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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Розвиток інформаційних технологій остан�
німи десятиріччями став основним каталізато�
ром розвитку економіки. Переваги, що отриму�

УДК 339.13, 339.17

С. В. Маловичко,
к. е. н., доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний
університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган�Барановського

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ
ТА РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ
ТОРГІВЛІ В СВІТОВІЙ
ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

S. Malovychko,
PhD in Economics, associate Professor of Department of marketing and management ,
Donetsk National University of Economics and Ttrade named after Mykhaylo Tugan�Baranovsky

RESEARCH OF FORMING AND DEVELOPMENT OF E�COMMERCE IN A WORLD
AND NATIONAL ECONOMY

У статті розглянуто та запропоновано етапи формування і розвитку електронної торгівлі. Сформовано і запро�
поновано інкрементну модель розвитку електронної торгівлі в світовій та національній економіці, згруповано пере�
думови виникнення електронної торгівлі. Розроблено науково�методичні підходи щодо дослідження особливостей
розвитку електронної торгівлі в світовій та українській економіці.

The stages of forming and development of e�commerce are considered in the article and offer. The incremental model
of development of e�commerce is formed and offer in a world and national economy, pre�conditions of origin of e�
commerce are grouped. Scientifically�methodical approaches are worked out in relation to research of features of
development of e�commerce in a world and Ukrainian economy.

Ключові слова: eлектронний бізнес, електронна комерція, Інтернет, віртуалізація,
eлектронна економіка, електронна торгівля.

Key words: e�business, e�commerce, Internet, virtualization, e�economy, e�trade.

ють підприємства за рахунок впровадження
електронної торгівлі як окремого виду елект�
ронного бізнесу розглядаються підприємства�
ми як можливість отримання довгострокових
конкурентних переваг на ринку, зокрема, та
підвищення ефективності господарської діяль�
ності в цілому.
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Таблиця 1. Етапи формування і розвитку електронної торгівлі

в світовій та національній економіці (1950 р. — дотепер)
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Аналіз історичних засад розвитку елект�
ронної комерції в світі та в окремих регіонах є
одним із важливих механізмів встановлення
загальних тенденцій її трансформації та надає
можливість екстраполювати отримані резуль�
тати на бізнес�реалії українських підприємств,
визначити ключові фактори та обставини, які є
ініціаторами змін.

Розгляд теоретичних матеріалів, архівних
даних, звітів світових та національних органі�
зацій та інших джерел дозволив виділити шість
стадій розвитку електронної торгівлі в світовій
економіці та три стадії в національній [1; 2; 3; 4;
5 та інші]. Відмітимо, що рівень розвитку націо�
нальної економіки тісно пов'язаний із рівнем
розвитку інформаційно�комунікаційної інфра�
структури. Таким чином, каталізатором фор�
мування механізмів функціонування електрон�
ного ринку стали ключові особливості розвит�
ку інформаційних технологій.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Багатьма дослідниками питання елект�

ронної торгівлі, електронного бізнесу вис�
вітлені в численних працях, найбільш ціка�
вими з них з точки зору аналізу еволюції та
історичного розвитку електронної торгівлі
є роботи А. Кота, Д. Антоненко [1], О. Ха�
мули [3], І. Ханіна [4], І. Хорошенюк [5] та
ін. Однак вбачається необхідним здійснен�
ня подальших теоретичних опрацьовувань в
цій сфері з метою виявлення найбільш сут�
тєвих етапів формування і розвитку елект�
ронної торгівлі в світовій та національній
економіці.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є пошук та виявлення най�

більш суттєвих віх еволюції електронної тор�
гівлі та розробка науково�методичних підходів
до її дослідження.

Таблиця 2. Інкрементна модель
розвитку електронної торгівлі в світовій

та національній економіці

Розроблено автором.
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Рис. 1. Передумови виникнення електронної торгівлі

Розроблено автором.
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Рис. 2. НауковоBметодичний підхід
щодо дослідження особливостей розвитку електронної торгівлі

в світовій економіці
Розроблено автором.

Аналіз теоретичних напрацьовувань в
сфері електронної торгівлі, доступних стати�
стичних джерел, дослідження еволюційних за�
сад впровадження Інтернет�технологій в
практичну економічну діяльність дозволили
здійснити етапізацію розвитку електронної

торгівлі в у світовій та національній економіці
(табл. 1).

У межах "технологічного" періоду виокрем�
лено стадії: "становлення", "фрагментаризації",
"розвитку", в межах "конс'юмеричного" періо�
ду стадії: "кастомізації", "стандартизації" та
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"мультіатрибутовності"; генезис розвитку на�
ціональної електронної торгівлі в цей період
розглядається з виокремленням трьох стадій:
"інфраструктурної", "стадії ініціалізаційних
зрушень", "стадії розвитку".

На засадах розуміння еволюції, етапів фор�
мування і розвитку електронної торгівлі в Ук�
раїні відносно її генези в світовій економіці
сформовано інкрементну модель, яка представ�
лена трьома послідовними стадіями: стадією
дивергенції, стадією конвергенції, стадією ко�
еволюції (табл. 2).

Загалом на формування електронної торгівлі,
як форми електронного бізнесу, вплинула знач�
на кількість факторів: розвиток інформаційних
технологій, ключове місце серед яких займає роз�
виток Інтернет мережі; глобалізація економічної

діяльності і тенденція до скорочення транзакц�
ійних витрат; підвищення ефективності комуні�
кативних властивостей інформаційних техно�
логій; перехід від ринку виробника до ринку спо�
живача; поява персонального маркетингу; не�
обхідність пошуку нових ресурсів підвищення
конкурентоспроможності підприємства; визнан�
ня ролі сервісного підходу до обслуговування
клієнтів; розвиток нових форм взаємодії між суб�
'єктами господарської діяльності; розвиток ком�
п'ютерних технологій; підвищення мобільності
факторів виробництва; необхідність підвищення
ефективності торгівлі в умовах інтеграційних
процесів між підприємствами та економіками
різних країн світу; розвиток нових форм органі�
зації економічної діяльності на національному та
міжнародному рівнях.

Рис. 3. НауковоBметодичний підхід до дослідження особливостей розвитку електронної
торгівлі в Україні

Розроблено автором.
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З урахуванням вищезазначеного визначе�

но та згруповано загальні передумови ви�
никнення електронної торгівлі,  а саме:
інфраструктурні, економічні та ринкові.
Кожна з груп має значний вплив на розви�
ток електронної комерції та електронної
торгівлі та має певну часову періодизацію
(рис. 2).

Для дослідження особливостей розвитку
електронної торгівлі в світовій економіці про�
понується науково�методичний підхід, який
передбачає аналіз показників за трьома блока�
ми (рис. 2):

 блок 1 — інфраструктурний, що включа�
тиме показники забезпеченості населення та
господарських одиниць комунікаційними
технологіями та доступом до глобальної ме�
режі;

блок 2 — економічний, що містить оцінку
обсягів електронної торгівлі, кількості по�
купців через Інтернет, асортименту продукції
та ін.;

 блок 3 — правовий, в межах якого оці�
нюється нормативно�правове забезпечення
функціонування суб'єктів ринку електронної
торгівлі та наявність правил, що регламентують
права та обов'язки сторін угоди, яка здійснена
у режимі online.

Розроблений методичний підхід до дослі�
дження особливостей розвитку електронної
торгівлі в Україні складається з 7 стадій та пе�
редбачає здійснення наукового пошуку за
трьома фундаментальними в цій сфері блока�
ми: правовий, інфраструктурний, економічний
(рис. 3).

ВИСНОВКИ
В умовах стрімкого розвитку інформац�

ійних інновацій та підвищення значущості
комунікацій підприємства, що активно вико�
ристовують мережу Інтернет, набувають
стійких конкурентних переваг. Знання рин�
ку, його особливостей, генезису та тен�
денцій розвитку дозволяють визначити оп�
тимальну стратегію підприємства електрон�
ної торгівлі, детермінувати його лінію пове�
дінки.
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