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Створення, формування та
розповсюдження всесвітньої мережі
Інтернет, стрімкий розвиток інформаційних
технологій зробили помітний вплив на
розвиток усієї світової економіки,
забезпечуючи в роки сприятливої
економічної кон'юнктури високі темпи
зростання валового внутрішнього продукту.
У 90-ті роки принципово новим явищем у
сфері обігу стала електронна торгівля, що
базується на використанні Інтернету та
інших електронних засобів зв'язку для
здійснення торгових операцій і операцій у
системі оптової та роздрібної торгівлі.

Електронна торгівля зайняла свої
позиції в системі світогосподарських
взаємовідносин, сприяючи глобалізації
економіки, підвищенню ефективності
національних господарств та більш повному
задоволенню потреб споживачів. Її
використання для комерційних і
адміністративних цілей вже набуло значного
поширення у ряді важливих галузей
економіки Європи, Північної Америки,
Австралії, Нової Зеландії та Азії. Зростаюче
використання електронної торгівлі
радикально трансформує міжнародну
торгову практику, замінюючи традиційну
торгівлю альтернативними електронними
системами. Разом з тим в Україні електронна
торгівля – на відміну від розвинених країн –
тільки переходить від початкового до
розвиненого етапу, що вимагає поглибленого
вивчення зарубіжного досвіду в даній сфері
для стимулювання її розвитку.

У працях вітчизняних і зарубіжних
вчених, які досліджують розвиток
міжнародних економічних відносин, знайшла
відображення і проблема міжнародної
електронної торгівлі. Серед дослідників, які
зробили значний внесок у її вивчення і

розвиток, слід виділити таких: Р. Клакота,
С. Пун, П. Шуберт, Н. Меджибовська,
Ю. Лисенко, В. Андрієнко, А. Мартовий та
багато інших.

Разом з тим у зарубіжних і вітчизняних
роботах недостатньо теоретично
обґрунтовано зміни, що відбуваються в
світовій економіці та міжнародних
економічних відносинах під впливом
розвитку електронної торгівлі.

Метою статті є розвиток теоретичних
положень стосовно розвитку електронної
торгівлі в системі міжнародних економічних
відносин.

За останні 30-40 років взаємовідносини
між споживачами та виробниками набули
значних змін убік індивідуалізації запитів
споживачів. В умовах переходу від ери
уніфікованого попиту до «ери якості»
електронна торгівля стає одним з важливих
засобів реалізації та підтримки таких змін у
глобальному масштабі. Інфраструктурна база
для розвитку електронної торгівлі склалася
завдяки всесвітный мережі Інтернет –
головного досягнення всесвітньої
інформаційно-технологічної революції, що
розгорнулася на стику минулого і
нинішнього століть. За соціально-
економічною природою Інтернет являє
собою глобальне інформаційне
співтовариство (свого роду «кооператив»), не
має власника і єдиного централізованого
органу управління. Тенденція до глобалізації
досягає в Інтернеті свого завершення:
практично всі національні, регіональні та
галузеві інформаційні системи прагнуть
інтегруватися до його мережі [1, 80].

У нинішній час серед вчених і фахівців
немає єдиної думки про те, які осфери
людської діяльності слід включати в поняття
«електронна торгівля». Тому для більш
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докладного розуміння можливостей
електронної торгівлі слід визначитися із
самим поняттям «електронна торгівля».
Дуже часто термін «електронна торгівля»
використовується на взаємозамінній основі з
такими термінами, як «електронний бізнес»,
«Інтернет-торгівля», «електронна комерція»,
що призводить до нерозуміння і
некоректного їх використання.

Якщо врахувати еквівалентність
термінів «бізнес», «торгівля» та «комерція» в
українській мові, то слід визнати
еквівалентність лише двох останніх термінів:
«електронна торгівля» та «електронна
комерція».

В англійській же мові слова «бізнес» та
«комерція» є дуже близькими за значенням,

практично синонімами, і тому англійські
терміни «електронний бізнес» (electronic
business, e-business) та «електронна
комерція» (electronic commerce, e-commerce)
є дуже близькими за значенням.

Тобто ми будемо вважати терміни
«електронна торгівля» та «електронна ко-
мерція» синонімічними, а оскільки в
українській мові поняття «торгівля»
відрізняється від поняття «бізнес», то і
терміни «електронна торгівля» та
«електронний бізнес» будемо
відокремлювати і вважати електронну ко-
мерцію або електронну торгівлю складовими
електронного бізнесу (рис. 1).

E-BUSINESS

E-COMMERCE
4. Інтеграція

3. Транзакції
2. Взаємодія

1. Інформація

Рис.1. Фази електронного бізнесу 2, 92

Отже, з рис.1 видно, що електронний
бізнес як сфера діяльності охоплює
електронну торгівлю, а також інші бізнес-
операції між партнерами, що здійснюються
через Інтернет та інші електронні засоби
масових комунікацій.

Треба звернути увагу на той факт, що
про існування електронної торгівлі йдеться з
моменту реалізації перших апаратно-програм-
них систем бронювання й продажу квитків на
потяги і літаки у 1960-ті роки, а про перші
елементи електронного бізнесу – з появи у той
же час автоматизованих систем управління
підприємством і технологічними процесами
(АСУП і АСУТП), спрямованих саме на
автоматизацію бізнес-процесів підприємства.
Поява мережних Інтернет-технологій
ліквідувала обмеження на використання
складних стандартів обміну даними в
інформаційних економічних системах.
Глобальна мережа стала єдиним
транспортним середовищем для них, зробила
доступ кінцевих користувачів до ділових

відомостей зручним і стимулювала утворення
нових бізнес-моделей.

Прослідкуємо генезис терміна
«електронна торгівля (e-commerce)», на
основі визначень, наданих вченими з різних
країн (див. таблицю).

У більшості з наведених трактовок
електронної торгівлі (комерції) фігурує факт
купівлі-продажу з використанням
інформаційних інфраструктур, що по суті є
основним моментом даного визначення.

Можна припустити, що електронна
торгівля – це сфера реалізації товарів у формі
матеріального продукту чи послуги за
допомогою всесвітньої глобальної мережі
Інтернет.

Але мета нашого дослідження –
визначити міжнародний характер
електронної торгівлі.

М.І. Возний поняття «електронна
торгівля» та «міжнародна електронна
торгівля» вважає синонімами, оскільки при
електронній торгівлі використовується



Інтернет, а через те, що як він не належить
нікому, тобто є міжнародним, то і відповідно
електронна торгівля стає міжнародною [18].
Вважаємо, що таке припускання, засноване

на неналежності нікому глобальної
інформаційної мережі, є не зовсім
коректним.

Таблиця 1
Генезис терміна «електронна торгівля»

Автор Визначення терміна «електронна торгівля»
Визначення зарубіжних вчених

90-ті роки ХХ ст.
С. Пун 3 розподіл ділової інформації, стосунків оточення бізнесу і проведення

операцій бізнесу за допомогою технологій, заснованих на використанні
Інтернету

Європейська
комісія 4

передача прав власності з використанням інформаційних інфраструктур, які
підтримують одну або більшу кількість транзакцій

Р.Калакота,
А. Вінстон 5

купівля і продаж інформації, продукції і послуг через комп'ютерні мережі

П.Шуберт
6, 42-43

концепція, яка підсумовує різні аспекти із зіставленням деяких центрів-
фокусів (у формі координації‚ моделей бізнесу‚ середовища подібно
електронним ринкам‚ електронним магазинам‚ Intra- і Extranet, Internet-
торгівлі)

Початок ХХІ ст.
К. Фленштейн,
Р. Вуд 7

транзакційна, передтранзакційна і післятранзакційна діяльність, що
здійснюється покупцем і продавцем за допомогою Інтернету (або
Інтранету), і у яких існує явне бажання купити або продати

Х.М. Дейтел та
ін. 8, 754

продаж, торгівля, бартер і проведення транзакцій на основі веб-сервер-
технологій

Д. Рейпорт і
Б. Джаворськи
[9, 644]

технологічно опосередкований обмін між сторонами (індивідуумами і
організаціями), а також діяльність усередині і між організаціями, заснована
на електронних технологіях, які сприяють цьому обміну

Б.А. Клейндл
[10, 6, 169]

процес використання веб-сервер-технологій для забезпечення комерції або
торгівлі

Б. Корнейчук
[11, 351]

процес покупки та продажу товарів і послуг, що здійснюється з використан-
ням комп’ютерних систем. Це поняття включає в себе рекламу, маркетинг,
обслуговування клієнтів, доставку та оплату заказів. Технологічною
основою електронної комерції є глобальна мережа

Л.А.Родігін
12, 5

форми ділових угод‚при яких взаємодія сторін здійснюється електронним
способом замість фізичного обміну і безпосередньо фізичного контакту і в
результаті якого право власності або право користування товаром чи
послугою передається від однієї особи іншій

Визначення вітчизняних науковців
Н.С.
Меджибовська
13, 7

обмін інформацією, підтримка бізнес-зв’язків і проведення бізнес-
транзакцій засобами телекомунікаційних мереж

Ю.Г. Лисенко та
ін. 14, 7

швидкий і економічний вигляд бізнесу‚ який не знає кордонів

А.В. Мартовий
15, 150

діяльність організації або індивіда, переважно орієнтована на здобуття
прибутку в результаті операцій і транзакцій в Інтернеті

В.Л. Пілюшенко
та ін. 16, 125

це будь-які форми операцій, при яких взаємодія сторін здійснюється
електронним способом

І.П. Міщук та ін. цілісний комплекс діяльності виробників товарів, торговельних, логістичних



[17, 280]. та інших посередників, які на основі використання телекомунікаційних
мереж та електронних фінансово-економічних інструментів забезпечують
процеси товарно-грошового обміну (купівля-продаж товарів, послуг,
інформації тощо) електронним способом

Компанії в усьому світі бачать в
Інтернеті великий комерційний потенціал і
можливість переведення свого бізнесу на
якісно новий рівень.

Конкуренція в новому тисячолітті
виражається перш за все у напруженій
боротьбі за клієнта. Для збереження
конкурентних переваг підприємці
переглядають традиційні підходи до ведення
бізнесу. У зв'язку з цим вкрай важливим є
освоєння Інтернет-технологій, що
забезпечують взаємодію виробників з
максимально широкою і платоспроможною
аудиторією потенційних споживачів.

Інтернет надає найбільший потенціал
для ведення електронного бізнесу в міжна-
родному масштабі і служить по суті
основним фундаментом зростання «он-лайн»
економіки.

Розвиток електронної торгівлі за
допомогою мережі Інтернет підвищує
ефективність і вносить суттєві зміни в
організацію торгівлі товарами і особливо
послугами. Традиційне управління
витратами, що ґрунтується на аналізі засобів,
які використовуються, все частіше
поступається місцем управлінню
відносинами з клієнтами. У цих умовах
постачальники концентрують зусилля на
збереженні клієнтів, пропонуючи їм
додаткові послуги, і в той же час прагнуть
краще пристосуватися до зникнення
кордонів.

Враховуючи глобальні можливості
Інтернету, електронний бізнес та всі його
складові, в тому числі й електронна торгівля,

виходять за рамки національних кордонів,
стають міжнародними. Бурхливий розвиток
Інтернет-технологій у поєднанні з
інтенсивним розвитком міжнародних
економічних відносин, що сприяють
широкому поширенню електронної торгівлі,
а також переваги використання Інтернету
привертають все більше число учасників з
різних країн, які прагнуть скористатися
новими можливостями ведення бізнесу.

Отже, очевидним є той факт, що
електронна торгівля може здійснюватися на
різних рівнях: національному та
інтернаціональному (міжнародному). Але на
відміну від традиційної торгівлі в
електронній складно виділити міжнародну і
внутрішню, тому що у багатьох країнах не
ведеться такий облік. Крім того, складно
визначити географічне положення фірми, яка
здійснює транзакції. За електронною
адресою (URL), а саме за географічним
доменом, що позначає приналежність до тієї
або іншої країни, можна визначити учасника
електронної торгівлі. Але домен не завжди
збігається з географічним положенням
сервера.

Очікується, що менш ніж через 10
років товарообіг електронної торгівлі
випереджатиме традиційну торгівлю (рис. 2).
У 2010 р. лідером електронної торгівлі стали
США, на їх частку припадало 27%
загальносвітового обсягу продажів. Обсяг
роздрібних продажів США через Інтернет у
2010 р. склав близько 17 млрд. дол., що на
13%
більше порівняно з 2009 р.



Рис.2. Прогноз зростання традиційної та електронної торгівлі в 2010-2020 рр,
млрд. дол. США (Джерело: Goldman Sachs Research and International Data Corporation)

Через те, що Інтернет володіє
величезними потенціальними можливостями
для формування зацікавленого мережевого
суспільства комерційних організацій, існує
можливість для створення мереж типу
«бізнес-бізнес» (мережі, що забезпечують
міжкорпоративний зв'язок), які дозволяють
об'єднати всесвітні компанії, їх
постачальників, клієнтів і стратегічних
партнерів у єдину інформаційну систему, що
забезпечує більш оперативний і більш
простий спосіб спільного ведення бізнесу.

Електронна торгівля дає змогу
вирівняти становище в міжнародному поділі
праці. Причина цього полягає у такому: по-
перше, інформація про національні і світові
ринки, ціни, кон'юнктуру, різні тендери та
конкурси, особливості попиту та пропозиції
на ті чи інші товари, доступна в основному
тільки великим міжнародним корпораціям з
промисловорозвинених країн, стає все більш
доступною всім, хто має доступ до Інтернету,
незалежно від країни місцезнаходження,
становища на ринку, зв'язків та ін. По-друге,
кожна фірма може розмістити інформацію
про свій товар в Інтернеті, і ця інформація
стане доступною всьому світу. Раніше на
рекламу у всесвітньому масштабі потрібно
було понести значні фінансові витрати.
Таким чином, малі і середні фірми із країн,
що розвиваються, отримують можливість
виходу на світові ринки. Це може дещо
похитнути ситуацію, що склалася, при якій у
міжнародній торгівлі домінують компанії
промислово розвинених країн, які зовсім

необов'язково виробляють кращу продукцію
за кращими цінами. Велика інформаційна
«прозорість» ринків, ймовірно, буде сприяти
більш справедливому географічному
розподілу міжнародних економічних
відносин.

Це має особливу актуальність для
України. Час усе більш наполегливо вимагає
перегляду участі нашої країни у сформованій
системі міжнародного поділу праці, і поява
електронної комерції може при певних
обставинах сприяти більш адекватному
залученню нашої країни у процеси
міжнародного товарообміну.

Висновки. Електронна торгівля є
феноменом у розвитку світової економіки та
еволюції міжнародних економічних
відносин. Вона характеризується швидким
кількісним (за вартісним обсягом)
зростанням і все більш глибоким
упровадженням в економічні структури
розвинених країн та країн, що розвиваються.

Електронна торгівля сприяє
інтернаціоналізації структурних елементів
світового господарства, подальшому
поступальному просуванню процесу
глобалізації. Разом з тим до цього часу
електронна торгівля здійснюється переважно
в національних і регіональних рамках.
Глобалізація в самій сфері електронної
торгівлі поки перебуває на стадії розвитку,
але достатньо швидкими темпами
просувається вперед.

Зазначимо, що в Україні переваги
електронної комерції використовуються не в
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повному обсязі і показники її розвитку
значно відстають від загальносвітових.
Перспективи зростання електронної торгівлі
в Україні можна назвати достатньо
сприятливими. Але ж реалізація цих
перспектив не може відбутися без зусиль
вітчизняної бізнес-спільноти. Зацікавленість
малого та середнього бізнесу в
запровадженні електронної торгівлі
проявляється в тому, що вона відкриває
можливість швидкого отримання прибутків
без великих довгострокових інвестицій.
Великий бізнес може використовувати
електронну торгівлю як доповнення до
традиційних методів ведення справ.

Однак для того щоб активізація зусиль
бізнесу у сфері електронної торгівлі
принесла вагомі результати, необхідна
відповідна підтримка з боку держави, яка має
суттєво поліпшити загальні умови
(нормативно-правові, інституційні,
організаційно-економічні, податкові та інші)
для розвитку електронної торгівлі в Україні з
урахуванням зарубіжного досвіду
державного регулювання даної сфери.
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