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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

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, 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 
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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 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; 
- визначити фінансові механізми розвитку електронної торгівлі України з ЄС; 
- аргументувати детермінанти оптимізації структури електронної торгівлі 

України з ЄС; 
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- 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). 

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 
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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; 

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; 

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 
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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 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 
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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 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). 

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).  
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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. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, висвітлено стан її 

наукової розробленості, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи 
дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих 
результатів, наведено відомості про їх впровадження, апробацію та публікації. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження міжнародної 
електронної комерції в умовах глобалізації» розкриваються детермінанти 
становлення та розвитку міжнародної електронної комерції, досліджуються 
особливості структури та фактори глобалізації міжнародної електронної комерції, а 
також інституційно-господарські передумови становлення та розвитку системи 
електронної комерції на Єдиному внутрішньому ринку ЄС. 

Аналіз сутнісних рис, особливостей, передумов розвитку міжнародної 
електронної комерції свідчить, що нині вона виступає цілісним системним 
утворенням. У роботі запропоновано виділити загальні чинники розвитку 
електронної комерції (економічні, політичні, правові, соціально-демографічні та 
технологічні характеристики розвитку ринку електронної комерції; умови 
кон’юнктури на міжнародних ринках електронної торгівлі; конкурентні позиції 
європейського ринку електронної комерції на окремих сегментах світового 
віртуального економічного середовища). Вони взаємопов’язані та розглядаються за 
допомогою комплексного підходу через призму специфічних вимірів 
(імплементація директивних інструментів Єдиного цифрового ринку ЄС; 
гармонізація системи адміністрування податку на додану вартість в країнах ЄС; 
створення єдиного механізму захисту даних та створення електронного уряду ЄС; 
усунення економічних та інституційних перешкод для транскордонної електронної 
торгівлі; рівень розвитку інформаційної інфраструктури та комп’ютерної 
грамотності населення). 

У дослідженні обґрунтовано, що науково-технічний прогрес на сучасному 
етапі перетворилася на найважливіший фактор розвитку міжнародної електронної 
комерції – за допомогою його досягнень забезпечується не тільки автоматизація 
обліку і контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, збереження економічної 
інформації, а й здійснюється цілий комплекс заходів для удосконалювання як 
міжнародних, так і внутрішньонаціональних торговельних і фінансових операцій. 

Серед факторів, що сприяють впровадженню новітніх інформаційних 
технологій у сфері міжнародної комерційної діяльності, виокремлено фактори, 
обумовлені результатами  науково-технічного прогресу, які уможливили появу на 
ринках за цілком доступними цінами цілого комплексу принципово нового 
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комп'ютерного й телекомунікаційного устаткування, спеціально призначеного і 
пристосованого для потреб торговельного та фінансового підприємництва, а також 
фактори, пов'язані зі змінами умов глобальної конкуренції і бізнесу у торговельній 
та фінансовій сфері, які вимагають від комерційних установ значного підвищення 
продуктивності праці, скорочення витрат виробництва, поліпшення якості наданих 
клієнтам послуг, створення нових форм і методів обслуговування. Встановлено, що 
перший тип факторів формує умови і можливості для впровадження комп'ютерної 
технології у комерційну діяльність, а другий тип робить запровадження 
інформаційних технологій в галузі міжнародної комерційної діяльності необхідною 
умовою виживання підприємства у глобальному конкурентному середовищі 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Фактори впровадження механізмів електронної комерції  

у зовнішньоекономічну діяльність  
Джерело: розроблено автором 
 

 

Разом із тим, автор критично аналізує позитивні та негативні тенденції 
розвитку електронної комерції на Єдиному внутрішньому ринку ЄС. У роботі 
виокремлено низку суперечностей розвитку системи електронної комерції ЄС, 
зокрема наголошено, що створення глибокої та регульованої інституційної бази 
функціонування інформаційного сектору економіки не виступає провідним 
чинником ефективного та самопідтримуючого розвитку системи електронної 
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комерції ЄС. Відмінності у технічній стандартизації, мовне та соціокультурне 
різноманіття європейських країн, різниця в історичних традиціях ведення бізнесу, а 
також неврегульованість податкових і грошово-кредитних аспектів електронної 
торгівлі виступають серйозним стримуючим чинником реалізації потенціалу ринку 
електронної комерції ЄС. У цьому зв’язку підкреслюється важливість послідовної 
реалізації «Стратегії Єдиного цифрового ринку для Європи» Європейської Комісії 
(2015 р.). 

У другому розділі «Механізм інтеграції України з ЄС у сфері електронної 
торгівлі» проведено комплексне дослідження регуляторної адаптації інституційних 
інструментів вітчизняної електронної комерції до правил ЄС. Здійснено 
ретроспективний та перспективний аналіз модифікації сучасних форм ринкових 
важелів інтеграції України до системи електронної торгівлі ЄС, а також виявлено 
конвергенцію фінансових механізмів електронної торгівлі України з країнами ЄС. 

Динамічний розвиток ринку міжнародної електронної комерції потребує 
уніфікації та стандартизації інституційно-господарських механізмів для 
акумулювання й використання зовнішніх джерел фінансування інформаційно-
інноваційного розвитку, що за сучасних умов значною мірою залежить від рівня 
інтегрованості системи електронної комерції у глобальні та регіональні економічні 
процеси. Незбалансована динаміка розвитку національного сектору електронної 
комерції спричиняє загострення диспропорцій у міжнародних торговельних 
потоках, а нерозвиненість  системи електронної комерції України та недосконалість 
вітчизняної інформаційної інфраструктури призводять до структурних деформацій. 
Усе це гальмує приплив іноземного капіталу та новітніх технологій, а також 
посилює диспропорції у торговельному балансі України.  

Необхідність удосконалення організаційно-економічного інструментарію 
міжнародної електронної комерції України на світовому ринку товарів і послуг, 
формування ефективної інформаційної політики вимагають від вітчизняної системи 
електронної комерції вирішення нагальних взаємопов’язаних завдань, зокрема: 
створення національної інформаційної інфраструктури; запровадження 
електронного урядування з електронними послугами; забезпечення фінансування 
державних проектів Національної програми інформатизації; фінансування науково-
дослідних робіт щодо поширення систем електронної комерції; узгодження 
державно-громадської взаємодії у сфері електронної комерції; розроблення 
Національного плану дій з регулярного ознайомлення та впровадження систем 
електронної комерції різних типів; реалізація положень Угоди про асоціацію 
України з ЄС у сфері регулювання електронної торгівлі. Це тісно пов’язано з 
визначенням регуляторних детермінант міжнародної електронної комерції України, 
сукупність яких слід розглядати на трьох рівнях: міжнародному, георегіональному 
та національному (рис. 2). 

У дисертації визначено, що з метою інтеграції України в європейський 
електронний комерційний простір необхідно реалізувати такі основні заходи: 
всеосяжне покриття цифровими лініями зв’язку, впровадження новітніх технологій, 
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сприяння розвитку конкуренції та відкриття ринку для нових операторів; загальний 
перехід на цифрові мережі зв’язку; розширення асортименту послуг, що надаються 
он-лайн споживачам, зокрема шляхом використання сучасних телекомунікаційних 
рішень і нових технологій в цій сфері; забезпечення високого рівня всебічної 
підтримки з боку держави з метою стимулювання електронних комерційних 
операцій. 

 
Рис. 2. Система інституційних інструментів електронної комерції в Україні 

Джерело: розроблено автором 
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Впровадження новітніх систем і платіжних технологій виступає підґрунтям 
для ефективного розвитку електронної комерції в Україні. З метою інтеграції 
України до Європейського інформаційного суспільства необхідно вирішити 
комплекс організаційно-правових питань, серед яких: адаптація 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; розроблення Концепції державної інформаційної політики України 
як складової інтеграції в європейський інформаційний простір. Вивчення 
європейського досвіду в цій сфері дозволило виділити такі основні напрями 
оптимізації інформаційно-комунікаційних технологій: електронні гроші, платіжні 
системи, безконтактні платежі та мобільна оптимізація 

У третьому розділі «Детермінанти структури та динаміки електронної 
торгівлі України з ЄС в умовах економічної асоціації» досліджено пріоритети 
оптимізації структури електронної торгівлі України з ЄС, визначено сучасні 
напрями розвитку електронної торгівлі в Україні як передумови інтеграції до 
цифрового союзу ЄС, а також запропоновано економіко-математичну модель 
напрямів розвитку електронної торгівлі України з ЄС. 

Обґрунтовано, що на сучасному етапі розвитку національної економіки 
виникає необхідність розроблення методики оцінки міжнародної взаємодії України 
з ЄС у сфері електронної комерції задля зосередження зусиль держави та інших 
суб’єктів господарювання на найбільш перспективних її параметрах. 
Запропонована методика ґрунтується на таких складових: 1) аналіз руху експортно-
імпортних операцій у електронній формі; 2) визначення основних напрямів і 
складових електронної комерційної активності, її ролі в економічному розвитку 
національної економіки в цілому та у міжнародні торгівлі України зокрема; 3)  
обґрунтування ефективних обсягів міжнародної електронної комерції; 
4) комплексний аналіз зазначених коефіцієнтів у динаміці, що дає змогу 
проаналізувати їх основні тенденції. 

У роботі запропоновано системний підхід до виокремлення факторів, які 
мають найбільш суттєвий вплив на розвиток електронної торгівлі. Обґрунтування 
найбільш суттєвих факторів дозволило не лише визначити економічні та інші 
причини їх розвитку, а й скорегувати їх вплив у такий спосіб, щоб отримати 
найвищі показники розвитку досліджуваної сфери. Виокремлено ключові фактори 
впливу на розвиток електронної торгівлі,  що надало можливість обґрунтувати 
перспективи взаємодії України з ЄС у сфері двосторонньої співпраці в цьому 
напрямі. З використанням елементів економіко-математичного моделювання 
застосовано лінійну та логарифмічну функції, на основі яких побудовано множинну 
лінійну регресію з урахуванням усіх передумов застосування звичайного методу 
найменших квадратів. Це дало можливість побудувати достовірну модель, 
обґрунтовано відібрати головні фактори впливу на результативну змінну – частку 
електронної торгівлі у ВВП. До них віднесено ВВП, частку користувачів Інтернет у 
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загальній чисельності населення, обіг ринку електронної комерції. Визначено 
ступінь впливу міжнародної електронної комерції на формування детермінант 
розвитку національного господарства. 

За допомогою регресійно-кореляційного аналізу оцінено економічні 
параметри впливу міжнародної електронної комерції на ВВП України. 
Багатофакторна лінійна модель передбачає визначення в якості її змінних: x1 – ВВП; 
x2 – рівень доходів населення; x3 – кількість користувачів Інтернет; x4 – частка 
користувачів Інтернет у загальній чисельності населення, x5 – обіг ринку 
електронної комерції. Залежною величиною виступає частка електронної комерції у 
ВВП – y. Для цього на базі даних Державної служби статистики України, 
Національного банку України та Європейського центрального банку використано 
декілька агрегованих макрофінансових показників міжнародної електронної 
України за період 2006–2018 рр. (табл. 1). 

Аналіз параметрів регресійної залежності показує коефіцієнт детермінації 
0,973, який підтверджує зв'язок між змінними. У степеневій моделі коефіцієнт 
детермінації менший, ніж у лінійній адитивній моделі, тому робимо висновок, що 
лінійна адитивна форма залежності краще описує зв'язок між змінними. 

Таблиця 1 
Вихідні дані для розрахунку лінійної багатофакторної моделі 

залежності частки електронної комерції у ВВП України* 

роки 

Частка 
електронної 
комерції у 
ВВП, % (у) 

ВВП, 
млрд. 

євро (х1) 

Рівень 
доходів 

населенням
млрд. євро 

(х2) 

Кількість 
користувачів 
інтернет, тис. 

осіб  
(х3) 

Частка 
користувачів 

Інтернет у 
загальній 

чисельності 
населення, % (х4) 

Обіг ринку 
електронної 

комерції, 
млрд. євро 

(х5) 

2006 рік 0,24 89,2 56,4 2095,47 0,7 0,214 
2007 рік 0,26 108,5 85,4 3029,322 3,7 0,282 
2008 рік 0,3 128,5 77,6 5063,132 4,5 0,386 
2009 рік 0,28 87,1 77,8 8203,697 6,6 0,329 
2010 рік 0,31 106,4 103,8 10635,867 11 0,244 
2011 рік 0,37 121,6 121,8 13055,855 17,9 0,449 
2012 рік 0,46 142,1 137,5 15,984346 23,3 0,446 
2013 рік 0,55 143,5 142,1 18517,737 28,7 0,66 
2014 рік 1,09 100,9 78,1 19531,084 35,3 0,784 
2015 рік 1,7 81,7 68,1 19609,142 41 1,058 
2016 рік 1,8 82 65,8 19678,089 43,4 1,429 
2017 рік 1,58 104,09 99,94 22183,82 47,55 1,18 
2018 рік 1,80 96,10 94,28 24231,30 53,22 1,32 
2019 рік 
(прогноз) 2,05 87,58 91,05 26148,32 59,10 1,47 

* – складено автором на основі [A guide to e-commerce in Europe». Enterprise Europe Network. E-
commerce guide. 2018. URL: https://een.ec.europa.eu/sites/default/files/ een_guide_ecommerce_2018.pdf 
(дата звернення: 08.12.2018); E-commerce Украины: итоги 2018 и прогнозы на 2019. URL: 
https://rau.ua/ru/news/e-commerce-ukraine-2018/ (дата звернення: 16.05.2019)]. 
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Побудова економетричної моделі залежності обсягу ВВП від чотирьох 
зазначених факторів ґрунтується на специфікації у формі лінійного зв’язку між 
залежною змінною y та незалежними змінними x1, x2, x3, x4, x5. Після використання 
лінійної функції та застосування методу найменших квадратів для оцінки 
параметрів лінійної багатофакторної регресії модель набуває такого вигляду: 

 

Y' =  4,03 - 0,64 x1 - 0,27 x2 - 0,03 x3 + 0,16x4 + 0,93x5 (1). 
Отримані результати свідчать, що з метою подальшого збільшення частки 

електронної комерції у ВВП, що обумовлюватиме активну участь України у 
інформаційно-комерційній євроінтеграційній взаємодії та виступатиме показником 
відкритості, прозорості й безпечності інформаційно-цифрового простору, доцільно 
зосередити увагу на таких показниках, як кількість користувачів Інтернет, частка 
користувачів Інтернет у загальній чисельності населення та обіг ринку електронної 
комерції. 

Побудова тенденційного тренду на основі даних, опрацьованих при 
здійсненні моделювання, демонструє позитивну динаміку на найближчі три роки. 
Цей період визначено достатнім для того, щоб усунути слабкі місця у 
функціонуванні досліджуваної сфери та вивести електронну комерцію в Україні на 
новий рівень розвитку. До проблемних аспектів, які мають суттєвий вплив на 
комплекс факторів, закладених в систему моделювання, віднесено такі: 
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. 

Пріоритетними напрямами інтеграції України в систему електронної комерції 
ЄС в умовах реалізації Угоди про асоціацію визначено: 1) стимулювання 
використання безготівкових розрахунків; 2) розроблення й прийняття нормативних 
актів у сфері функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових 
розрахунків, оновлення законодавчих актів, що регулюють питання обігу 
електронних грошей; 3) розширення доступу до потенційних ринків збуту через 
більш широке залучення споживачів країн ЄС, зміна асортиментної політики 
вітчизняних Інтернет-магазинів із перенесенням акценту на продукцію 
вітчизняного виробництва; 4) подальше удосконалення сфери захисту прав 
споживачів та покращення надійності, безпеки, терміновості платежів у сфері 
електронної комерції. 
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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 (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, 
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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 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 новітніх технологій, сприяння розвитку 
конкуренції та збільшенню кількості Інтернет-провайдерів; активізація новітніх 
бездротових цифрових мереж зв’язку на всій території України. 
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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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Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів 
розвитку міжнародної електронної комерції України в умовах європейської 
інтеграції; формування її сучасних детермінант на єдиному внутрішньому ринку 
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В роботі висвітлено закономірності функціонування ринку електронної 
комерції в Україні як органічної складової світового ринку товарів та послуг; 
окреслено шляхи підвищення глобальної конкурентоспроможності вітчизняного 
сектору економіки.  

Розроблено систематизацію структурних змін у міжнародній електронній 
комерції в умовах глобальної діджиталізації суспільного відтворення. 
Запропоновано економіко-математичну модель розвитку електронної комерції в 
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інформаційно-комерційній євроінтеграційній взаємодії та виступає показником 
відкритості, прозорості і безпечності інформаційно-цифрового простору. 
Обґрунтовано практичні рекомендації щодо напрямів удосконалення нормативно-
правового регулювання. 
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Типовий закон, європейська інтеграція, гармонізація норм внутрішнього 
законодавства, правові режими електронних послуг, Інтернет-технології. 

 
АННОТАЦИЯ 

Засенко А.Ю. Интеграция Украины в систему электронной коммерции 
Европейского Союза. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.02. – мировое хозяйство и международные экономические 
отношения. – Институт международных отношений Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 
Украины, Киев, 2019. 



 
 

 

19 

Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических 
аспектов развития международной электронной коммерции Украины в условиях 
европейской интеграции; формирования ее современных детерминант на Едином 
внутреннем рынке ЕС; освещаются специфические закономерности 
функционирования данного рынка Украины как органической составляющей 
мирового рынка товаров и услуг; определяются пути повышения глобальной 
конкурентоспособности отечественного сектора экономики. 

В Работе разработана систематизация структурных изменений в 
международной электронной коммерции в условиях глобальной диджитализации 
общественного воспроизводства. Предложена экономико-математическая модель 
развития электронной коммерции в условиях расширения ее доли в ВВП, что 
обусловливает активное участие Украины в информационно-коммерческом 
евроинтеграционном взаимодействии и выступает показателем открытости, 
прозрачности и безопасности информационно-цифрового пространства. 
Обоснованы практические рекомендации по направлениям совершенствования 
нормативно-правового регулирования. 

Ключевые слова: электронная коммерция, электронный бизнес, 
конвергенция инструментов системы электронной коммерции, международная 
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The dissertation is devoted to the study of theoretical and methodological 
provisions and scientific and practical recommendations on the development of 
international e-commerce of Ukraine and integration directions of its adaptation to the 
processes of formation modern determinants of the e-commerce system in the EU Single 
Internal Market, 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 
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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) 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. 

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 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. 

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. 

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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