ряд переваг і для держави: повернення зароблених українцями грошей за 

кордоном в країну; зменшення частки тіньових операцій і використання 

готівки в обігу; зростання рівня конкуренції в сфері фінансових послуг, що 

буде стимулювати до виходу на новий технологічний та інноваційний рівень.  

Фактично PayPаl працює на території України, але послуги надає не в 

повному обсязі. Зараз для України можливим є тільки відправлення іноземної 

валюти (модель Send only). Тому важливою перспективою слід вбачати 

впровадження повного (Local Currency - підтримка перекладів в місцевій 

валюті) або розширеного функціоналу (відправка-отримання грошових 
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коштів в іноземній валюті). На думку експертів, поява PayPal в Україні 

стримується законодавчими, бюрократичними та іншими перепонами. 

Крім того, cлід зважати на відсутність комплексного механізму 

організації системи протидії та запобіганню фінансовим порушенням, 

фінансовому тероризму. Відзначимо, що міжнародні платіжні системи при 

ухваленні рішення про вихід на новий ринок, проводять комплексний аналіз 

рівня її фінансової порядності і можливих репутаційних ризиків від виходу 

на нього. Вони побоюються, що їхні послуги можуть бути використані 

неохайними користувачами для відмивання капіталу або фінансування 

тероризму. По суті, поява такої системи загострює конкуренцію серед 

працюючих в країні  платіжних систем. Безперечні вигоди отримають 

пересічні громадяни, підприємці, малий і середній бізнес, у яких 

розширяться можливості для додаткового доходу.  

Глобальні тенденції розвитку світового ринку, який характеризується 

переливанням основних ресурсів у сферу послуг, зумовлює підвищену увагу 

країн світової спільноти до розвитку електронно-інформаційної сфери. Її 

розширенню сприяє також технологічний розвиток світової спільноти, 

розширення засад інформатизації суспільства, розширення асортименту 

послуг, які пропонується онлайн підприємствами. З метою ефективного 

розвитку зазначених складових необхідним є формування раціональної 

інфраструктури комунікаційно-інформаційного спрямування.  

Порівняння основних факторів розвитку зазначеної інфраструктури в 

різних країнах світу представлено в табл. 2.3. 

Серед азіатських країн першість у розвитку електронної комерції 

належить Китаю. Причини цього слід вбачати у вдосконаленні 

комунікаційної інфраструктури і забезпеченні надійних умов розрахунків у  

електронній комерції (рис. 2.13). 
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Таблиця 2.3 

Порівняння інфраструктури електронної комерції США та країн Азії* 

США Азія 

Розвиток швидкими темпами Надання переваги роздрібним 

електронним комерційних операціям 

Популярність різноманітних гаджетів, 

одягу, подарунків, квітів як об’єктів 

електронної торгівлі 

Оптимізація інфраструктури комунікацій 

Постійне розширення сегменту 

зацікавлених споживіачів 

Доступ до придбання товарів, яких немає 

в наявності на внутрішньому ринку 

Розвиток галузевих Інтернет-ринків. Достатній рівень безпеки розрахунків 

* - складено автором на основі [152; 182]. 

 

В свою чергу, в країнах, що розвиваються, недостатньо високий рівень 

розвитку інформатизації та телекомунікації обмежує їх участь в електронній 

комерції на міжнародному ринку. Слід зауважити, що сфера електронної 

комерції поряд із низкою позитивних переваг налічує певні проблеми, які з 

одного боку є основоположними компонентами її розвитку, а з іншого – 

створюють перешкоди для цього. Темпи росту електронної торгівлі значною 

мірою залежать від двох основних факторів: державної підтримки і 

стимулювання розвитку ринку електронної комерції та ступеня 

інформатизації та телекомунікаційного розвитку суспільства. Для України, 

на нашу думку, обидва фактори потребують значної уваги з точки зору 

правового та організаційного простору. 

Збільшенню електронного обігу в Україні сприяє також 

функціонування Національної системи масових електронних платежів, 

створеної у 2004 році. Уособлення Національним банком України функцій 

платіжної організації системи, власника торгової марки і оператора системи 

дозволяє здійснювати комплексний контроль за здійсненням електронних 

операцій. Держателями гаманців цієї системи є виключно фізичні особи. 

Наступною складовою фінансового механізму розвитку електронної торгівлі 

виступає інтенсивний розвиток мобільного зв’язку. В середньому, зараз 60 із 

100 осіб користуються послугами мобільного зв’язку, дві третини яких 
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припадає на країни, що розвиваються, в яких 50% населення є мобільними 

абонентами. Тут слід відмітити наявність деяких розбіжностей в залежності 

від конкретної країни. Наприклад, для Африки це понад 30% із понад 60% в 

північних регіонах, для Азії – 45%. Латиноамериканський регіон 

характеризується високою диференційованістю мобільних абонентів у різних 

його частинах  [72].  

 

 

Рис. 2.13 Динаміка зростання провідних ринків електронної комерції в 

2016-2019 рр., млрд. дол.* 

* - складено автором на основі  [152; 182; 215]. 

 

Суттєву роль в системі фінансового забезпечення  електронної торгівлі 

відіграють безконтактні платежі, що представлені насамперед, сегментом 

споживачів віком від 18 до 35 років. Слід відмітити, що наприклад у Великій 

Британії, економічно розвиненій країні європейського регіону, протягом 

десятиріччя після запровадження можливості оплачувати товари та послуги 

безконтактно, динаміка зростання таких платежів є постійно зростаючою з 

переважанням оплати за допомогою безконтактних карт (до 30% всіх 

здійснених платежів). Це популярний спосіб оплати в магазинах, кафе, 

ресторанах тощо. Крім того, особливої популярності останніми роками 

набуває спосіб безконтактної оплати за допомогою смартдевайсів [73]. 

Наступною важливою складовою фінансових механізмів електронної 

торгівлі України з ЄС є оподаткування, що одночасно виступає складовою 

державного регулювання економічних процесів й інструментом 
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стимулювання розвитку окремих складових національного господарства. 

Крім того, зважаючи на інтенсивність та динаміку розвитку ринку 

електронної комерції, операцій його суб’єктів мають бути суттєвим 

джерелом надходження коштів у державний бюджет. Основною 

передумовою цього має бути, на нашу думку, чітке виокремлення в 

податковому законодавстві механізмів оподаткування діяльності онлайн-

бізнесів. Вони повинні враховувати  і особливості трактування сутності такої 

діяльності, й національну приналежність бізнес-суб’єкта, й складність 

відстеження грошових потоків, й більш значні загрози недоброчесних 

махінацій в цій сфері зважаючи на сучасні технологічні можливості 

реалізації цих процесів.  

Разом з цим, на нашу думку, оподаткування електронних комерційних 

операцій має здійснюватися на тих самих принципах, що і більш звичного 

для нашої країни офлайн бізнесу на основі основних статей Податкового 

кодексу України. В цьому зв’язку вважаємо за необхідне виділити наступні 

основні принципи оподаткування електронних бізнесів: рівність усіх 

платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової 

дискримінації - забезпечення однакового підходу до всіх платників податків 

незалежно від форми власності юридичної особи та місця походження 

капіталу; настання визначеної законом відповідальності у разі порушення 

податкового законодавства; фіскальна достатність - встановлення податків та 

зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат 

бюджету з його надходженнями; нейтральність оподаткування - 

установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або 

зменшення конкурентноздатності платника податків; єдиний підхід до 

встановлення податків та зборів - визначення на законодавчому рівні усіх 

обов’язкових елементів податку [86]. 

Саме останній принцип заслуговує на увагу через складність його 

трактування в сфері електронної комерції. Через відсутність трактування в 

законодавстві чіткого визначення поняття електронного бізнесу, визначити 
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необхідність оподаткування виявляється доволі складним.  Натомість, в 

Законі України «Про електронну комерцію» розмежовуються поняття 

інтернет-магазину, «засобу для представлення або реалізації товару, роботи 

чи послуги шляхом вчинення електронного правочину»; суб’єкта 

електронної комерції, тобто «суб’єкта господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми, що реалізує товари, виконує роботи, надає 

послуги з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем…», та 

інформаційних електронних послуг, «платних або безоплатних послуг щодо 

оброблення та зберігання інформації, що надаються дистанційно з 

використанням інформаційно-телекомунікаційних систем за індивідуальним 

запитом їх одержувача» [91]. 

Основна проблема пов’язана з оподаткуванням доходів від ведення 

електронного бізнесу, порядком оподаткування представництв, 

передумовами використання спрощеної системи оподаткування тощо. В 

цьому зв’язку доцільно зважати на досвід Європейського Союзу в 

регулюванні цієї сфери економічної активності. Тут варто відмітити 

достатньо жорсткий підхід до регулювання електронного бізнесу. Він 

передбачає, насамперед, запровадження прозорих і чітких механізмів 

збирання інформації щодо потенційних платників податків, суворої  

юридичної відповідальності платників податків щодо ненадання відповідної 

інформації про розміри отриманих доходів та види діяльності, 

запровадження спеціалізованих методів проведення аудиту електронної 

економічної діяльності. Серед основних принципів електронно-комерційного 

оподаткування слід відзначити визначення, переважно, ознак послуг у 

електронного продукту, а отже оподаткування його за цією ознакою,  

недоцільність запровадження нових податків; стягнення податку на 

споживання за місцем отримання товару [143].  

Суттєве значення для України має також застосування досвіду 

Європейського Союзу в формуванні системи оподаткування так званих 

«цифрових підприємств». Зважаючи на розуміння країнами об’єднання того, 
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що існуючі міжнародні правила оподаткування корпоративного податку не 

враховують специфіку діяльності представників електронного бізнесу, які 

можуть отримувати прибуток від цифрових послуг у країні без фізичної 

присутності та невизнання чинними податковими нормами нових способів 

створення прибутку в цифровому світі, зокрема тієї ролі, яку користувачі 

відіграють у створенні цінності для цифрових компаній, в 2018 році 

Європейською Комісією були запропоновані нові правила для забезпечення 

податкової діяльності у сфері цифрового бізнесу [170]. Основною метою 

цього стало нівелювання розриву між тим, де створюється вартість, і де 

сплачуються податки, а також забезпечення сприятливих, але справедливих 

умов для онлай бізнесу в сфері оподаткування. 

При цьому слід зважати на чітке розуміння наступних специфічних 

аспектів. У цифровій економіці цінність часто створюється за допомогою 

комбінації алгоритмів, даних користувачів, функцій продажу та знань. 

Наприклад, користувач сприяє створенню цінності, коли ділиться своїми 

уподобаннями на форумі соціальних медіа. Ці дані згодом будуть 

використані та монетизовані для націленої реклами. Проте прибуток не 

обов’язково оподатковується в країні користувача (й глядача реклами), а, 

швидше всього там, де розроблені алгоритми реклами. Це означає, що внесок 

користувача у прибуток не враховується при оподаткуванні підприємства.   

Відповідна європейська програма містить дві ініціативи, обидві з яких 

можуть бути основою для формування відповідної площини взаємовідносин 

в Україні. Перша ініціатива спрямована на реформування правил 

корпоративного податку з метою реєстрації та оподаткування прибутку там, 

де підприємства вступають у значну взаємодію з користувачами через 

цифрові канали. Друга пропозиція відповідає на заклики декількох держав-

членів про тимчасовий податок, який охоплює основні цифрові активності, 

які зараз ухиляються від сплати податку в ЄС. 

Серед основних переваг реалізації таких рішень слід відмітити наступне. 

Ця пропозиція дає змогу державам-членам оподатковувати прибуток, який 
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утворюється на їх території, навіть якщо підприємство фізично там не 

присутнє. Це значною мірою сприятиме, насамперед, активізації та 

розширенню участі всіх електронних бізнесів у наповненні державного 

бюджету, що є наразі для України досить важливим прикладом. Цифрова 

платформа вважається податковою «цифровою присутністю» або 

віртуальним постійним представництвом у державі-члені, якщо вона 

відповідає одному з наступних критеріїв: 

 перевищує поріг у 7 млн. євро щорічних доходів у державі-члені; 

 нараховує понад 100 000 користувачів у державі-члені за рік, що 

оподатковується; 

 Понад 3000 бізнес-контрактів на цифрові послуги укладаються між 

компанією та користувачами в оподатковуваному році [170]. 

Зрозуміло, що такий підхід має бути адаптований з точки зору обсягів до 

реалій національного ринку. Такі  правила покликані, передусім, змінити 

спосіб розподілу прибутку державами-членам таким чином, щоб це краще 

відображало, як підприємства можуть створювати вартість в Інтернеті: 

наприклад, залежно від того, де користувач базується на момент споживання. 

Зрештою, нова система забезпечує реальний зв’язок між тим, де отримуються 

цифрові прибутки, і де вони оподатковуються. Разом з тим зазначеними 

правилами оподаткування запропоновано запровадження проміжного 

податку на певний дохід від цифрової діяльності. Цей тимчасовий податок 

повинен забезпечити високий рівень доходності для держав-учасниць тих 

цифрових активностей, які наразі фактично не оподатковуються. Це 

сприятиме уникненню односторонніх заходів щодо оподаткування цифрової 

діяльності в певних державах-членах, що може призвести до печворків 

національних відповідей, які можуть негативно вплинути на функціонування 

спільного ринку. На відміну від загальної реформи ЄС щодо основних 

податкових норм, цей непрямий податок застосовуватиметься по 

відношенню до доходів, створених від певних цифрових видів діяльності, які 

повністю уникають поточного податкового навантаження. 
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Слід зауважити, що така система застосовуватиметься лише як 

проміжний захід, поки не буде впроваджена комплексна реформа та 

розроблені механізми уникнення можливості подвійного оподаткування. 

Податок застосовуватиметься до доходів, створених від діяльності, в якій 

користувачі відіграють головну роль у створенні вартості та яких найважче 

зафіксувати діючими правилами оподаткування. Йдеться, насамперед, про 

дохід створений від продажу рекламного простору в Інтернеті, створений в 

процесі цифрової посередницької діяльності, яка дозволяє користувачам 

взаємодіяти з іншими користувачами і може полегшити продаж товарів і 

послуг між ними, від продажу даних, що генеруються з наданої користувачем 

інформації. Податкові доходи збираються державами-членами, де 

знаходяться користувачі, і застосовуватимуться лише до підприємств із 

загальними щорічними доходами у світі в розмірі 750 млн. євро та доходами 

в ЄС у розмірі 50 млн. євро. Це допоможе гарантувати ефективні умови 

функціонування для малих підприємств. Навіть якщо податок 

застосовуватиметься за ставкою 3%., це приноситиме понад  5 млрд. євро 

доходів на рік [170]. 

Ключові принципи податкового регулювання електронного бізнесу, які 

можуть виступати в якості підґрунтя для розвитку цієї сфери діяльності в 

Україні, закладені в програмах багатьох міжнародних організацій, серед яких 

слід виділити СОТ, ОЕСР, МТП та ін. Ці принципи є системою поєднання 

інструментів регулювання та стимулювання за допомогою податкових 

важелів. Для України в цьому зв’язку представляють інтерес наступні з них 

(рис. 2.14): 
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Рис. 2.14 Пріоритети податкового регулювання електронного бізнесу в 

Україні* 

* - складено автором на основі [150;152]. 

 

Ринок електронного бізнесу сьогодні виступає чи не найважливішою 

складовою або навіть необхідною передумовою участі країн світу в 

глобальній економічній взаємодії. Зважаючи на це, особливості, стан, 

перспективи його розвитку постійний моніторинг цих процесів є підґрунтям 

забезпечення нормального функціонування електронного комерційного 

співробітництва. Оскільки йдеться про глобальну інфраструктуру, важливу 

для всіх без виключення суб’єктів світовогосподарського простору, 

закономірною виступає необхідність розробки єдиних механізмів, прийомів, 

підходів до регулювання та нагляду за його функціонуванням. За своєю 

сутністю цей механізм, на нашу думку, в багатьох аспектах може стати 

уособленням загальних рис моделі ідеального глобалізованого податкового 

простору. Йдеться, по-перше, про доцільність створення наднаціонального 

органу, який має наглядати і контролювати процес формування, сплати, 

розподілу і перерозподілу податкових надходжень. Крім того, він має 
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акумулювати інформацію, яка стосується платників податків, напрямів та 

обсягів їх економічної діяльності.  

По-друге, необхідно забезпечити повну прозорість всіх податкових 

процедур, які відбуваються в електронному бізнес-просторі. Причому 

прозорість повинна мати інтернаціональний характер. Це дозволить не лише 

створити ефективні механізми податкової взаємодії, уникати випадків 

податкової недоброчесності, а й спрощуватиме процес використання та 

адаптації закордонного досвіду податкової діяльності в цій сфері.  

По-третє, розробка єдиних правових стандартів електронного бізнесу в 

сфері оподаткування, що сприятиме зближенню та інтегрованості 

національних систем оподаткування. Крім того, це створюватиме правові 

засади для обміну інформацією стосовно платників податків та їх 

активностей. Разом з цим, діяльність в цьому напрямі дозволить також 

мінімізувати випадки шахрайства, сприятиме виявленню податкових 

правопорушень. По-четверте, як і будь-яка інтегрована структура, така 

модель глобального податкового простору сприятиме спрощенню 

законодавчих бар’єрів у сфері податкового навантаження на електронний 

бізнес. По-п’яте, розвитку такого податкового простору сприятиме реалізація 

спільних проектів та програм, зокрема, у напрямі обміну досвідом 

регулювання, контролю та оптимізації податкової взаємодії. 

Зважаючи на те, що електронна комерція виступає важливою складовою 

подальшого формування засад конкурентоспроможного середовища для 

розвитку міжнародної ділової активності та міждержавної взаємодії, ця сфера 

має бути особливо ретельно врегульована державою в частині податкового 

навантаження. З однієї сторони, воно виступатиме інструментом 

регулювання та стимулювання суб’єктів електронної комерції, з іншої – 

засобом наповнення бюджету. Разом з тим, існуючі механізми податкового 

регулювання для використання їх у сфері електронного бізнесу повинні бути 

значно модифіковані з урахуванням специфіки економічної взаємодії в цій 

площині. Йдеться, передусім, про розробку єдиного механізму 
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оподаткування суб’єктів здійснення електронних комерційних операцій, 

створення нормативно-правового поля застосування податкових 

інструментів, розробку заходів запобігання уникнення від сплати податків та 

інших махінацій з визначенням суттєвих способів покарання за їх здійснення, 

створення процедури взаємодії суб’єктів електронної комерційної діяльності 

з податковими органами, зокрема, розробка механізмів подання та прийняття 

звітності та її форм, визначення прогресивної шкали штрафних санкцій за 

порушення встановлених нормативів та випадків, які потребують їх 

застосування тощо. 

Врахування зазначених складових механізму інтеграції України з ЄС у 

сфері електронної комерції дозволить не лише пристосуватися та 

адаптуватися до вимог та звичаїв європейського електронно-комерційного 

простору, використовувати переваги широкого ринку збуту, високого рівня 

платоспроможності населення, а й обгрунтувати пріоритети інтеграції 

України в європейську електронну комерційну площину. 

 

 

 

Висновки до розділу 2: 

 

Дослідження механізму інтеграції України з ЄС у сфері електронної 

торгівлі дозволяє зробити наступні висновки. По-перше, з метою підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного сектору електронної комерції на 

світовому та європейському ринках слід вдосконалити та адаптувати його 

інституційне забезпечення, а саме: забезпечити відповідну нормативно-

правову базу; створити національну інформаційну інфраструктуру; 

запровадити електронне урядування з електронними послугами; забезпечити 

фінансування державних проектів Національної програми інформатизації; 

фінансувати науково-дослідні роботи щодо поширення систем електронної 

комерції. 
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По-друге, важливим кроком у напрямі формування сприятливого 

бізнес-клімату для розвитку електронних комерційних операцій стало 

удосконалення нормативно-правого забезпечення розвитку зазначеного виду 

діяльності. Потужний фундамент подальшого розвитку ринку електронної 

комерції закладений прийняттям Закону України «Про електронну 

комерцію». Основні переваги реалізації його положень зводяться до 

наступного: виокремлення основних суб’єктів ринку, їх прав та обов’язків, 

визначення основних термінів, якими оперують суб’єкти ринку електронної 

комерції з метою уникнення подвійного трактування їх сутності, визначення 

інформативних вимог до суб’єктів онлайн торгівлі, тобто тих даних, які 

мають бути повідомлені споживачу з метою уникнення непорозумніь щодо 

походження товару, місцезнаходження продавця, умов доставки та оплати і 

т.д.; розповсюдження на онлайн покупця правового режиму Закону України 

«Про захист прав споживачів»; встановлення порядку вчинення електронних 

правочинів із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем; 

регламентування процедури укладення угод в електронному вигляді й 

прирівнення їх правового статусу до паперових.  

        По-третє, з метою інтеграції України в європейський електронний 

комерційний простір необхідною є реалізація наступних основних заходів: 

всеосяжне покриття цифровими лініями зв’язку, впровадження новітніх 

технологій, сприяння розвитку конкуренції і відкриття ринку для нових 

операторів; загальний перехід на цифрові мережі зв’язку; розширення 

асортименту послуг, що надаються он-лайн споживачам, зокрема, за рахунок 

використання сучасних телекомунікаційних рішень та нових технологій в цій 

сфері, забезпечення високого рівня всебічної підтримки з боку держави з 

метою стимулювання електронних комерційних операцій. 

По-четверте, ринкові важелі розвитку електронної комерції України з 

країнами ЄС формуються в умовах поглиблення співпраці між торговельно-

економічними партнерами.  У країнах ЄС  структура он-лайн-споживання має 

багато спільного. Серед найбільш популярних товарів слід виділити одяг, 
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взуття та аксесуари, медіа-товари, інформаційні технології та ін. Це спрощує 

вибір інструментів та методів організації діяльності в сфері електронної 

комерції за умов зручності торговельно-політичних аспектів співпраці. Для 

України така структура споживання на європейському ринку створює зручні 

передумови для розвитку електронної комерційної взаємодії.  

По-п’яте, впровадження новітніх систем та платіжних технологій 

виступає підґрунтям ефективного розвитку електронної комерції України в 

контексті євроінтеграції і передбачає, зокрема, адаптацію вітчизняного 

законодавства в інформаційній сфері до міжнародних стандартів; 

запровадження сучасних інформаційних систем і технологій в систему 

діяльності органів державної влади; забезпечення сприятливих умов для 

впровадження програм інформатизації; розробку Концепції державної 

інформаційної політики України як складової інтеграції в європейський 

інформаційний простір. 

Основні результати та положення даного розділу висвітлені автором в 

таких наукових працях: [37; 38; 41; 48; 229].
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РОЗДІЛ 3. ДЕТЕРМІНАНТИ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ 

ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З ЄС 

В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ 

 

 

 

3.1. Детермінанти оптимізації структури електронної торгівлі України 

 

Сучасний етап функціонування глобального економічного середовища 

характеризується розвитком всіх напрямів взаємодії між його суб’єктами, в 

тому числі фінансового та інноваційного співробітництва. Разом з тим, 

розвиток науки, техніки, технологій, глобальних інформаційних систем є 

підґрунтям для запровадження нових методів, способів, інструментів 

господарської взаємодії у різних сферах. В цьому зв’язку електронна 

комерція, яка ґрунтується на використанні новітніх інформаційних 

технологій, дозволяє підвищити рівень оперативності обміну комерційною 

інформацією, сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності суб’єктів 

міжнародного бізнесу виступає важливим орієнтиром реалізації 

національних інтересів. 

Серед основних тенденцій розвитку ринків електронної комерції слід 

виділити, по-перше, активний розвиток електронної комерції через соціальні 

мережі [10], що є, на наш погляд, закономірним, оскільки дозволяє в повній 

мірі використати всі суто технічні і технологічні складові цієї сфери. По-

друге, переважання в структурі пристроїв для здійснення розрахункових 

операцій смартфонів, планшетів та інших мобільних пристроїв, що 

відповідає і підвищенню рівня мобільної інформатизації населення, і ритму 

сучасного життя й вимогам споживачів щодо мобільної складової здійснення 

будь-якої фінансової операції. По-третє, саме онлайн коннектинг зі 

споживачами дозволяє використати всі переваги стратегії персоніфікації 

недоступні для офлайн підприємств. По-четверте, електронна торгівля, як 

правило, розкриває широкий спектр переваг, зрозумілих для споживача: 

безкоштовна консультація у зручний спосіб спілкування (телефоном, 
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електронною поштою, за допомогою соцмереж), зручна доставка, можливість 

повернути товар не виходячи з дому тощо. По-п’яте, використання новітніх 

технологій для реклами продукції в мережі, зокрема впровадження 

технологій 3D для моделювання товарів в натуральному вигляді, 

впровадження технологій перегляду відео з можливістю переходу до 

Інтернет-магазинів для придбання певного продукту. По-шосте, часте 

використання соціальних мереж в якості маркетингової платформи для 

реклами своїх Інтернет-магазинів, збільшення  кількості клієнтів, вивчення їх 

вподобань, претензій, вимог [100].  

По-сьоме, темпи зростання електронної комерції в країнах, що 

розвиваються, є вищими, ніж в розвинутих країнах. Така тенденція пов’язана 

з більш швидким розвитком економіки в цілому й  роздрібної торгівлі 

зокрема. Частка інтернет-торгівлі в загальних обсягах роздрібної торгівлі має 

тенденцію до зростання (рис. 3.1): 

 

Рис. 3.1. Частка інтернет-торгівлі в обсягах 

світової роздрібної торгівлі, %* 

 

* - складено автором на основі [182; 208; 215]. 

 



 124 

Саме ці загальні тенденції є основою розвитку електронної комерції в 

країнах світового співтовариства, в т. ч. в Україні. Для України розвиток 

цього ринку є невід’ємною складовою інтеграції у глобальний господарський 

простір, створює передумови для підвищення конкурентоспроможності 

країни на світовому ринку товарів та послуг [81]. Ринок електронної комерції 

в Україні знаходиться на етапі становлення, проте характеризується стрімким 

зростанням он-лайн операцій в сфері торгівлі товарами та послугами.  

В цілому розвиток міжнародної електронної комерції в Україні 

характеризується певною сукупністю характеристик, пов’язаних, передусім, з 

потенціалом її зростання, зручністю інструментів реалізації операцій, 

ступенем насичення ринку асортиментом товарів та послуг, політико-

економічними факторами та ін. (рис. 3.2): 

 

Рис. 3.2 Система специфічних характеристик розвитку міжнародної 

електронної комерції в Україні* 

* - складено автором на основі [27; 28]. 

 

Важливою складовою розвитку міжнародної електронної комерції в 

Україні є високий потенціал зростання. Ринок електронної комерції в 

Україні демонструє зростання, незважаючи на низький рівень доходів 

населення і девальвацію національної валюти. На даний момент серед 
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найбільших операторів електронної комерції слід відзначити: Prom.ua, Сitrus, 

Rozetka, Tickets.ua, modnaKasta, LeBoutique, MoYo, Allo та інші. При цьому, 

український ринок електронної комерції продовжує зростати.   

Прогноз на наступні декілька років є досить позитивним - зростання до 

10 млрд. дол. у 2019 році. На рівень розвитку ринку он-лайн-комерції вплине 

і той факт, що великі оператори мають намір розвивати канал он-лайн-

продажів, в першу чергу в сегменті побутової техніки та електроніки [20].  

 Слід зауважити, що Україна випередила інші європейські країни за 

таким показником як темпи зростання продажів в Інтернет [21] із щорічними 

темпами зростання у розмірі 25-30%. Важкою віхою розвитку електронної 

комерційної діяльності став 2014 рік, що обумовлено соціально-політичними 

подіями в Україні. Однак цей показник вищий, ніж темпи зростання 

провідних країн ЄС з огляду н а  оборот електронної комерції B2C (рис 3.3): 

 
Рис. 3.3 Темпи росту ринку електронної комерції в країнах ЄС та в 

Україні у 2014-2018 рр., %* 

* - складено автором на основі [152; 153; 217]. 

 

Крім того, темпи зростання електронної комерції в Україні значно 

перевищують роздрібний сегмент, що свідчить про динамічний її розвиток 

(рис.3.4). 

http://prom.ua/
http://tickets.ua/
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Рис. 3.4 Обсяги офлайн та онлайн торгівлі в Україні та динаміка їх 

зростання у 2008-2016 рр., млрд. дол, %* 

* - складено автором на основі [152; 153]. 

 

Наступною складовою розвитку міжнародної електронної комерції в 

Україні виступає ступінь насиченості ринку товарами та послугами. Тут 

важливого значення набуває саме можливість придбання споживачами 

продукції різного спрямування онлайн. Близько 67% українських інтернет-

користувачів є відвідувачами сайтів, що здійснюють свою діяльність в сфері 

електронної комерції. Серед них пріоритетне значення мають OLX.ua (40,4% 

користувачів), Rozetka.com.ua (32,5%), Prom.ua (26,5%), Aliexpress.com 

(15,5%), Ria.com (12,4%)  [157]. 

Переваги придбання товарів та послуг онлайн є цілком очевидними для 

споживачів: прийнятний рівень цін, можливість порівняти основні 

характеристики декількох товарів за допомогою спеціальних сервісів, 

можливості використання основних переваг контенту: відгуки, поради, 

коментарі. В структурі таких покупок переважають мобільні пристрої та 

девайси, компютерна техніка та побутове приладдя, офісне приладдя.  

 Найбільшим оборотом серед Інтернет-магазинів у сфері 

електроніки, побутової техніки характеризується магазин “Rozetka” (297 

млн дол.), “Алло” (79,5 млн. дол.), “Fotos” (49,5 млн. дол.), “Фокстрот” 

(49,5 млн дол.), “Comfy” (27,7 млн дол.). Серед магазинів, які 
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спеціалізуються на продажі одягу та взуття найбільшу частку за обсягом 

річного обороту займають “Bon Prix” (33,7 млн дол.), “Le Boutique” (29,5 

млн дол.), “Modnakasta” (24,4 млн дол.), “Lamoda” (8,1 млн дол.) [153].  

Тут слід зауважити, що процес створення, запуску, просування 

інтернет-магазину є простішим і дешевшим, ніж для стаціонарної точки 

продажу. Крім того завдяки технічним можливостям споживач спроможний 

ознайомитися з повним асортиментом, що пропонується, вибрати зручний 

спосіб коннекту. Тому саме перехід до онлайн покупок слід вважати 

основним трендом розвитку сфери електронної комерції поряд із зростанням 

обсягів придбань товарів та послуг через інтернет, зростання частоти 

використання мобільних пристроїв для здійснення покупки, а також 

інтенсифікація електронних публічних закупівель. У 2016 р. зросла кіькість 

користувачів, які купували товари на зарубіжних сайтах. За даними 

MasterCard, найбільша кількість покупок була здійснена на китайському 

маркетплейсі Аliexpress (47%), Amazon, E-bay, Prom [72]. 

До топ-категорій товарів, які найчастіше купують через інтернет, слід 

віднести одяг, взуття, аксесуари, дім і сад, краса і здоров’я, техніка і 

електроніка, подарунки, книги, хобі [72]. Варто зауважити, що обсяги 

Інтернет-продажів поступово і динамічно зростають (рис. 3.5): 

 

Рис. 3.5 Обсяги інтернет-продажів в Україні  

в 2012-2019 рр. (прогноз), млрд. грн.* 

* - складено автором на основі  [101; 103; 104]. 



 128 

Серед основних проблем функціонування онлайн-магазинів в Україні 

варто виділити недостатню розвиненість системи електронних платежів; 

відсутність практичних рекомендацій, пов’язаних із забезпеченням 

доцільного поєднання у використанні українських та закордонних платіжних 

систем; відсутність державної підтримки належного рівня і якості в контексті 

формування відповідної інфраструктури розвитку сфери електронної 

комерції; певні проблемні питання у площині забезпечення безпеки обміну 

даними між суб’єктами електронної торгівлі. Середня вартість замовлення в 

Інтернет-магазині має тенденцію до зменшення у разі зміни валютного курсу. 

Так, наразі, споживачі товарів категорії «люкс» стали купувати більш дешеві 

аналоги деяких товарів. Тому одним із векторів розвитку електронної 

комерції є оперативна переорієнтація на нові види товарів та послуг, 

гнучке встановлення цін в залежності від валютного курсу [123; 201]. 

Серед найбільш популярних інтернет-магазинів слід виділити наступні (табл. 

3.1): 

Таблиця 3.1 

Характеристика окремих інтернет-магазинів,  

що працюють на ринку України* 

Інтернет-магазин Загальна характеристика 

Rozetka.ua 

 

тут представлений широкий вибір високотехнологічних 

товарів з групи персональної електроніки, а також 

товарів для дому, офісу, для дітей, продуктів 

харчування. Крім того, пропонується можливість 

придбання квитків на потяг та автобус. Сайт має 

зручний контент, містить статті, огляди представлених 

товарів. 

Allo.ua другий за масштабом бізнесу інтернет-магазин в 

Україні, що пропонує широкий асортимент цифрової та 

компютерної техніки для дому та офісу, товарів для 

дітей та побуту. Важливе значення в його діяльності 

має намагання встановити міцний коннект із 

споживачами. 

Fotos.ua магазин електронно-побутової техніки. 

Характеризується ціновою політикою глибокого 

проникнення на ринок (на ряд товарних позицій ціна 

найнижча в українській мережі). 
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Продовження табл. 3.1 

Mobillak.com.ua значно розширився з  дати створення у 2004 році і зараз 

включає: мобільні телефони, ноутбуки, весь спектр 

комп'ютерної техніки, цифрової та відеотехніки, всі 

види побутової техніки, аксесуари до мобільних 

телефонів, спортивні тренажери. 

Fotomag.com.ua Працює з 2004 року і пропонує техніку, електроніку, 

товари для дому, автомобіля, туризму і т.д. 

* - складено автором на основі [127]. 

 

Дані, наведені в таблиці 3.1, дозволяють зробити висновки не тільки про 

перелік товарів, які користуються найвищим попитом на он-лайн 

торговельних площадках, а й про сукупність переваг, які відіграють 

визначальну роль у комплексному впливі на вибір споживача. Серед останніх 

слід виділити зручний контент, використання інструментів контент-

маркетингу різного спрямування, зручність способів оплати, широкий 

асортимент продукції, що пропонується і т.д.  До товарів, які користуються 

високим попитом, слід віднести, передусім, цифрову техніку для дому та 

офісу, фото- та відеотехніку, мобільні телефони, товари для дому. В цілому 

обсяги прибутковості зазначених учасників ринку електронної комерції 

свідчать про привабливість зазначеної сфери діяльності для підприємств, 

особливо у порівнянні з витратами на організацію роздрібної торгівлі (рис. 

3.6): 

 

Рис. 3.6 Лідери ринку електронної комерції в Україні за рівнем доходу, 

млн. грн.* 

* - складено автором на основі [101; 103; 104]. 
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Особливої уваги заслуговує і новітній вектор, що набув 

розповсюдження з 2015 року і вже три роки поспіль є трендом на ринку - 

попит на товари українських товаровиробників. Товарооборот у цьому 

сегменті за ці роки збільшився майже в 10 разів. В цьому зв’язку важливого 

значення набуває зростання кількості інтернет-магазинів, зорієнтованих на 

реалізацію продукції вітчизняного виробництва В контексті зазначеного 

вище, слід відмітити позитивну динаміку замовлень товарів вітчизняного 

виробництва. Відмітимо, що 2018 рік продемонстрував динамічне 

збільшення попиту на товари і послуги інтернет-магазинів (рис. 3.7). 

 

Рис 3.7 Динаміка замовлень  товарів вітчизняного виробництва, 

2015-2019 (прогноз) рр.* 

* - складено автором на основі [50; 161]. 

 

Щодо спеціалізації вітчизняних Інтернет-магазинів, то на думку 

експертів, на ринку, крім лідируючих позицій електроніки та 

побутової техніки, є й інші види товарів, інші ринкові ніші, в яких ще 

залишилося місце для конструктивної конкуренції та розвитку  [160]. 

Наступною складовою розвитку міжнародної електронної комерції в 

Україні слід вважати  низький, в порівнянні з європейським, рівень 

проникнення Інтернету (рис. 3.8):  
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Рис. 3.8 Кількість населення України та частка проникнення Інтернету в 

2010-2018 рр., тис. осіб, % * 

* - складено автором на основі  [50; 161].  

 

Основна кількість Інтернет-користувачів в Україні географічно 

розташована у м. Києві та Київській обл. (23,7%) [56]. Частка проникнення 

Інтернету за період 2010-2015 рр. збільшилася майже в 4 рази. Вікова 

структура споживачів електронних магазинів представлена на рис. 3.9: 

 

Рис. 3.9 Частка постійних відвідувачів он-лайн торговельних 

майданчиків у 2016-2018рр в Україні за віковими групами, %* 

* - складено автором на основі [101; 103; 104]. 
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Найбільша частка електронних магазинів за підсумками 2018 року 

зареєстрована у Києві (32,3%), Харківській обл. (10,8%), Одеській обл. 

(10,8%). З одного боку, вони пропонують доставку по всій території України, 

з іншого – така доставка як правило є платною, тому вартість товару суттєво 

зростає. Це слід розглядати негативним фактором розвитку зазначеного 

сегменту. 

Крім того, Україна характеризується швидкими темпами поширення 

мобільного Інтернету. Якщо у 2016 році 44% користувачів використовували 

мобільні пристрої для виходу в Інтернет, то в 2018 році ця цифра досягла 

65%. Натомість, у країнах ЄС, таких як Німеччина і Велика Британія ступінь 

проникнення Інтернету становить 82% та 85% відповідно (рис. 3.10): 

 

Рис. 3.10 Проникнення інтернету в окремих  

країнах світу в 2016-2018 рр., %* 

* - складено автором на основі [152; 159; 140]. 

 

Найвищі показники проникнення Інтернету понад 80% є характерними 

для Японії, Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції, Південної 

Кореї, Австралії, саме тому ці країни характеризуються найвищим відсотком 

споживачів, що здійснюють операції у сфері електронної комерції  [186]. Для 

України показовим є досвід азіатських країн, де частка проникнення 
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Інтернету становить трохи більше 17 %, проте які демонструють швидкі 

темпи розвитку он-лайн торгівлі. Це пов’язано з тим, що велика кількість 

споживачів нещодавно отримали доступ до інтернет-мережі й почали 

здійснювати перші електронні комерційні операції. В європейських країнах 

та в США частота здійснення онлайн покупок протягом року коливається від 

10 до 15 разів. Разом з цим, чим вищою частотою характеризується ця сфера, 

тим нижчими є темпи зростання. В Україні темпи зростання значно вищі, 

хоча поки що понад 80 % здійснених он-лайн покупок оплачуються за 

рахунок готівки, а розрахунки банківськими картками становлять лише 4 %, 

поступившись розрахункам з використанням терміналів. Натомість в світі 

спостерігається наступна ситуація (рис. 3.11): 

 

       Рис. 3.11 Методи розрахунків при здійсненні операцій на світовому 

ринку електронної комерції у 2016-2020 (прогноз) рр. 

* - складено автором на основі [152; 159; 140]. 

 

Сучасний етап розвитку українського ринку характеризується високим 

ступенем недовіри до його суб’єктів через випадки онлайн махінацій. 
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Переважання готівкових розрахунків серед вітчизняних покупців 

пояснюється рядом причин, серед яких варто відзначити: короткостроковість 

іміджу онлайн-продавців, відсутність можливості перевірити якісні 

характеристики, заявлені продавцем щодо пропонованих товарів, певна 

недовіра до рівня надійності продавця, психологічні особливості окремих 

сегментів споживачів, яким важко сприймати он-лайн покупку як аналог 

звичайного походу до магазину, вагання щодо терміновості доставки 

замовленого товару та його нормального стану, побоювання проводити 

платежі он-лайн (експерти відзначають і почастішання випадків шахрайства, 

спрямованих на несанкціонований доступ до платіжних карт), рівень 

обслуговування, а швидше за це недостатня компетентність менеджерів з 

продажу окремих торговельних електронно-комерційних платформ.  

Проблемним фактором розвитку електронної комерції в Україні 

залишаються, на жаль, інфраструктурні характеристики ринку електронної 

комерції. Саме інфраструктура ринку визначає інтенсивність операцій на 

ньому, активність співпраці між його суб’єктами, сприяє розвитку нових 

напрямів співпраці. В цьому зв’язку варто відмітити, що без раціонального 

функціонування поштових сервісів, платіжних систем, електронної 

документації та супутніх з нею чинників  виявляється неможливим 

забезпечити нормальний розвиток електронних комерційних операцій. 

Основною причиною нерозвиненості інфраструктури слід вважати  

недостатній рівень відповідності нормативно-правового середовища в 

Україні вимогам міжнародних платіжних систем, а також жорстку 

нормативну політику Національного банку України щодо випуску 

електронних грошей. В цьому зв’язку особливої уваги заслуговує прийняття 

НБУ в 2016 році постанови “Про внесення змін до Положення про електронні 

гроші в Україні”. Основними її перевагами слід вважати наступні: 

 створення правової бази для надання міжнародними організаціями 

гуманітарної допомоги фізичним особам електронними грошима; 

https://old.bank.gov.ua/document/download?docId=34481854
https://old.bank.gov.ua/document/download?docId=34481854
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 розробка ефективного механізму подачі банками, що мають намір 

здійснювати випуск електронних грошей, документів до Національного 

банку України; 

 актуалізація питання надання права випуску електронних грошей 

небанківським фінансовим установам, що в цілому відповідає нормам 

європейського права; 

 розширення комплексу послуг, що можуть надаватися банками-

емітентами електронних грошей користувачам-фізичним особам.  

Емісія, обіг, можливості використання електронних грошей 

регулюються Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні» та Положенням “Про електронні гроші в Україні”. Згідно 

зазначених правових документів емісія здійснюється банками, а суб’єкти 

господарювання мають право використовувати електронні гроші лише для 

здійснення оплати товарів в сумі до 62 000 гривень протягом календарного 

року, що є незручним ні для підприємств, ні для споживачів.  

 Зниження бар’єрів входження на ринок електронних грошей в Україні 

створить сприятливі умови для легалізації діяльності іноземних систем 

електронних грошей, послугами яких і зараз користуються українські 

споживачі. У першому півріччі українці витратили 1,8 млрд. електронних 

гривень, що в 1,6 раз більше, ніж в першому півріччі 2015 року (1,1 млрд. 

грн.). Майже вдвічі збільшилися обсяги випущених електронних грошей – 39 

млн. грн в першому півріччі 2016 року в порівнянні з попереднім періодом. А 

кількість зареєстрованих електронних гаманців досягла 43,6 млн. [128].  

Розвиток в Україні систем електронних грошей, в тому числі PayPal, 

розширюють потенціал вітчизняного конкурентоспроможного збуту, 

сприяють розширенню участі суб’єктів господарювання у 

зовнішньоторговельних операціях. Слід зауважити, що в багатьох країнах 

світового співтовариства, особливо економічно розвинених, частка 

електронних розрахунків за товари і послуги, використання у розрахунках 

банківських карток,  ступінь використання потенціалу платіжних систем у 
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загальному обсязі розрахунків населення є досить високою. Це обумовлено 

поряд з іншими факторами, високим ступенем законодавчої захищеності 

таких операцій, сформованою культурою інформатизаційного спрямування, 

створенням державою умов для ефективного розвитку зазначених складових 

та зручності користування ними споживачів. Все це, в свою чергу, сприяє 

підвищенню привабливості сфери електронної комерції для входження нових 

гравців. 

За даними Національного банку України на 1 жовтня 2014 р. загальна 

кількість емітованих українськими банками платіжних карт, термін дії яких 

не закінчився становила 69,8 млн. одиниць [127]. Основною відмінною 

рисою ринку в Україні є переважання операцій по зняттю готівки над 

операціями, здійсненими через онлайн сервіси. 

Причини, які гальмують розвиток електронної комерції в Україні, слід 

вбачати в значній диференціації рівнів інформатизації великих міст та 

регіонів країни, низькій платоспроможності населення; недостатньому рівні 

розвитку телекомунікаційної інфраструктури, що не дозволяє надавати 

споживачам сучасні види послуг [78].  

Сучасні тенденції розвитку електронної комерції в Україні полягають у 

наступному: 

 збільшенні кількості магазинів, які використовують як традиційні, так і  

електронні торговельні площі; 

 активному розвитку електронної комерційної взаємодії у формі В2В та 

В2С, зокрема, завдяки спрощенню бар’єрів для здійcнення 

транскордонних операцій; 

 розширення асортименту товарів та послуг, які можуть стати 

предметом інтернет-торгівлі; 

 багатоканальності продажів, що дозволяє покупцю обрати зручний 

засіб комунікації та здійснення оплати; 
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 створення зручних мобільних додатків, використання яких дозволяє 

здійснювати оплату операції в будь-якому зручному для покупця місці 

за умови наявності інтернет-підключення; 

 зростанні обсягів покупок онлайн. В структурі покупок переважають 

одяг, косметика, парфумерія, товари для дітей, аксесуари і подарунки, 

взуття; 

 використання нових інструментів встановлення тісного взаємозв’язку 

із споживачами за рахунок використання технічних можливостей сфери 

електронної комерції, поява можливості бути на зв’язку із споживачем 

цілодобово і, в деяких випадках, мати можливість певного 

опосередкованого впливу на його рішення щодо купівлі товарів та 

послуг. 

Однією із особливостей електронної торгівлі в Україні є привабливість 

цієї сфери для іноземного інвестування. Причини цього слід вбачати у 

вигідності капіталовкладень в цю сферу, які передбачають низький рівень 

витрат. При цьому стрімкий розвиток зазначеної сфери обмежується 

неналежним рівнем розвитку інформаційної інфраструктури, відсутністю 

достатньої кількості спеціалістів, обслуговуючого та управлінського 

персоналу, здатного забезпечити нормальний розвиток ринку електронної 

комерції. 

Основними перешкодами для здійснення електронних покупок в Україні 

залишається низький ступінь довіри до он-лайн торговельних майданчиків, 

невпевненість у порядності продавців щодо вчасного виконання своїх 

зобов’язань, відсутність мотивації до здійснення онлайн покупок,  бажання 

побачити, роздивитися товар перед здійсненням його придбання, що носить, 

на наш поглдя, швидше психологічний характер. Проте в ході опитування 

було з’ясовано, що сегмент споживачів, які ніколи не купували товари 

онлайн, досить малий, а значна частина потенційних онлайн споживачів 

готова до такої форми співпраці з продавцем і достатньо активно її 

застосовує  [119]. 
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Протягом останніх років в Україні сформувались доволі сприятливі 

передумови для розвитку електронної торгівлі. Проте низка обставин 

створює фактори, які стримують її розвиток. Йдеться про недостатній 

ступінь поширення кредитних карток та інформованості про можливі 

переваги їх використання, ступінь розвиненості системи електронних 

платежів, неможливість забезпечення високого рівня безпеки обміну даними 

між учасниками електронної торгівлі, проблеми захисту прав інтелектуальної 

власності, нерозвиненість правової бази регулювання діяльності суб’єктів на 

ринку електронної торгівлі, відсутність кваліфікованих спеціалістів, здатних 

працювати в системі електронної торгівлі та ін. 

З метою визначення пріоритетів розвитку ринку електронної комерції в 

Україні доцільно зважати, передусім, на досвід країн, які активно 

запроваджують електронну комерцію у систему взаємодії між виробником і 

споживачем, державою і споживачем, державою і виробником, а також між 

декількома підприємствами. На наш погляд, ефективність впровадження 

електронних комерційних операцій напряму залежить від забезпечення 

нормального правового поля їх здійснення, створення реально безпечних 

умов для електронних розрахунків, сприяння розвитку культури 

користування онлайн сервісами при здійсненні покупок серед споживачів.  

Перспективною в Україні є така форма організації інформаційної та 

торговельної онлайн взаємодії між підприємствами  як електронна комерція 

“бізнес-бізнес”. Саме цей напрям взаємодії відкриває на сьогодні широкі 

можливості для налагодження господарських зв’язків. Причини цього слід 

вбачати в тому, що електронна комерційна взаємодія дозволяє не тільки 

організовувати операції купівлі-продажу на он-лайн майданчиках, але й 

створювати проекти та програми  всебічного співробітництва у площині 

створення нових продуктів [120]. 

Слід зауважити, що в контексті інтеграції України у світовий 

інформаційний простір основні тенденції його розвитку відзначаються на 

характеристиках, умовах, принципах функціонування вітчизняного ринку 
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електронної комерції. Передусім, йдеться про розвиток інформаційно-

інноваційних технологій, що призводить до появи нових джерел обміну 

інформацією, спрощення доступу до комп’ютерних технологій та приладдя. 

Ріст онлайнових покупок, обсяг яких постійно збільшується. Для активного 

включення України в міжнародний електронний бізнес необхідною є 

реалізація наступних основних перспектив: 1) сприяння розвитку 

комп’ютерної грамотності населення і належного функціонування 

інфраструктурних об’єктів; 2) всебічне стимулювання розвитку інтернет-

торгівлі шляхом удосконалення функціонування Інтернет-магазинів, 

Інтернет-бізнес-структур, Інтернет-порталів, діяльність яких буде 

відповідати інтересам і потребам потенційних споживачів; 3) розвиток 

культури інтернет-користування, інтернет-спілкування та онлайн-

розрахунків; 4) створення сприятливих умов для споживачів для підвищення 

частоти користування послугами інтернет-торговельних сервісів [122]. 

Отже, розвиток електронної комерції в Україні є надзвичайно важливою 

складовою фінансово-економічного розвитку, що сприятиме, насамперед, 

функціонуванню підприємств, що надають комерційні послуги і реалізують 

товарну продукцію. Електронна комерція створює потужне підгрунтя для 

розвитку новітніх технологій та джерел передачі даних зокрема та 

фінансового простору в цілому.  

В цьому зв’язку ринок електронної комерції Європейського Союзу 

представляє значний інтерес для українських підприємств, передусім, як 

економічний простір для здійснення електронних комерційних операцій, 

тому особливого значення набуває використання європейського досвіду 

впровадження новітніх систем та платіжних технологій у сфері міжнародних 

торговельних відносин України. 
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3.2 Моделювання напрямів розвитку електронної торгівлі України з ЄС 

 

 

Загальні напрями співпраці України з ЄС набули особливого значення в 

контексті підписання Угоди про асоціацію у 2014 році. Угода передбачає 

взаємну лібералізацію торгівлі товарами та послугами, адаптацію 

українських стандартів до європейських і розширення взаємодії між 

Україною та ЄС в економічній, фінансовій, науковій і соціальній сферах. 

Угода не є прямим кроком до набуття членства у Євросоюзі й водночас не 

створює проблем для співпраці з іншими країнами. 

Для розвитку взаємовигідних операцій в сфері електронної комерції 

особливого значення набувають наступні напрями взаємодії. По-перше, 

гармонізація умов роботи на українському та європейському ринках. У 

Європі діяльність в сфері електронної комерції регулюється Директивою 

2000/31/ЄС. В Україні аналогом Директиви 2000/31/ЄС став Закон «Про 

електронну комерцію» [91].  

По-друге, збільшення потенційних ринків збуту в понад 10 разів за 

рахунок країн Європейського Союзу. По-третє, відкриття доступу до 

державних закупівель ЄС. Більше ніж половина платформ державних 

закупівель у Євросоюзі проводять електронні торги та приймають електронні 

заявки. Це суттєво спрощує доступ до закупівель малому та середньому 

бізнесу. ЄС має намір у найближчі роки довести частку малого та середнього 

бізнесу в держзакупівлях до 25%. Це хороший шанс для українських 

компаній вийти на європейські ринки. Цьому також сприятиме визнання 

українських сертифікатів та електронних підписів у ЄС. 

По-четверте, поштовх для розвитку інфраструктури електронної 

комерції. Завдяки гармонізації законодавчого поля в Україні отримають 

подальший розвиток міжнародні платіжні системи та системи 

інформаційного захисту. Це і стане основною передумовою взаємовигідного 

коннекту між європейськими та українськими споживачами та виробниками. 
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Крім того, введення 4G-зв’язку дозволить системі надання електронних 

послуг стати значно доступнішою. 

Разом з тим, поглиблення співпраці в сфері електронних комерційних 

операцій між Україною та ЄС пов’язане з труднощами різновекторного 

характеру. Серед них слід виділити, насамперед, питання доставки товарів до 

ЄС. Велика відстань і відсутність розгалуженої логістичної мережі може 

стати значною перепоною для розвитку е-торгівлі поза межами України. 

Через невисоку середню вартість власне самого предмету відправлень 

накладні витрати можуть зробити доставку неконкурентоспроможною. Слід 

відмітити, при ввезенні товару до ЄС покупець у пункті отримання товару 

разом зі стартовою ціною сплачує імпортний ПДВ. А в разі, якщо вартість 

посилки перевищить 150 євро, сплачується додатковий податок, що різниться 

від країни та типу продукції. Крім того, важливе значення має питання 

вирішення судових спорів між постачальником і споживачем. У ЄС розгляд 

таких справ відбувається за законодавством країни, де проживає споживач. 

Українським компаніям може бути складно захистити свою позицію у 

європейському суді через високу вартість процесу та незнання 

законодавства.  

Все вище зазначене вимагає визначення комплексу показників, які 

впливатимуть на розвиток електронної комерції в Україні в контексті 

розвитку співпраці з ЄС. Ми вважаємо за доцільне застосувати з цією метою 

інструменти економіко-математичного моделювання. Побудуємо 

багатофакторну модель, зумовлюючи лінійний зв'язок між факторними та 

результуючою змінною: +…+ . Позначимо через Y – 

частка електронної торгівлі у ВВП, %, x1 –  ВВП, млрд. євро; х2 – рівень 

доходів населення, млрд. євро; х3 – кількість користувачів Інтернет, тис. осіб; 

х4 – частка користувачів Інтернет у загальній чисельності населення, %; х5 – 

оборот ринку електронної комерції, млрд. євро (табл. 3.2). 

Побудова зазначеної моделі в контексті моделювання напрямів розвитку 

електронної торгівлі України з ЄС буде мати суттєве значення з наступних 
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причин. По-перше, вона дозволяє визначити фактори впливу на розвиток 

електронної торгівлі в Україні в цілому та на її частку у ВВП. Перелік 

основних факторів, закладених в розрахунки при побудові моделі, 

відображає всі основні складові процесу взаємодії між суб’єктами ринку 

електронної комерції. 

 

Таблиця 3.2 

Вихідні дані для розрахунку лінійної багатофакторної моделі залежності 

частки електронної комерції у ВВП від 5 змінних* 
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2006 0,24 89,2 56,4 2095,47 0,7 0,214 

2007 0,26 108,5 85,4 3029,322 3,7 0,282 

2008 0,3 128,5 77,6 5063,132 4,5 0,386 

2009 0,28 87,1 77,8 8203,697 6,6 0,329 

2010 0,31 106,4 103,8 10635,867 11 0,244 

2011 0,37 121,6 121,8 13055,855 17,9 0,449 

2012 0,46 142,1 137,5 15,984346 23,3 0,446 

2013 0,55 143,5 142,1 18517,737 28,7 0,66 

2014 1,09 100,9 78,1 19531,084 35,3 0,784 

2015 1,7 81,7 68,1 19609,142 41 1,058 

2016 1,8 82 65,8 19678,089 43,4 1,429 

2017 1,58 104,09 99,94 22183,82 47,55 1,18 

2018 1,80 96,10 94,28 24231,30 53,22 1,32 

2019 2,05 87,58 91,05 26148,32 59,10 1,47 

 

* - складено автором на основі [152; 153]. 
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Йдеться, насамперед, про доступ до інтернет-мережі, наявність 

платоспроможного попиту з боку споживачів, частка користувачів інтернет 

та обсяги ринку, які визначають пропозицію. Електронна комерція як 

економічна категорія несе в собі багато переваг для розвитку 

багатосторонньої співпраці в глобалізованому економічному просторі. Тут 

слід зазначити, насамперед, зручність для здійснення широкого кола 

операцій, зниження супутніх витрат на здійснення однієї операції, значний 

обсяг пропозиції продуктів електронних комерційних операцій на 

українському ринку. Саме тому, зважаючи на зниження платоспроможності 

вітчизняних споживачів, високий рівень конкуренції на ринку та намагання 

потенційних продавців товарів і послуг задовольнити їх потреби і вимоги, 

суттєвий вплив на розвиток електронної комерції та її частку у ВВП мають 

зазначені фактори.   

По-друге, вона дозволяє виділити ті фактори, які мають найбільш 

суттєвий вплив на розвиток зазначеного виду торгівлі. Обгрунтування 

найбільш суттєвих факторів дозволить не лише визначити економічні та інші 

причини їх розвитку, а й скорегувати їх вплив таким чином, щоб отримати 

найвищі показники розвитку досліджуваної сфери. По-третє, виокремлення 

ключових факторів впливу на розвиток електронної торгівлі дає можливість 

обґрунтувати перспективи взаємодії України з ЄС у сфері двосторонньої 

співпраці в цьому напрямі. 

Застосуємо вбудовану функцію ЛИНЕЙН  (рис. 3.12 ): 
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Рис.3.12  Задання виду функції та введення вхідного масиву даних* 

* - складено автором на основі [152; 153]. 

 

Результати розрахунку багатофакторної лінійної моделі представлені в 

додатку  д1). Отримана функція матиме вигляд: 

 

    (1) 

 

Сума квадратів відхилень, яка пояснюється регресією склала 3,387129, 

що є суттєвою, тобто форма взаємозв’язку  обрана правильно. Зауважимо, що 

коефіцієнт детермінації склав 0,993, тобто правильно обрані факторні ознаки, 

які впливають на результуючу. 

Коефіцієнт детермінації R
2
=0,993 свідчить про тісну залежність частки 

електронної комерції у ВВП  від зазначених факторів. Перевірка моделі на 

достовірність за  F-критерієм  показала, що модель є достовірною 
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(Fрозр=220,73 > Fтабл=2,96). Для перевірки значущості коефіцієнта кореляції R 

розрахуємо  t - критерій Стьюдента: 

 

            (2) 

З використанням статистичних таблиць при рівні значущості α=0,2 і 

ступенів свободи  9 вибираємо tтабл = 0,883. Оскільки t> tтабл , то можна 

зробити висновок про значущість коефіцієнта кореляції. Для оцінки 

значущості оцінок параметрів моделі обчислимо t – критерій. Щоб дістати 

розрахункові значення t , потрібно цифри першого рядка результатів поділити 

на відповідні значення другого (додаток г2) і оцінити результати за модулем: 

ja

j

j

a
t

ˆ

ˆ


 .Отже:  t0=2,5467, t1=1,145, t2=0,543   t3=0,829   t4=1,165   t5 =4,268   (3) 

модель адекватна, коефіцієнти регресії  статистично значущі. Але, зважаючи 

на те, що досліджуються показники макроекономічного характеру, 

перевіримо чи не підходить вид степеневої залежності для цього 

взаємозв’язку.  

Побудуємо лінійно-логарифмічну функцію залежності частки 

електронної комерції у ВВП від зазначених факторів, яка має вид:    

, де  Y  – залежна змінна, частки електронної комерції у 

ВВП, %.; 510 ,...,, aaa  – невідомі параметри моделі; 
1x , …

5x  – незалежні змінні. 

Приведемо  функцію до лінійного вигляду за допомогою логарифмування 

(додаток г1). Логарифмуємо функцію Y  = А  Х1
1 …

X5
5      

 

lnY = ln А + 1 ln Х1 + … +5  ln Х5, (4) 

 

Виконаємо підстановку: 

lnY = Y',     ln Х1 = Х1 5 = Х5  5 (5) 

Одержимо: Y' = А' + 1  Х1' + … +5   Х5' (6) 
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       Розрахуємо параметри методом найменших квадратів (додаток Ґ).  

Результатом розрахунку буде:   Y' =  4,03 - 0,64 Х1  - 0,27 Х2 -0,03Х3 +0,16Х4 

+ 0,93Х5   Степенева  модель матиме вигляд: 

Yрозр = exp (4,03) Х1
-0,64

 Х2
-0,266

 Х3
-0,026

Х4
0,157∙

Х5
0,928  

(7)
 

Yрозр = 56,38  Х1
-0,64

 Х2
-0,266

 Х3
-0,026

Х4
0,157∙

Х5
0,928  

(8)
 

Таблиця 3.3 

Фактичне та розрахункове значення результуючого показника* 

Роки Фактичне значення 

частка електронної 

торгівлі у ВВП 

Розрахункове значення 

частка електронної 

торгівлі у ВВП 

Відхилення 

2006 рік 0,24 0,285631816 0,04563 

2007 рік 0,26 0,209378482 -0,0506 

2008 рік 0,3 0,25946625 -0,0405 

2009 рік 0,28 0,354604582 0,0746 

2010 рік 0,31 0,230664958 -0,0793 

2011 рік 0,37 0,374265044 0,00427 

2012 рік 0,46 0,475753713 0,01575 

2013 рік 0,55 0,567000294 0,017 

2014 рік 1,09 1,184611395 0,09461 

2015 рік 1,7 1,565536578 -0,1345 

2016 рік 1,8 1,838068959 0,03807 

2017 рік 1,58 1,572750496 -0,0072 

2018 рік 1,8 1,81782664 0,01783 

2019 рік (прогноз) 2,05 2,064546096 0,01455 

* - складено автором на основі [152; 153]. 

 

Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,973, що підтверджує зв'язок 

змінних. В степеневій моделі коефіцієнт детермінації менший ніж у лінійній 

адитивній моделі, тому робимо висновок, що лінійна адитивна форма 

залежності краще описує зв'язок між змінними. Перевіримо правильність 

побудованої моделі через розрахунок знаку і розміру відхилень значень 

залежної змінної, розрахованої за моделлю і фактичних значень (табл. 3.3). 
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Рис. 3.13 Динаміка зміни залежної ознаки фактично і за моделлю* 

 

 

* - складено автором на основі [152; 153]. 

 

Але для дослідження нам достатньо виконати перші три кроки. Всі розрахунки 

виконуємо за допомогою вбудованих функцій Exсel  

Крок 1. Нормалізація (стандартизація) пояснювальних змінних моделі. 

Обчислимо середні арифметичні пояснювальних змінних: 

 

n

x

x i

ij

j


  (9) 

     

  Середні значення пояснювальних змінних мають наступний вигляд: 

X1 X2 X3 X4 X5 

105,6621 92,83357 13714,2 26,855 0,732214 

           

        Визначимо стандартні відхилення: 

X1 X2 X3 X4 X5 

22,88737 29,62735 7677,21 15,65646 0,383121 
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Елементи нормалізованих векторів обчислимо за формулою: 

 

(10) 

 

де  n – кількість спостережень,  n = 10;  m – кількість пояснювальних 

змінних,  

m = 11;         –  середнє арифметичне значення компонентів вектора Хk;  

             –  дисперсія змінної хk. Серед статистичних функцій знайдемо 

функцію «НОРМАЛІЗАЦІЯ» та нормалізуємо факторні змінні. Матриця 

нормалізованих змінних подається у вигляді (додаток Д).  

Крок 2. Розрахунок кореляційної матриці нульового порядку. 

,' * * XXrxx   (11) 
 

де X
*
  – матриця нормалізованих пояснювальних змінних; 

      – матриця, транспонована до X
*
.  

          

Транспонована матриця нормалізованих змінних матиме наступний вигляд 

(додаток Е). Для знаходження кореляційної матриці необхідно кожний 

елемент отриманої матриці помножити на , в нашому випадку n-1=11-

1=10. Маємо: rxx  = 

1 0,811895 -0,37827 -0,29741 -0,4338 

0,811895 1 -0,01674 0,070173 -0,13421 

-0,37827 -0,01674 1 0,894441 0,87127 

-0,29741 0,070173 0,894441 1 0,956576 

-0,4338 -0,13421 0,87127 0,956576 1 
 

Рис. 3.14 Алгоритм знаходження кореляційної матриці* 

* - складено автором на основі [152; 153]. 

 

Кожний елемент цієї матриці характеризує тісноту зв'язку  однієї 

пояснювальної змінної з іншою. Оскільки діагональні елементи 
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характеризують тісноту зв'язку  кожної незалежної з цією самою змінною, то 

вони дорівнюють одиниці. Парні коефіцієнти кореляції характеризують 

тісноту зв'язку між двома змінними. Вони можуть змінюватися в межах 

від  –1 до 1. Коефіцієнти парної кореляції  r1,2 ,  r3,4, r3,5, r4,5,    досить великі, 

тому  можна передбачити, що досліджувані пояснювальні змінні є 

мультиколінеарними. Користуючись цими коефіцієнтами, можна зробити 

висновок, що між змінними Х1 і Х2 , та  Х3 і Х4   , Х3 і Х5, Х4 і Х5  існує 

високий ступінь зв’язку. З метою визначення мультиколінеарності цього 

зв’язку доцільно знайти статистичні критерії оцінки мультиколінеарності. 

Крок 3.  Обчислимо детермінант кореляційної матриці rхх і  критерій  

2
: 

Dmn ln)52(
6

1
12









   (12)  

де D -  визначник кореляційної матриці R.   D = 0,00586 


2
 = -[n-1 – (1/6)(2m+5)] ln D = - [14-1 – (1/6)(2*5 +5)] ln0,001667 = 

35,183 

Отже,  критерій  
2
= 35,183. 

Якщо ступінь свободи дорівнює , а рівень 

значущості =0,05, то критерій  
2
табл = 18,31. Оскільки 

2
 > 

2
табл , то робимо 

висновок, що в масиві змінних існує мультиколінеарний зв'язок. 

Крок 4. Розрахуємо матрицю, обернену до матриці rxx через вбудовану 

функцію МОБР (рис. 3.15): 

 5,112831 -4,6293 1,20245 2,88096 -2,20687 

 -4,6293 6,15667 -0,66621 -7,50439 6,577066 

C = 1,20245 -0,66621 5,44758 -4,01828 -0,47032 

 2,88096 -7,50439 -4,01828 28,20633 -23,2379 

 -2,20687 6,577066 -0,47032 -23,2379 23,56394 

Рис. 3.15 Алгоритм знаходження кореляційної матриці* 

* - складено автором на основі [152; 153]. 

 

Матриця C – симетрична, і її діагональні елементи завжди мають бути 

кратними. 
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Крок 5.  Визначення F-критерію:  

 

 

        (13) 

де n – кількість спостережень; m  – кількість пояснювальних 

змінних. Виконавши обчислення, дістанемо: 

 

 

F1 5,772925 

F2 7,826908 

F3 3,274109 

F4 19,18054 

F5 16,76005 

 

Коли  = 0,05 і ступені свободи 6 i 4, маємо Fкрит = 6,00. 

Фактично знайдене значення F-критерію порівнюємо з табличним.  У 

нашому випадку Fфакт > Fкрит , тобто пояснювальні змінні Х2, Х4, Х5 

мультиколінеарні з рештою змінних. 

 

 

Крок 6.  Обчислення частинних коефіцієнтів кореляції: 

 

 

        (14) 

 

 

де  сkj – елемент матриці С, що міститься в k-му рядку i j-му стовпці;    

сkk і сjj –  діагональні елементи матриці С. Найбільший зв'язок показують 
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змінні Х1 та Х2,  Х4 та Х5.  Можливо вони мультиколінеарні між собою. 

Частинні коефіцієнти кореляції характеризують рівень тісноти зв'язку між 

двома змінними за умови, що решта змінних на цей зв'язок не впливає. 

Частинні коефіцінти кореляції за модулем нижчі, ніж коефіцієнти парної 

кореляції, бо на їхній рівень не впливає решта змінних, які мають зв'язок 

із цими двома.  

 

Крок 7.  Обчислення t-критеріїв: 

 

         (15) 

 

 

Обчислені t-критерії порівнюємо з табличним за вибраного рівня 

значущості  = 0,05 і ступенів свободи n–m.  


21xxt      3,607634;    

54xxt     4,628089 

 

При ступені свободи 14-5=9  і вибраного рівня значущості  = 0,05, t-

табличне складає 1,833. Змінні Х1 та Х2,  Х4 та Х5 мультиколінеарні між 

собою, вони спотворюють значення отриманих параметрів. Тому вважаємо за 

доцільне вилучити Х2 із розгляду. 

 Побудуємо лінійну модель залежності частки  електронної комерції у 

ВВП від чотирьох факторів. Застосуємо вбудовану функцію ЛИНЕЙН  (рис. 

3.16): 
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Рис.  3.16 Задання виду функції та введення вхідного масиву даних* 

*Складено автором 

 
Рис. 3.17  Результати розрахунку багатофакторної лінійної моделі* 

* - складено автором на основі [152; 153]. 

 

Отримана функція має наступний вигляд 

      (16) 

Сума квадратів відхилень, яка пояснюється регресією склала 6,535, що 

є суттєвою, тобто форма взаємозв’язку  обрана правильно. Зауважимо, що 

коефіцієнт детермінації склав 0,988, тобто правильно обрані факторні ознаки, 
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які впливають на результуючу. Коефіцієнт детермінації R
2
=0,988 свідчить 

про тісну залежність частки електронної комерції у ВВП  від зазначених 

факторів.  Перевірка моделі на достовірність за  F-критерієм  показала, що 

модель є достовірною (Fрозр=187,47 > Fтабл=6,00). Перевіримо відхилення за 

цією моделлю від фактичних значень в додатку І. Динаміка зміни залежної 

ознаки фактично і за моделлю представлена на рис. 3.18: 

 

Рис. 3.18 Динаміка зміни залежної ознаки фактично і за моделлю* 

* - складено автором на основі [152; 153]. 

 

Перевіримо побудовану модель на наявність автокореляції залишків.  

Для цього розрахуємо два критерії  Дарбіна-Уотсона та Фон Неймана. 

Подальші розрахунки зазначені в додатку К. Розрахуємо критерій Дарбіна-

Уотсона: 
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   (17)  

DW = 0,21523 / 0,078428 =2,744298 

 

Малий об’єм вибірки не дозволяє зробити однозначний висновок. 

Обчислимо критерій Фон-Неймана: 
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DW
n
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Q 




1
  (18) 

Qф = 14/13*2,744 = 3,0187277 

 

При кількості спостережень 14 та рівні значущості  = 0,001 QТ = 

0,0591. Оскільки Qф > QТ то кореляція залишків не існує. 

Таким чином, на динаміку частки електронної комерції у ВВП більшою 

мірою залежить від кількості користувачів Інтернет, частки користувачів 

Інтернет у загальній чисельності населення та  обороту ринку електронної 

комерції, млрд. євро. Продовжуючи дослідження електронної комерції 

спрогнозуємо значення частки електронної комерції у ВВП, % в Україні та 

світі. Застосуємо вбудовану функцію ТЕНДЕНЦІЯ. Вихідні дані наведено в 

табл. 3.4: 

Таблиця 3.4 

Частка електронної комерції у ВВП України у 2011-2018 рр., %* 

Частка електронної 

комерції у ВВП, % 

Україна Світ 

2011 рік 0,37 1,34 

2012 рік 0,46 1,62 

2013 рік 0,55 2,03 

2014 рік 1,09 2,44 

2015 рік 1,7 3,11 

2016 рік 1,8 3,21 

2017 рік 2,14 3,72 

2018 рік 2,56 4,16 

2019 рік 2,97 4,57 

* - складено автором на основі [152; 153]. 
. 

Застосуємо функцію ТЕНДЕНЦІЯ для моделювання значення частки в 

найближчій перспективі (рис. 3.19): 
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Рис. 3.19 Моделювання значення частки електронної комерції у ВВП в 

найближчій перспективі* 

* - складено автором на основі [152; 153]. 

 

Динаміка частки електронної комерції у ВВП України у 2011-2022 

(прогноз) рр. представлено на рис. 3.20. 

Проведені розрахунки в контексті застосування економіко-

математичного моделювання дозволяють зробити наступні висновки. По-

перше, з метою подальшого розширення частки електронної комерції у ВВП, 

що обумовлюватиме активну участь України у інформаційно-комерційній 

євроінтеграційній взаємодії і виступатиме показником відкритості, 

прозорості і безпечності інформаційно-цифрового простору, доцільно 

зосередити увагу на таких показниках як кількість користувачів інтернет, 

частка користувачів інтернет у загальній чисельності населення та оборот 

ринку електронної комерції.  
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Рис. 3.20 Динаміка частки електронної комерції у ВВП України  

у 2011-2022 (прогноз) рр., %* 

* - складено автором на основі [104]. 

 

По-друге, динамічне зростання зазначених показників вимагає 

реалізації комплексу заходів, пов’язаних, насамперед, із подальшим 

розвитком інформатизації суспільства, зокрема, в контексті реалізації засад 

Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства в Україні в 2018-2022 

роках, приведення законодавчих та нормативних документів, які регулюють 

сферу електронної комерції та суміжні галузі, у відповідність із 

європейськими нормами та стандартами, що дозволить інтенсифікувати 

співпрацю в цьому напрямі, оптимізації комунікаційної взаємодії виробників 

із потенційними споживачами  у сфері електронних комерційних операцій, 

що дозволить більш повно врахувати їх специфічні вимоги і дасть 

можливість наповнити та розширити обсяги пропозиції.  

По-третє, побудова тенденційного тренду на основі даних, 

опрацьованих при здійсненні моделювання, демонструє позитивну динаміку 

на найближчі три роки. Цей період, на нашу думку, є достатнім для того, щоб 

усунути слабкі місця у функціонуванні досліджуваної сфери та вивести 

електронну комерцію в України на новий щабель розвитку. До проблемних 

аспектів, які мають суттєвий вплив на комплекс факторів, закладених в 
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систему моделювання, слід віднести наступні: цифровізація соціально-

економічної сфери, узгодження стратегічних підходів до формування 

політики гармонізації цифрового ринку з ЄС, стимулювання розвитку систем 

обміну інформацією, оптимізація нормативної бази розвитку сфери 

електронної комерції, спрощення системи електронних розрахунків та 

забезпечення безпеки їх здійснення для всіх суб’єктів взаємовідносин.  

Зокрема, в площині розширення взаємодії з ЄС у зазначеній сфері 

важливе значення мають наступні складові компоненти угоди. Безперечно, в 

цьому зв’язку набуває особливого значення співпраця у напрямі подальшого 

розвитку зони вільної торгівлі Україна-ЄС, що визначає перспективи 

співробітництва на основі використання комплексу преференційних переваг, 

в т.ч. це стосується механізмів оптимізації функціонування ринку 

електронної комерції. Частина Угоди “Економічне та секторальне 

співробітництво”, в свою чергу, стосується, передусім, основних передумов 

гармонізації вітчизняного законодавства з відповідними нормативно-

правовими вимогами європейських документів, створення відповідної 

інституційної інфраструктури, здатної забезпечити функціональні засади 

співробітництва у різних секторах господарювання, в тому числі в сфері 

електронної комерції. 

Головними перевагами частини “Фінансове співробітництво” слід 

вважати окреслення можливостей для України одержання фінансової 

підтримки у розвитку економічної взаємодії, пріоритетних напрямів 

фінансування поряд із компонентами її моніторингу, контролю за 

використанням. В цій частині йдеться також про поглиблення співпраці 

України та ЄС шляхом поступової гармонізації українського законодавства у 

цій сфері із європейськими нормативам ЄС, обміну відповідною інформацією 

тощо. 

По-четверте, саме в контексті розширення співпраці з ЄС у напрямі 

багатосторонньої інформатизації та цифровізації, посилення комунікативної 

складової на мікро- та макрорівні, виокремлені показники мають важливе 
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значення як сукупність елементів, розробка яких дозволятиме 

раціоналізувати електронну комерційну взаємодію в межах основних 

напрямів співробітництва. Таким чином, в контексті розширення співпраці 

України з ЄС в сфері електронної комерції слід відмітити подальше 

прогнозоване динамічне зростання частки електронної комерції у ВВП 

України. Це сприятиме не тільки покращенню іміджу країни у глобальному 

інформаційно-комерційному просторі, а й розширенню можливостей для 

подальшого співробітництва. 

 

3.3. Розвиток електронної торгівлі в Україні як передумови 

інтеграції до цифрового союзу ЄС 

 

В умовах інтенсифікації міжнародної комерційної взаємодії, активізації 

торговельних операцій між учасниками світового обміну поряд із зростанням 

рівня конкуренції на світовому ринку, суттєвого значення набувають саме 

нові підходи до здійснення зовнішньоторговельного співробітництва, які 

дозволяють в повній мірі використати наявний технологічний потенціал, що 

відкриває широкий простір для організації нових форм співпраці в сфері 

електронної комерції.  

Вона не лише створює можливості для постійного безперебійного 

зв’язку підприємств та їх споживачів, партнерів, контрагентів, а й спрощує 

документарну та розрахункову компоненти взаємовигідного співробітництва. 

Для України розвиток електронної комерції є координатною точкою із 

вектором інтеграції в європейський цифровий простір.  

Механізм реалізації угод у сфері електронної торгівлі України як 

передумови інтеграції до цифрового союзу ЄС залежить від ряду факторів 

різновекторного спрямування. Йдеться, насамперед, про забезпечення 

нормативно-правових засад  адаптації вітчизняної електронної комерції зі 

стандартами ЄС, обґрунтування впливу ринкових важелів на диверсифікацію 

електронної комерції України з країнами ЄС, визначення пріоритетів 

інтеграції України в систему електронної комерції ЄС.  
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Основним узагальненим показником розвитку електронної торгівлі є 

відповідний індекс, який щорічно розраховує ЮНКТАД. Він базується на 

вимірюванні частки людей, що використовують Інтернет, частці людей, що 

мають платіжні картки, кількості безпечних інтернет-серверів на млн. осіб та 

оцінці поштової надійності. Динаміка зазначеного індексу в окремих країнах 

світу представлена на рис. 3.21: 

 

Рис. 3.21 Динаміка індексу електронної комерції у 2015-2019 рр. в 

окремих країнах світу* 

* - складено автором на основі [221]. 

 

Так, високі значення індексу згідно даних рис. 3.21  характерні для таких 

країн як Люксембург, Швейцарія, Норвегія, Нідерланди, Південна Корея, 

Великобританія, Швеція, Японія, Німеччина, Нова Зеландія. Причини цього, 

на нашу думку, слід вбачати, передусім, у рівні економічного розвитку країн, 

що має тісний зв’язок із складовими індексу. Україна за цим індексом в 2016 

році знаходилася на 54 місці серед 144 країн, в 2017 році – на 63, а в 2018 

році - на 51 місці серед 151 країни, що з урахуванням високих темпів росту 

електронної комерції має позитивне значення. Слід зауважити, що у сфері 

електронної комерції показники проникнення Інтернету, частки електронної 

комерції у роздрібній торгівлі, темпи росту ринку електронної комерції тісно 

пов’язані між собою та здійснюють взаємний вплив.  

Слід відмітити найвищі серед розглянутих країн темпи росту ринку, 

характерні для України, що створює підґрунтя для розвитку співпраці. 
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Зауважимо також, що Великобританія, Франція, Німеччина, Іспанія входять 

до переліку країн з найвищими показниками частки електронної комерції у 

ВВП. Сукупність комплексу необхідних змін та наслідків представлено на 

рис. 3.22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.22 Наслідки розвитку електронної комерції України 

в контексті євроінтеграції* 

* - складено автором на основі [194; 224]. 

В цілому варто виділити наступні пріоритетні для розвитку вектори 

взаємовигідної співпраці Україна-ЄС в контексті реалізації Угоди про 

асоціацію в частині електронних комерційних операцій. По-перше, 

оптимізація інституційної складової діяльності в сфері електронної комерції 

на вітчизняному та європейському економічному просторі. Особливо 
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Наслідки розвитку електронної комерції в Україні в контексті 
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 Можливість використання  

сучасних зручних платіжних 

технологій, які спрощують 

механізм здійснення купівлі та 

скорочують час, який на це 

витрачається 

 

 можливості для захисту своїх прав 

при здійсненні платежів 

 

 Гармонізація прав, норм і правил поведінки компаній он-лайн та оф-лайн 

бізнесу, що призведе до зростання рівня конкуренції у межах, необхідних 

для нормального розвитку підприємництва; 

 Створення сприятливого середовища для ведення бізнесу на основі сучасних 

технологій в Україні. 

 



 161 

важливим тут видається те, що згідно європейського законодавства, компанії, 

які обслуговують споживачів он-лайн, мають дотримуватися тих самих 

вимог, стандартів у виробництві і реалізації продукції, що й оф-лайн 

підприємства. 

Важливе значення в цьому зв’язку має прийняття нормативних актів на 

виконання Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових 

розрахунків”, оновленні законодавчих актів, що регулюють напрями 

функціонування сфери електронних грошей.  

Трансформація законодавчої площини співпраці України з країнами 

Європейського Союзу є ключовою детермінантою зростання потенціалу 

розвитку для вітчизняних підприємств на ринку електронної комерції. 

Йдеться не лише про можливість посилення конкурентних позицій, а й, в 

першу чергу, про можливість доступу до участі у відповідних тендерах, 

державних закупівлях. 

Товаровиробники в Україні отримають доступ до широкого спектра 

більш дешевих промислових товарів, комплектуючих та обладнання. Кращий 

доступ до ринків третіх країн буде забезпечений завдяки гармонізації 

технічних регламентів та стандартів згідно з вимогами ЄС, що призведе до 

розширення можливостей виходу українських товарів на регіональних 

світових ринках. Серед країн, які є найбільшими ринками електронної 

комерції в світі, представлені держави ЄС (рис.3.23). 

Україна може скористатися перевагами Єдиного цифрового ринку ЄС, 

наближаючи своє законодавства до відповідних правил ЄС, а також до його 

принципів та норм. Це може стосуватися цілого розмаїття тем: електронної 

торгівлі, електронної комерції, електронної митниці, електронного 

врядування, електронних технологій в сфері охорони здоров'я, правил щодо 

телекомунікацій, цифрових навичок, просування інновацій. Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС включно з глибокою та всеосяжною зоною 
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вільної торгівлі, що попередньо вступила в силу, надає хорошу основу для 

поглиблення цифрової співпраці. 

 

Рис. 3.23 Найбільші ринки електронної комерції у 2016-2018 рр., трлн. 

дол.* 

* - складено автором на основі [152; 140]. 

 

Приведення вітчизняного законодавства у відповідність до європейських 

вимог буде мати, передусім, створення ефективного середовища для 

розвитку вітчизняного бізнесу, що на сьогодні є неможливим без 

використання сучасних технологій та новітніх прийомів реалізації, які мають 

бути належним чином врегульовані на державному рівні. Угода про 

асоціацію розкриває можливості проведення реформ, які допомогли багатьом 

країнам здійснити модернізацію, забезпечити вищі стандарти життя для своїх 

громадян та вийти на вищий технологічний рівень розвитку. 

Зауважимо, що згідно вимог ЄС існують специфічні вимоги для 

розвитку електронної комерції. Згідно з Директивою 2000/31/ЄС до товарів 

та послуг, що реалізуються через Інтернет, застосовують спеціальні вимоги. 

Наприклад, окремий розділ присвячено електронній розсилці - рекламі, що 

надходить на електронну поштову скриньку споживача без його згоди. 

Вимоги європейського законодавства передбачають, по-перше, однозначне 

маркування такої реклами таким чином, щоб полегшити її вловлювання 

спеціальними фільтрами електронної пошти чи сервера, ведення 
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розповсюджувачем окремого реєстру відмов споживачів-фізичних осіб, які 

не бажають отримувати такі повідомлення.  

По-друге, сприяння розвитку електронної торгівлі та розширення 

збутової мережі за рахунок залучення європейських споживачів. Електронна 

торгівля на сучасному етапі розвитку світового фінансово-економічного 

простору є суттєвою складовою і, одночасно, відображенням 

трансформаційних зрушень у світовому господарстві. У георегіональному 

аспекті вона має свої особливості, проте Західна Європа є одним із провідних 

регіонів розвитку цієї сфери діяльності у відповідному регіоні (рис. 3.24): 

 

Рис. 3.24 Частка регіонів світу у глобальному ринку 

електронної комерції в 2016 та 2018 рр., %* 

* - складено автором на основі [152; 140]. 

Зважаючи на це, саме ринок європейських країн з географічної, 

територіальної та демографічної точок зору представляє значний інтерес для 

розвитку взаємного співробітництва в сфері електронної комерції. Це 

обумовлене наступними основними чинниками: значна кількість країн, що є 

учасницями цього інтеграційного об’єднання (28 країн-учасниць), велика 

кількість населення, які є потенційними споживачами пропонованих товарів і 

послуг, високий рівень платоспроможності споживачів. Зважаючи на те, що 

передбачається скасування ввізного мита для ввезених з України товарів 

(97% товарів), це дозволить запропонувати сприятливу для потенційних 
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споживачів ціну поряд із спрощенням проходження митних процедур як 

складової організаційної діяльності підприємств. 

По-третє, стимулювання розвитку інфраструктури електронної 

торгівлі. В цьому зв’язку важливе значення має інтеграція у вітчизняний 

ринок міжнародних платіжних систем, таких як PayPal, та систем захисту 

інформації. Це відкриє доступ вітчизняним підприємствам до сегментів 

європейських споживачів, створюватиме нові можливості для розвитку 

зовнішньоторговельної діяльності, підвищить конкурентноздатність 

аутсорсингових послуг українських підприємств на зовнішніх ринках. Слід 

очікувати також на гармонізацію статистичного супроводу діяльності 

електронної комерції в Україні та ЄС і налагодження моніторингу діяльності 

в цій сфері [33]. 

Не зважаючи на позитивну динаміку розвитку електронної комерції, 

наша країна має ряд суттєвих перешкод в цій сфері. Вони пов’язані, 

передусім, з необхідністю формування належного правового поля здійснення 

електронної торгівлі, захисту прав споживачів товарів та послуг, придбаних 

через Інтернет, створення раціонального законодавчого підґрунтя для 

захисту права інтелектуальної власності. Також слід зважати на низький 

рівень технологічного забезпечення більшості підприємств, який 

уповільнює розвиток комерційних операцій в тому числі в сфері 

електронного бізнесу [65, с. 16].  

Крім того, розвитку електронної комерції заважає загальний рівень 

сприйняття такої сфери діяльності потенційними споживачами. Причини цього 

полягають в недовірі до рівня стандартизації та сертифікації продукції, яка 

продається он-лайн, наявності значної кількості інтернет-шахрайства та 

кібератак, які стають відомі широким верствам населення, недостатній рівень 

поінформованості споживачів про можливості, переваги та преференції 

використання такого способу здійснення операцій. Разом з тим, варто 

відмітити, що наразі загальні тенденції починають зміщуватися у бік 
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зростання зацікавленості у використанні електронних комерційних операцій 

як способу зручної оплати та придбання товарів та послуг.  Йдеться не тільки 

про пересічних споживачів, а й про консервативних підприємців, які 

застосовують інформаційні інтернет-технології у веденні бізнесу. За 

допомогою Internet здійснюється більше тридцяти видів шахрайських дій  

[12, с. 41]. Найбільш розповсюдженими видами шахрайства через Internet із 

застосуванням міжнародних платіжних систем також вважаються наступні 

(рис. 3.25): 

 

Рис. 3.25 Види шахрайства із застосуванням міжнародних 

платіжних систем* 

* - складено автором на основі [113; 141]. 

Разом з тим, сторони угоди повинні узгоджувати регуляторні питання. 

Йдеться, насамперед, про сферу сертифікації, зокрема, визнання електронних 

підписів; відповідальність посередників, що надають послуги із передачі та 

зберігання інформації; нагляд над несанкціонованими електронними 

комерційними зв’язками; захист інтересів споживачів у сфері електронної 

торгівлі; інші питання, що стосуються розвитку електронної торгівлі.  
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Зважаючи на зазначене вище, на сьогоднішньому етапі розвитку 

української електронної торгівлі необхідною є докорінна трансформація 

традиційних форм, методів та інструментів ведення бізнесу у напрямі 

використання сучасного досвіду, новітніх технологій, прийомів 

коннектизації. Визначення пріоритетів державної підтримки розвитку 

зазначеної сфери активності має ґрунтуватися на моніторингу статистики її 

розвитку і передбачати організаційну та фінансову підтримку технічного 

забезпечення та розробки програмного забезпечення для різноманітних 

інституцій та підприємств різних сфер економічної діяльності  [74, с. 346]. 

В цілому,  перспективи розвитку електронної торгівлі в контексті 

використання переваг від реалізації Угоди про Асоціацію України з ЄС 

доволі потужні, що має стати відправною площиною для подальшої 

технологізації та інноватизації бізнес-середовища в нашій країні. Це, в свою 

чергу, може стати не лише суттєвим стимулом для розвитку електронної 

комерції, створити засади для формування високого рівня 

конкурентоспроможності держави на світовому ринку, а й виділитися в 

окремий конструктивний напрям економічного розвитку. 

Україна та ЄС домовились про тіснішу співпрацю в сфері цифрових 

технологій. Для цього єврокомісара Ґюнтер Еттінґер звернув увагу на 

особливу роль України, яку вона може відіграти в цьому питанні. Він 

пояснив це тим, що в державі динамічно розвивається ІТ-сектор. 

Єврокомісар звернув увагу на те, що фахівців у галузі цифрових та 

інформаційних технологій в Україні навіть більше, ніж в деяких країнах ЄС. 

Ключовими напрямами європейського Цифрового співтовариства названо 

електронну комерцію, електронне мито і електронну систему охорони 

здоров'я. Єдиний цифровий ринок ЄС, як очікується, передбачатиме свободу 

руху товарів, осіб, послуг і капіталу, створення умов для громадян, фізичних 

та юридичних осіб для безперешкодного отримання доступу й здійснення 

діяльності в інтернеті в умовах чесної конкуренції, а також високий рівень 

захисту споживчих і персональних даних.  
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Для досягнення всіх цих цілей має велике значення й швидкісний 

мобільний інтернет. Очікується, що в усіх країнах, які приєднаються до 

європейського Цифрового співтовариства вже до 2020 року буде 

запроваджено наступний стандарт - 5G.  

Фактологічний аналіз розвитку електронної торгівлі в Україні засвідчує 

позитивні темпи її розвитку і поступове виокремлення її в суттєвий і 

потенційно перспективний сегмент національного економічного простору. 

Темпи розвитку електронного бізнесу в Україні є доволі потужними, навіть в 

порівнянні з європейськими країнами, що є лідерами в цій сфері. Подальший 

ефективний розвиток сфери електронної комерції передбачає інтенсифікацію 

роботи інтернет-магазинів, електронних сервісів різного спрямування. Це 

вимагає суттєвого технологічного оновлення численної кількості підприємств, 

їх матеріальної бази. Разом з цим, першим кроком на цьому шляху має стати 

розробка та створення зручних механізмів онлайн-покупки, в тому числі за 

допомогою мобільних додатків, смарт-сервісів. Це є основною передумовою 

інтенсивного розвитку ІТ-компаній в Україні, створення ними новітніх 

інноваційних продуктів, завданням реалізації яких є підтримка масштабного 

розвитку електронних комерційних операцій. Проте цей напрям діяльності 

потребує значної підтримки у напрямі розвитку мережевої інфраструктури. 

Йдеться, передусім, про формування засад для створення інтернет-

магазинів, порталів, платформ, розвиток послуг  інтернет-банкінгу [82, с. 

70]. 

Важливо проводити навчальні тренінги та майстер-класи, спрямовані 

на формування технічних навичок персоналу підприємств державної та 

недержавної форм власності. Крім того необхідно враховувати переваги 

зростання мобільного трафіку. Все більше споживачів здійснюють покупки 

онлайн за допомогою мобільних пристроїв. У 2015 році на частку покупок за 

допомогою мобільного телефону у деяких інтернет-магазинах припадало 

понад 40% загальної кількості покупок. Це відкриває необмежені можливості 

для швидкого і зручного коннекту із потенційними споживачами, 
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інформуванні про преференції у пропозиції товарів та послуг на ринку, 

контролюванні ринкової ситуації. 

Суттєве значення для розвитку ринку має також онлайн-взаємодія 

«Бізнес-Бізнес». В умовах поглиблення та взаємного переплетення інтересів 

країн різних регіонів світу, можливість встановлення перспективних зв’язків, 

які не вимагають постійного офлайн спілкування, а дозволяють вирішувати 

важливі питання та здійснювати операції онлайн є суттєвою перевагою. Для 

України необхідною є також створення зручних умов співпраці на ринку  

електронної комерції у сфері «Держава – Споживач» та «Держава-

Бізнес», беручи до уваги недостатній рівень державного контролю щодо 

електронних трансакцій. Це вимагає, передусім, достатніх обсягів 

фінансування техніко-технологічної складової розвитку сучасних 

підприємств, установ, організацій, відомств, організація навчання персоналу 

цих інституцій навичкам технічної грамотності [89]. 

Перспективними є сектори Інтернет-банкінгу та безготівкові операції 

оплати товарів та послуг, а також розвиток роздрібної торгівлі в Інтернеті. 

Це допомагає розширити ринки збуту продукції і використовувати при 

цьому новітні технології.  

Зауважимо, що перспективним напрямом розвитку електронної 

комерції в контексті співпраці в цій сфері з ЄС є Consumers to Consumers 

(наприклад, OLX). Тут широкою популярністю користується розділ, що 

стосується продажу нерухомості, електроніки, різноманітних дитячих 

товарів. Головною перевагою цих сервісів слід вважати не лише зручність і 

мобільність операцій купівлі-продажу, а й можливість обміну досвідом 

покупок, обговорення переваг та недоліків тих чи інших товарів та послуг, 

формування коментарів [107].  

Понад 70% покупців зважають на контент-маркетингові інструменти, 

які використовуються сучасними підприємствами в їх діяльності. Йдеться 

про те, що наразі у розпорядженні підприємств – суб’єктів ринку електронної 

комерції є цілий комплекс інструментів впливу на онлайн споживачів. В 
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цьому зв’язку важливого значення набуває опис товару на сайті, контент 

сайту, зручність користування онлайн сервісами, які він пропонує, відгуки 

споживачів, які вже придбали товар, запитання і відповіді. Крім того, все 

перераховане створює міцний зв’язок між виробником і споживачем, що 

відповідає сучасній тенденції перетворення споживачів у постійних 

користувачів товарів та послуг підприємства. Поява на ринку мобільної 

комерції 4G-зв’язку сприятиме розширенню мережі інтернет-

користувачів, оскільки дозволяє здійснювати покупки з будь-якої локації в 

країні. Зростає також популярність послуг інтернет-банкінгу та платіжних 

операцій через інтернет. Сьогодні лідерами в цій сфері є такі установи як 

«Приватбанк», «Райффайзен Банк Аваль» та інші. Крім можливості 

здійснення платежів онлайн, вони пропонують зручні й прості у 

користуванні додатки для мобільних телефонів та цілодобову 

консультаційну підтримку щодо особливостей їх використання. Особливу 

роль на ринку онлайн комерції відіграють компанії, які здійснюють доставку 

придбаної продукції. На їх частку припадає 78% усіх способів доставки 

товару.  

Найвищий конкурентний потенціал у сфері доставки з Інтернет-

магазинів має “Нова пошта”, частка якої складає понад 35% із 

загальної кількості доставки товарів, придбаних через Інтернет-сервіси 

[64]. З цим підприємством співпрацює значна кількість інтернет-продавців в 

Україні. Причини цього слід вбачати в широкому спектрі послуг, що надає 

компанія, зручності умов бізнес-співпрці, повноті й вчасності виконання 

зобов’язань. 

Разом з цим, набуло популярності серед споживачів використання 

послуг он-лайн сервісів замовлення автобусних, авіаційних та залізничних 

квитків онлайн. Поряд з  «Укрзалізницю», яка з 2013 року запустила продаж 

проїзних залізничних документів, придбаних через iнтернет, а в 2016 - 

створила мобільну версію для купівлі квитків, сьогодні на ринку діє ряд 

потужних сервісів бронювання білетів.  
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Важливим напрямом перспективного розвитку електронної комерції, 

безумовно, виступає подальше розширення використання електронних 

грошей, адже споживачі країн світового співтовариства висувають досить 

жорсткі вимоги до стандартів обслуговування: воно має бути цілодобовим, 

мобільним, зручним, а також передбачати мінімальні комісійні витрати  [6].  

Питання безпечності зберігання та використання електронних грошей є 

ключовим фактором формування лояльності споживачів до ринку 

електронної комерції, товарів і послуг, що він пропонує. В Україні процес 

впровадження в обіг електронних грошей в силу низки обставин 

різновекторного спрямування є досить повільним, проте в даному випадку це 

дозволяє добре підготувати різні сегменти ринку до сприйняття такої форми 

взаємодії між виробником і споживачем. На жаль, така поступовість 

зумовлена ще й недостатнім рівнем сформованості правової бази здійснення 

електронних комерційних розрахунків. Ліміти, встановлені НБУ на обсяги 

переказів (500 і 4000 грн.) зважаючи на постійне зростання курсу іноземної 

валюти не відповідають потребам ринку. Хоча на перший погляд і слугують 

механізмом захисту. Проте будь-які зміни у встановлених орієнтирах є 

доцільними  лише за умов впровадження надійного механізму контролю за 

операціями. Крім того, слід зважати на неможливість валютних переказів 

закордон. В цьому зв’язку важливим елементом інтенсифікації українських 

електронних грошей є  відсоток за їх зберігання. Важливим напрямом 

оптимізації є орієнтація на попит споживачів в сфері електронної комерції 

(рис. 3.26): 
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Рис. 3.26 Товарна структура он-лайн закупівель 

на світовому ринку в 2018 році, %* 

* - складено автором на основі [152; 140]. 

 

Здійснення фінансових операцій на сучасному етапі технологічного 

розвитку світу постійно трансформується у напрямі появи нових 

інструментів їх підтримки, нових способів взаємодії між їх учасниками. 

Суттєву роль в цьому відіграють інтернет-технології, що дозволяють 

фінансово взаємодіяти у зручний спосіб для всіх суб’єктів. Все це сприяє 

розвитку електронної комерції, застосування прийомів та методів якої 

напряму обумовлене вище перерахованими чинниками. Її головною 

перевагою слід вважати, на нашу думку, мобільність застосування її 

складових у взаємодії між учасниками міжнародних обмінів. Ця сфера 

активно розвивається і в Україні. Подальший розвиток електронної комерції 

в Україні є одним з пріоритетних способів інтеграції у зовнішні ринки для 

вітчизняних суб’єктів господарювання, а отже важливим способом 

оптимізації їх конкурентних позицій.. 

 

Висновки до розділу 3: 

 

Дослідження детермінант структури та динаміки електронної торгівлі 

України з ЄС в умовах асоціації дозволяє зробити наступні висновки. По-

перше, в контексті взаємодії України з ЄС в сфері електронної торгівлі 

важливе значення має врахування основних засад Угоди про асоціацію. 

Основними перевагами для України в процесі реалізації Угоди для сфери 

електронної комерції повинні стати наступні: реалізація інституційної 

складової електронної взаємодії між Україною та країнами ЄС, розширення 

потенційно важливих перспектив розвитку вітчизняного ринку електронної 

комерції та диверсифікація ринків збуту з урахування потенціалу 

європейських ринків у цьому напрямі, оптимізація можливостей  

інфраструктурної детермінанти електронної торгівлі. 
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По-друге, позиціоновано вплив ринкових важелів на диверсифікацію 

електронної комерції України з країнами ЄС і структуровано його вектори у 

наступних напрямах: інтенсифікація розвитку електронної комерції, 

персоналізація взаємозв’язку із споживачем з метою оптимізації 

співвідношення попиту і пропозиції на ринку, розвиток мобільної 

комунікації, застосування нових технологій в організації операцій та 

способах розрахунків та ін. Специфічними складовими розвитку міжнародної 

електронної торгівлі в Україні визначено високий потенціал зростання, 

ступінь насиченості ринку товарами та послугами, низький рівень 

проникнення Інтернету, недосконала інфраструктура ринку електронної 

комерції, низька активність в оплаті здійснених операцій за допомогою 

карток, що спричиняє недостатній рівень завантаженості платіжних систем, 

невисокий рівень платоспроможності населення.  

По-третє, визначено фінансові механізми розвитку електронної торгівлі 

України з ЄС, серед яких виділено механізми здійснення електронних 

платежів; комплекс заходів, спрямованих на забезпечення доцільного 

поєднання у використанні українських та зарубіжних платіжних систем; 

забезпечення високого рівня безпеки обмінних операцій в цій сфері; 

фінансові механізми державного стимулювання розвитку інфраструктурної 

складової розвитку електронної комерції в Україні. 

По-четверте, аргументовано пріоритети оптимізації сфери електронної 

торгівлі України з ЄС, зокрема: узгодження умов роботи на українському та 

європейському ринках; збільшення потенційних ринків збуту в понад 10 

разів за рахунок країн Європейського Союзу; відкриття доступу до 

державних закупівель ЄС; поштовх для розвитку інфраструктури електронної 

комерції. Завдяки гармонізації законодавчого поля в Україні отримають 

подальший розвиток міжнародні платіжні системи та системи захисту 

інформації. 

По-п’яте, з метою моделювання напрямів розвитку електронної 

торгівлі України з ЄС застосовано інструменти економіко-математичного 
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моделювання. Побудовано множинну лінійну регресію з урахуванням всіх 

передумов застосування звичайного методу найменших квадратів. Це дало 

можливість побудувати достовірну модель, обґрунтовано відібрати головні 

фактори впливу на результуючу змінну -  частку електронної торгівлі у ВВП. 

До них віднесено ВВП, частка користувачів Інтернет у загальній чисельності 

населення, оборот ринку електронної комерції. Це дозволяє виокремлювати 

ті складові, які є важливими у співпраці в сфері електронної торгівлі України 

з ЄС. 

По-шосте, обґрунтовано перспективи інтеграції України в систему 

електронної комерції ЄС в умовах реалізації Угоди про асоціацію і визначено 

системні складові цього процесу, засновані на використанні європейського 

досвіду: стимулювання безготівкових розрахунків;  розробка й прийняття 

нормативних актів у сфері функціонування платіжних систем та розвитку 

безготівкових розрахунків,  розширення доступу до потенційних ринків 

збуту за рахунок більш широкого залучення споживачів країн ЄС, орієнтація 

Інтернет-магазинів в Україні на реалізацію продукції національних 

виробників; подальше удосконалення сфери захисту прав споживачів та 

покращення надійності, безпеки, терміновості платежів в сфері електронної 

комерції. 

Основні результати та положення даного розділу висвітлені автором в 

таких наукових працях: [42; 43; 47; 180; 230]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано 

наукове вирішення проблем інтеграції України у систему електронної 

комерції ЄС, проведено аналіз глобальних факторів її становлення та 

розвитку. Теоретичне осмислення формування Єдиного внутрішнього ринку 

електронної комерції в ЄС обумовлює необхідність дослідження механізмів 

гармонізації вітчизняного електронного бізнесу зі стандартами ЄС як 

чинника підвищення конкурентоспроможності країни, її 

зовнішньоекономічного сектору, а також відповідає перспективним 

завданням структурних перетворень, модернізації економіки, а також 

реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Результати проведеного дисертаційного дослідження дозволяють 

зробити такі висновки та запропонувати рекомендації, що відзначаються 

науковою новизною і мають теоретико-методологічне та науково-практичне 

значення: 

1. В умовах розгортання четвертої промислової революції розвиток 

електронної комерції набуває дедалі більшого значення як провідний фактор 

глобалізації господарських процесів. Її сутність і стратегічна мета пов’язані з 

можливістю досягнення глобальної присутності та здійснення господарської 

діяльності у світовому масштабі, вибору товарів і послуг незалежно від 

географічного розташування суб’єктів, оптимізації товарних потоків, 

зменшення витрат на операції з їх обслуговування, що, у свою чергу, сприяє 

зниженню цін, появі нових товарів і послуг (віддалених банківських, 

страхових, брокерських послуг). 

2. Визначено інтеграційні тренди міжнародної електронної комерції. 

Ключовими тенденціями у цій сфері в найближчі роки мають стати: суттєве 

збільшення мобільних продажів, безкоштовна доставка товарів, розвиток 

цифрового шопінгу, персоналізоване кураторство споживача 
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(персоналізовані бази даних про уподобання покупця сприятимуть 

спрощенню вибору). 

3. Виявлено умови посилення ролі електронної комерції у 

світогосподарських зв’язках, диверсифікації її механізмів, спрямованих на 

зростання технологічного експорту, а також створення конкурентних переваг 

на світових ринках товарів і послуг. Такими умовами є: а) інтенсивне 

використання досягнень науково-технічного прогресу; б) зростання темпів 

запровадження інформаційно-комп’ютерних технологій серед акторів 

зовнішньоекономічної діяльності; в) трансформаційні зрушення у 

міжнародних бізнес-процесах; г) глобалізація масштабів міжнародних 

торговельних потоків у мережі Інтернет. 

4. Важливою особливістю електронної комерції на єдиному 

внутрішньому ринку ЄС є досягнення виваженої конвергенції національних 

регуляторних механізмів. Це сприяє законодавчій уніфікації правових норм 

регулювання електронної комерції в умовах єдиного ринку ЄС, прискоренню 

темпів зростання та інтенсифікації розвитку внутрішнього ринку 

електронних послуг європейських країн. Додатковими проблемами розвитку 

електронної комерції в умовах єдиного внутрішнього ринку наразі є такі, що 

пов’язані з мовними, культурними, ментальними особливостями країн ЄС, а 

також з єдиною сертифікацією всіх процесів, що відбуваються в електронній 

комерції. 

5. Аргументовано комплексний підхід до розгляду доцільності 

лібералізації доступу на ринок електронної комерції України міжнародних 

систем здійснення розрахунків, зокрема дозволів на використання крипто-

валют як засобу платежу. Потенційними механізмами контролю і 

регулювання електронних грошей для подальшого їх впровадження в Україні 

є такі: постійний моніторинг та нагляд з боку уповноважених банків; 

наявність достатнього рівня капіталізації емітентів; надання функцій 

валютного контролю над емітентами комерційним банкам; включення 

емітентів електронних грошей до реєстру установ, що підлягають нагляду 
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державними службами моніторингу руху сумнівних фінансових потоків та 

брудних коштів. 

6. З метою оптимізації співпраці України з ЄС у розвитку взаємної 

електронної комерції застосовано інструменти економіко-математичного 

моделювання. Побудовано множинну лінійну регресію з урахуванням усіх 

передумов застосування звичайного методу найменших квадратів. В т. ч. 

проведено дослідження стосовно відсутності автокореляції залишків (за 

критеріями Дарбіна–Уотсона), здійснено перевірку мультиколінеарності 

фактичних ознак (за алгоритмом Феррара–Глобера). Це дало можливість 

побудувати достовірну модель, де обґрунтовано можливість відібрати 

головні фактори впливу на результативну змінну – частку електронної 

комерції у ВВП. До них віднесено ВВП, частку користувачів Інтернет у 

загальній чисельності населення, обіг ринку електронної комерції. 

7. Обґрунтовано, що основними інтеграційними напрямами розвитку 

електронної комерції в Україні виступають: стимулювання безготівкових 

розрахунків; розроблення й прийняття нормативних актів у сфері 

функціонування міжнародних платіжних систем, оновлення законодавчих 

актів, що  регулюють питання обігу електронних грошей; розширення 

доступу до потенційних ринків збуту через більш широке залучення 

споживачів із країн ЄС, зміна асортиментної політики вітчизняних Інтернет-

магазинів із перенесенням акценту на продукцію вітчизняного виробництва; 

подальше удосконалення сфери захисту прав споживачів та покращення 

надійності, безпеки, терміновості платежів у сфері електронної комерції. 

8. Розвиток сфери електронної комерції в Україні в умовах реалізації 

положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС вимагає державної 

підтримки інноваційних напрямів зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, 

збільшення каналів та асортименту послуг мобільного зв’язку, сприяння 

комп’ютерній грамотності населення та зростанню кількості активних 

користувачів Інтернет, передачі даних, при забезпеченні таких необхідних 

умов: всеосяжне покриття цифровими лініями зв’язку, впровадження 
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новітніх технологій, сприяння розвитку конкуренції та збільшенню кількості 

Інтернет-провайдерів; активізація новітніх бездротових цифрових мереж 

зв’язку на всій території України. 

9. З метою активізації процесів інтеграції України до Єдиного цифрового 

ринку ЄС, держані регуляторні положення у сфері інституційного 

забезпечення функціонування системи електронної комерції мають бути 

сконцентровані на таких основних напрямах: 1) регулювання прав та 

обов’язків провайдерів; 2) встановлення відповідності єдиним стандартам 

достовірності й пристойності інформаційних повідомлень; 3) уніфікація 

категорій електронних продуктів та електронних послуг; 4) усунення 

технічних бар’єрів і юридичних перешкод, що виникають при 

транскордонній електронній торгівлі; 5) розбудова вітчизняної 

інфраструктури ринку електронної комерції. 

10. Встановлено, що найбільший економічний та соціальний ефект від 

міжнародної електронної комерції зможуть отримати країни, які досягли 

успіхів у створенні сприятливого конкурентного середовища та адекватної 

законодавчої бази для її розвитку. Задля цього концепція розвитку 

електронної комерції в Україні в умовах глобалізації та європейської 

інтеграції має бути визначена та розроблена з метою запровадження дієвих 

механізмів протидії інформаційним викликам та загрозам, які передбачають 

застосування сучасних інтеграційних нормативно-правових, фінансових, 

інституційних, комунікативних, діджиталізаційних інструментів. 
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Додаток Б 

Характеристика видів електронної комерції* 

Критерій  Вид  Особливості 

Залежно від 

забезпечення 

електронними 

пристроями 

Mobile commerce Комерція з використанням послуг мобільного зв’язку 

Televigion 

commerce 

Комерція з використанням інтерактивного цифрового 

телебачення 

Voice commerce Голосова комерція, сутність якої полягає в 

автоматизованих транзакціях в мережі Iнтернет, що 

здійснюються через голосові портали за допомогою 

комп’ютера або телефону завдяки голосовим командам 

Universal 

commerce 

Універсальна комерція, тобто можливість здійснювати 

комерційні дії електронним пристроєм у будь-який час 

Dynamical 

commerce 

Динамічна комерція – це динамічне ціноутворення, яке 

дозволяє продавцям досягти найвищої прозорості 

операцій і проводити електронні транзакції на 

найвигідніших умовах 

Критерій Вид Особливості 

За ознакою 

секторального 

функціонування 

В2В – (бізнес для 

бізнесу) 

Середовище взаємодії між юридичними особами і 

організаціями, що охоплює торгово-закупівельні 

майданчики, електронні вітрини і каталоги, електронні 

торгові магазини, електронні біржі й аукціони 

В2С – (бізнес для 

споживача) 

Середовище взаємодії між юридичними і фізичними 

особами, що охоплює торгові ряди, електронні вітрини і 

каталоги, електронні магазини й аукціони; 

В2G – (бізнес для 

уряду) 

Середовище взаємодії між юридичними особами й 

державними органами, що охоплює участь в 

електронних торгах, виконання державних замовлень, 

надання податкової, статистичної, митної та іншої 

звітності 

C2C– (споживач 

для споживача) 

Середовище взаємодії між фізичними особами, що 

охоплює дошки оголошень, Інтернет-аукціони, системи 

вірусного маркетингу 

G2C (уряд для 

споживача) 

Середовище взаємодії між державними організаціями та 

фізичними особами, що охоплює системи соціального 

обслуговування (виплати, допомоги, пільги і т. п.), 

системи комунального обслуговування, юридичні та 

інформаційно-довідкові служби 

* – складено автором на основі  [63; 85]. 
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Додаток В 

Етапи запровадження технологічних інновацій  

у міжнародній електронної комерції* 

 
Етап, період Особливості Головні положення 

Становлення, 

1950-1960 

рр. 

Епоха «Mainframe-based» додатків. Одними з перших таких застосувань були 

програми для транспорту – замовлення квитків, а також обмін даними між 

різними службами для підготовки рейсів. Поява технологій автоматизації 

продажів і впровадження автоматизованих систем управління 

корпоративними ресурсами. У 1960-х американські компанії American 

Airlines і IBM приступають до створення системи автоматизації процедури 

резервування місць на авіарейси. Таким чином, система SABRE (Semi – 

Automatic Business Research Environment) робить повітряні перельоти 

доступнішими для рядових пасажирів, допомагаючи їм орієнтуватися в 

тарифах і рейсах, число яких постійно зростає. Завдяки автоматизації процесу 

розрахунку тарифів при резервуванні місць знижується вартість послуг. 

Запровадження 

«Mainframebased» 

додатків. Розробка і 

впровадження система 

SABRE (Semi – 

Automatic Business 

Research Environment) 

Період 

фрагментації 

1970 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У США був утворений спеціальний комітет TDCC (Transportation Data 

Coordination Committee), завданням якого стало узгодження 4-х 

індустріальних стандартів, що вже склалися, для різних транспортних систем 

– авіації, залізничного і автомобільного транспорту. Результати діяльності 

цієї комісії лягли в основу нового стандарту для організації електронного 

обміну даними між організаціями – EDI (Electronic Data Interchange). 

Стандарт дістав назву – ANSI Х.12 (host - based). Водночас в Англії 

відбуваються такі ж процеси – пошук стандартних рішень для обміну 

даними. Але тут головна орієнтація була на торгівлю. З’явився набір 

стандартів Tradacoms для міжнародної торгівлі. Саме його Європейська 

економічна комісія – UNECE (United Nations Economic Commission for 

Europe) приймає як міжнародні стандарти GTDI (General – purpose Trade Data 

Interchange standards).   

Застосування 

ElectronicDataInt 

erchange. Існування 

двох стандартів: - 

європейського та 

американського. 

Початок руху за 

об’єднання  

EDIстандартів 

Період 

розвитку 

1980-1990 рр 

На базі стандартів GTDI з’являється міжнародний стандарт EDIFACT 

(Electronic Data Interchange for Administration, Commerceand Transport), 

прийнятий ISO (ISO 9735). Як транспортне середовище EDIFACT 

використовує стандарт електронної пошти Х.400 (підмножина Х.435). Віхи 

розвитку самого стандарту Х.400 - версії 1984, 1988, 1992 років, стали і 

етапами розвитку EDIFACT. Але в США Х.12 залишився основним 

стандартом для взаємодії корпорацій за допомогою EDI. 

Поява нового 

стандарту  EDIFACT 

(Electronic Data 

Interchange for 

Administration, 

Commerceand Transport 

Період 

кастомізації 

1990-1995 рр 

У 1997 році було заплановано остаточне об’єднання EDIFACT і Х.12, але 

реально це не сталося, оскільки на порядок денний для EDI вийшла інша, 

актуальніша проблема – можливість проведення операцій Електронної 

Комерції через Інтернет. Бурхливе зростання Інтернету, пов’язане із появою 

Webтехнології, змусило аналітиків EDI кардинально переглянути свої плани 

щодо подальшого розвитку Електронної Комерції. З’явився новий тип 

бізнесу - роздрібна торгівля через Інтернет. А оскільки Інтернет був (і 

залишається) дешевшим середовищем для передачі інформації, ніж 

концепція електронної пошти через накладені приватні мережі (VAN), то був 

створений стандарт EDIINT (EDIFACTover Internet) на базі стандартів для 

електронної пошти Інтернет – SMTP/S – MIME. 

Поява веб- технологій. 

Поява роздрібної 

торгівлі через Інтернет 

Період 

стандартизац

ії 1996-2000 

рр. 

Співтовариство Commerce Net (www.commerce.net) (дуже відома і впливова 

організація по сприянню розвитку бізнесу в Інтернет) провела низку тестів по 

перевірці сумісності різних комерційних реалізацій EDIINT. Тестування 

пройшло успішно, але було виявлено цілий перелік недоліків пропонованого 

стандарту (в основному це пов’язано з питаннями сумісності стандарту S – 

MIME) і доки його не прийнято. У 1997 році з’явився ще один стандарт – OBI 

(OpenBuyingonthe Internet). У стандарті декларуються принципи, яким 

повинне відповідати програмне забезпечення для Електронної Комерції, що 

підтримує відкриті Інтернет-стандарти. OBI спирається на EDIINT, але 

зачіпає значно більший клас питань стандартизації усіх форм взаємодії між 

організаціями, залученими в повний цикл купівлі-продажу-постачання 

Використання 

стандарту OBI (Open 

Buying on  the Internet) 

Період 

мультиатриб

у-тивності та 

конвергенції 

2000-2018 

рр. 

Використання усіх можливостей електронної комерції всіма суб’єктами 

взаємодії,  використання елементів традиційної  та електронної торгівлі 

Синергія зусиль 

контрагентів у сфері 

електронної комерції 

* – складено автором на основі  [96; 136; 69]. 
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Додаток Г 

додаток г1). 

Результати розрахунку багатофакторної лінійної моделі* 

 

* - складено автором на основі [152; 153]. 

 

додаток  г2). 

Таблиця логарифмованих змінних моделі* 

y x1 x2 x3 x4 x5 

-1,427116356 4,490881 4,032469 7,647533 -0,35667 -1,54178 

-1,347073648 4,68675 4,447346 8,016094 1,308333 -1,26585 

-1,203972804 4,855929 4,351567 8,529741 1,504077 -0,95192 

-1,272965676 4,467057 4,354141 9,01234 1,88707 -1,1117 

-1,171182982 4,667206 4,642466 9,271987 2,397895 -1,41059 

-0,994252273 4,800737 4,80238 9,476992 2,884801 -0,80073 

-0,776528789 4,956531 4,923624 2,77161 3,148453 -0,80744 

-0,597837001 4,966335 4,956531 9,826484 3,356897 -0,41552 

0,086177696 4,61413 4,35799 9,879763 3,563883 -0,24335 

0,530628251 4,403054 4,220977 9,883751 3,713572 0,05638 

0,587786665 4,406719 4,18662 9,887261 3,770459 0,356975 

0,457424847 4,645256 4,60457 10,00712 3,861782 0,165514 

0,587786665 4,565389 4,546269 10,0954 3,974434 0,277632 

0,717839793 4,472553 4,511409 10,17154 4,079231 0,385262 
 

* - складено автором на основі [152; 153]. 
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Додаток Ґ 

Результати розрахунку багатофакторної лінійно-логарифмічної 

моделі степеневої залежності* 

 

 

* - складено автором на основі [152; 153]. 
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Додаток Д 

Побудова матриці нормалізованих змінних моделі * 

 

 
* - складено автором на основі [152; 153]. 

 

Додаток Е 

Транспонована матриця нормалізованих змінних моделі * 

 

* - складено автором на основі [152; 153]. 
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Додаток  Є 

Перевірка моделі на достовірність моделі* 

Роки Фактичне значення 

частки електронної 

комерції у ВВП,% 

Розрахункове значення 

частки електронної 

комерції у ВВП, % 

Відхилення 

2006 рік 0,24 0,257564 -0,01756 

2007 рік 0,26 0,227806 0,032194 

2008 рік 0,3 0,17712 0,12288 

2009 рік 0,28 0,41258 -0,13258 

2010 рік 0,31 0,266532 0,043468 

2011 рік 0,37 0,429674 -0,05967 

2012 рік 0,46 0,49319 -0,03319 

2013 рік 0,55 0,592178 -0,04218 

2014 рік 1,09 1,078791 0,011209 

2015 рік 1,7 1,527451 0,172549 

2016 рік 1,8 1,872185 -0,07219 

2017 рік 1,58 1,566974 0,013026 

2018 рік 1,8 1,812836 -0,01284 

2019 рік 

(прогноз) 

2,05 2,075118 -0,02512 

* - складено автором на основі [152; 153]. 
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Додаток Ж 

Розрахункові дані для визначення критерію Дарбіна-Утсона моделі* 

і Y Y* Ut=Y-Y* U
2
 Ut – Ut-1 (Ut – Ut-1)

2
 

1 0,24 0,257564 -0,017564 0,000308494 -   

2 0,26 0,227806 0,032194 0,001036454 0,049758 0,002475859 

3 0,3 0,17712 0,12288 0,015099494 0,090686 0,008223951 

4 0,28 0,41258 -0,13258 0,017577456 -0,25546 0,065259812 

5 0,31 0,266532 0,043468 0,001889467 0,176048 0,030992898 

6 0,37 0,429674 -0,059674 0,003560986 -0,103142 0,010638272 

7 0,46 0,49319 -0,03319 0,001101576 0,026484 0,000701402 

8 0,55 0,592178 -0,042178 0,001778984 -0,008988 8,07841E-05 

9 1,09 1,078791 0,011209 0,000125642 0,053387 0,002850172 

10 1,7 1,527451 0,172549 0,029773157 0,16134 0,026030596 

11 1,8 1,872185 -0,072185 0,005210674 -0,244734 0,059894731 

12 1,58 1,566974 0,013026 0,000169677 0,085211 0,007260915 

13 1,8 1,812836 -0,012836 0,000164763 -0,025862 0,000668843 

14 2,05 2,075118 -0,025118 0,000630914 -0,012282 0,000150848 

  12,79 12,789999   0,078427738   0,215229081 

* - складено автором на основі [152; 153]
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