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посилення ролі міжнародних фінансових інститу-
тів у глобальній інституційній системі у розвитку 
локальних ринків нерухомості суттєво посилюється 
роль великих банківських установ і фінансових фон-
дів. З іншого боку, асиметрія ринкової інформації 
спричиняє неможливість адекватного оцінювання 
ризикованості інвестиційних капіталовкладень у 
нерухомість, а прагнення інвесторів максимально 
використати у своїх інтересах порівняльні переваги 
різних локальних сегментів глобального ринку неру-
хомості (фаза національного бізнес-циклу, галузева 
інфляція, наявність вільних площ і земельних ресур-
сів) породжує додаткові фактори наростання нерівно-
ваги світового господарства.
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ЗМІНА ТРЕНДІВ СУЧАСНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОМЕРЦІЇ

У статті уточнено сутність поняття «Інтернет-комерція». Розкрито фактори рейтингу країн, що володіють потенціалом роз-
витку Інтернет-комерції. Встановлено місце України серед країн-лідерів на ринку Інтернет-комерції. Визначено найпопулярніші 
в Україні Інтернет-магазини станом на 2016 р. Окреслено перспективні трендові товари на ринку Інтернет-комерції. Визначено 
проблеми на шляху розвитку Інтернет-торгівлі та шляхи їх подолання.
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Постановка проблеми. Сучасне ринкове серед-
овище значною мірою залежить від змін тенденцій, 
які впливають на його динаміку та розвиток. Сучас-
ним трендом, зокрема, є стрімкий розвиток такого 
явища, як e-commerce, тобто електронної комер-
ції. Кожне домове господарство, що має доступ до 
Інтернет-мережі, швидше за все, вже здійснило при-
наймі одного разу операцію купівлі-продажу через 
Інтернет. Тобто ринок Інтернет-комерції виростає 
до одного з найбільш глобальних ринків, що здатен 
швидко і значно дешевше, ніж підприємства, задо-
вольняти потреби споживачів. Отже, зміна трендів 
сучасної Інтернет-комерції вимагає пильної уваги, 
адже в змозі суттєво впливати на зміни потреб спо-

живачів, динаміку торгівлі міжнародних і глобаль-
них ринків, удосконалення маркетингових підходів 
тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
джувана проблематика відображена в багатьох нау-
кових працях учених сучасності. Так, В. Апалькова 
[1] узагальнила основні тенденції, що супроводжу-
вали розвиток електронної комерції в країнах Євро-
союзу. Дослідженню українського ринку електронної 
комерції присвячено доробок Ю. Власюк і Н. Юдіної 
[2], а також стаття. Л. Гармідер [3]. Розкрито сут-
ність і взаємозв’язок електронного бізнесу, електро-
нної комерції та Інтернет-торгівлі в науковій роботі 
Д. Євтушенко [4]. О. Кот і Д. Антоненко [5] визна-
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чили особливості становлення та перспективи роз-
витку електронної комерції України в глобальному 
середовищі. У роботах І. Кривов’язюка [6–9] осно-
вний акцент зроблено на вивченні ринку інформа-
ційно-комунікаційних технологій, місце в ньому 
Інтернет-комерції, необхідності використання інфор-
маційних технологій і систем. Т. Курант [10] роз-
глядає досліджувані питання з позицій задоволення 
попиту на онлайн-ринку. Л. Побоченко та О. Саба-
тін [11] розкривають розвиток Інтернет-торгівлі в 
Україні з огляду на світові тенденції, що склалися 
на цьому ринку. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Попри актуальність і значний прак-
тичний інтерес питання дослідження зміни трендів 
сучасної Інтернет-комерції все ще лишаються недо-
статньо розробленими. Потребує уточнення сутність 
поняття «Інтернет-комерція» та фактори рейтингу 
країн, що володіють потенціалом розвитку Інтер-
нет-комерції. Великого значення набуває визначення 
місця України серед країн-лідерів на ринку Інтер-
нет-комерції. Уточнення потребують і перспективні 
трендові товари на ринку Інтернет-комерції, визна-
чення проблем на шляху розвитку Інтернет-торгівлі 
та шляхів їх подолання.

Мета статті полягає у розкритті сутності та осо-
бливостей розвитку сучасної Інтернет-комерції у 
світі та Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Бага-
тозначність поняття «Інтернет-комерція» можна 
прослідкувати за допомогою рис. 1.

Аналіз наявних підходів до визначення сутності 
даного поняття свідчить про наявність у теорії його 
тлумачення з позицій організаційного та економіч-
ного підходів. 

Разом із тим трансфер технологій слід розглядати 
з позицій відносин, які виникають між учасниками 
даного процесу з приводу здійснення будь-яких гос-
подарських операцій, які передбачають викорис-
тання Інтернет-мережі для їх реалізації.

Інтернет-комерція, на нашу думку, – це вид елек-
тронної комерційної діяльності, що передбачає здій-

снення операцій із купівлі-продажу шляхом вико-
ристання комп’ютерної мережі Інтернет.

Інтернет-комерція не є новим явищем на ринку 
товарів та послуг. Нині, коли Інтернет-магазини 
наповнилися широким асортиментом товарів та 
послуг, покупці прагнуть зекономити час та гроші 
й усе частіше здійснюють онлайн-купівлю. З екра-
нів телевізорів, смартфонів та реклами (контекстної 
та медійної) в Інтернеті часто зустрічаємо слоган: 
«Можливо купити все». Інтернет-комерція й створює 
усі необхідні умови для цього.

На світовому ринку Інтернет-комерції активними 
лідерами впродовж останніх трьох років виступають 
Люксембург, Швейцарія та Норвегія. Конференція 
ООН з торгівлі та розвитку ЮНКТАД сформувала 
рейтинг країн, що володіють потенціалом розвитку 
Інтернет-комерції (табл. 1).

Електронна торгівля позитивно впливає як на 
економку країни у цілому, адже прискорюється еко-
номічне зростання, знижується інфляція, підвищу-
ється продуктивність праці та збільшується зайня-
тість, так і на розвиток бізнесу зокрема [11]. Апгрейд 
бізнес-процесів на основі використання Інтернет-тор-
гівлі надає додаткові переваги для бізнесу: можли-
вість оплати товарів та послуг за допомогою банків-
ської картки чи навіть криптовалюти, більше того, 
можна здійснити оплату, скануючи відбиток пальця 
чи використовуючи свій смартфон – для покупця; 
використання різних програмних продуктів для ско-
рочення логістичних ланцюгів, що надає можливість 
зменшити транспортні витрати і тим самим здешев-
лює товари, не впливаючи на їхню якість, – для 
продавця. 

Що стосується України, то її показники порів-
няно з іншими країнами є низькими. Зокрема, обсяги 
такої торгівлі порівняно зі США майже в 10 разів 
нижчі, а з Китаєм ще більше (рис. 1).

Однак, за даними Morgan Stanley Research, про-
гнозується приріст обсягу Інтернет-торгівлі в Україні. 
Станом на 2016 р. показник обсягу Інтернет-торгівлі 
становить 5,65 млрд. дол. США, а до 2020 р. плану-
ється його збільшення до 14,95 млрд. дол. США [15].
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виробництво, поширення, 
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придбання або продаж товару 
(здійснення трансакції) за 
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чи через комп'ютерну мережу 
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мереж, та бізнес-процеси, які 
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транзакцій 

вид економічної діяльності, 
сутність якої у здійсненні 

господарських операцій між 
суб`єктами комерційної 
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застосуванням мережі Інтернет  

сукупність усіх операцій між підприємством і всіма контрагентами, 
здійснених за допомогою інформаційних технологій з метою 

автоматизації бізнес-процесів для оптимізації витрат і збільшення 
економічної ефективності бізнесу 

Рис. 1. Багатозначність поняття «Інтернет-комерція» [1–5]
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Таблиця 1
ТОП-10 країн-лідерів із розвитку Інтернет-комерції [13]

Місце в 
рейтингу в 

2016 р.
Країна

Частка 
населення, 

що користується 
Інтернетом

Частка 
населення, 

що має рахунок 
у банку

Частка 
захищених 
серверів на 
1 млн. осіб

Індекс 
надійності 
поштових 

відправлень

Місце в 
рейтингу
 в 2015 р.

1 Люксембург 97 96 98 94 1

2 Швейцарія 89 98 100 99 8

3 Норвегія 97 100 96 93 3

4 Нідерланди 90 99 99 95 2

5 Південна Корея 93 94 96 99 4

6 Великобританія 95 99 92 95 10

7 Швеція 92 100 94 93 7

8 Японія 92 97 89 97 9

9 Німеччина 90 99 93 92 14

10 Нова Зеландія 88 100 90 95 11

Прикладами успішної комерції є такі світові 
Інтернет-платформи, як eBay та Amazon, де з допо-
могою кількох кліків можливо купити і продати 
будь-що. В Україні найбільш успішними онлайн-
магазинами є Rozetka, «Алло», «Цитрус», «Фок-
строт», «Ельдорадо» та ін. (рис. 2).

До найбільш трендових товарів, що купуються в 
Інтернеті та на які прогнозується попит у 2018 р., 
є: дерев’яні сонцезахисні окуляри, водонепроникні 
корпуси до телефонів, динаміки Bluetooth, гірлянди, 
кокосове масло, 3D-принтери, телефонні накопичу-
вачі енергії (павербанки), рідкі телефонні чохли, 
органічний чай, дрони, вугільні маски, фітнес-тре-
кери, емалеві картинки, дитячий одяг та ін. [14].

Основними тенденціями розвитку Інтернет-тор-
гівлі на сучасному етапі її розвитку слід виділити 
такі:

– розширення можливих варіантів оплати за 
товари та послуги;

– запровадження системи безконтактного прове-
дення платежів;

– розширення асортименту товарів та послуг 
Інтернет-торгівлі;

– зростання конкуренції на ринку Інтернет-торгівлі;
– поширення шахрайства на 

ринку Інтернет-торгівлі.
Прогнозований обсяг про-

дажів Інтернет-магазинів у 
2018 р. – 2 трлн. дол. США, 
що на 6% більше, ніж у 
2017 р. [12].

Незважаючи на динамічне 
зростання ринку Інтернет-
комерції та оптимістичні про-
гнози щодо подальшого його 
розвитку, слід відзначити й 
коло проблем на шляху розви-
тку Інтернет-торгівлі:

– безпека та конфіденцій-
ність покупців та продавців;

– високі витрати на ритейл;
– слабка логістика та сервіс 

у менш розвинених країнах;
– тривалий термін доставки 

деяких видів товарів;
– зростання вимог до 

технологічного складника 
Інтернет-магазинів. 

Одним із рушійних важе-
лів для розвиту вітчизняної 

Інтернет-комерції є інноваційний потенціал ринку, 
що активно розвивається. Існує низка чинників, 
які перешкоджають його нарощенню, що мають 
зовнішнє та внутрішнє походження. До зовніш-
ніх факторів можна віднести загострення кризових 
явищ, політичну нестабільність, коливання валют-
ного курсу. Що стосується внутрішніх факторів, то 
вони для кожної Інтернет-площадки є різними. 

Для поліпшення своїх позицій в Інтернет-комер-
ції Україні потрібно вивчити наявний попит на 
товари та послуги, проаналізувати основні тенден-
ції ринку та діагностувати можливі перешкоди на 
шляху розвитку.

Разом із тим слід виділити декілька перспек-
тивних шляхів вирішення проблем розвитку ринку 
Інтернет-комерції:

– формування Кодексу поведінки продавців і 
покупців в Інтернет-просторі;

– активне використання реклами;
– укладання угод із постачальниками товарів на 

довгостроковій основі;
– створення міжнародного каталогу шахраїв із 

відкритим доступом до нього з будь-якої країни;
– торгівля товарами високої якості. 

 
 Рис. 1. Місце України серед країн-лідерів на ринку Інтернет-комерції 

в 2016 р., млрд. дол. США [15]
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Рис. 2. Топ Інтернет-магазинів в Україні за 2016 р. [12]

Висновки. Інтернет-комерція з кожним роком 
займає все більш стійкі позиції як у світі, так і на 
ринку України. Швидкість доставки товару, його 
відносна дешевизна, широкий асортимент і можли-
вість вибору приваблюють усе більше і більше спо-
живачів. З іншого боку, це чудова можливість розви-
тку власного бізнесу.

У сучасному розумінні Інтернет-комерція – це 
один із видів електронної комерційної діяльності, що 
передбачає здійснення операцій із купівлі-продажу 
шляхом використання комп’ютерної мережі Інтернет.

Лідерами з розвитку Інтернет-комерції нині є такі 
країни, як Люксембург, Швейцарія, Норвегія, Нідер-
ланди, Південна Корея, Великобританія, Швеція, Япо-
нія, Німеччина, Нова Зеландія, для яких характерні 
значна частка населення, що користується Інтернетом 
(88–97%), має рахунок у банку (94–100%), захищені 
сервери на 1 млн. осіб (89–100%), висока надійність 
відправлень (92–99%). Проте найбільші обсяги тор-
гівлі через Інтернет припадають на Китай, США, Вели-
кобританію, Японію, Францію, Німеччину, Південну 
Корею, Канаду, Індію, Росію. Україна свій потенціал 
ринку Інтернет-комерції використовує ще недостатньо. 

Тенденції розвитку Інтернет-комерції характери-
зують сприятлива динаміка та умови, тому слід очі-
кувати на подальше зростання цього ринку, незва-
жаючи на низку проблем, що супроводжують його 
функціонування. Так, прогнозується зростання 
даного ринку на 6% у світовому масштабі та в Укра-
їні в найближчі три роки в тричі.

Для того щоб бути конкурентоспроможним, укра-
їнському ринку Інтернет-комерції та окремим його 
власникам потрібно інвестувати свої кошти в ті 
програмні продукти та сервіси, за допомогою яких 
можна буде спростити процедуру купівлі-продажу, 
адже однією з проблем сучасних покупців є те, що не 
всі вони є активними користувачами персональних 
комп’ютерів або ж власниками модерних гаджетів. 
До того ж варто врахувати вікові обмеження. Доціль-
ним буде групування програмних продуктів для кож-
ної категорії покупців, модифікування реклами та 
пошукових сайтів. Також важливо постійно розши-
рювати асортимент товарів, популяризувати вітчиз-
няну продукцію, оптимізувати витрати.
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