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ВСТУП
Швидкий розвиток сучасних інформаційних технологій,

підвищення рівня поінформованості споживачів, раціонал'
ізація їх купівельної поведінки внаслідок збереження кри'
зових явищ у світовій фінансово'економічній системі позна'
чаються на зміні структури роздрібної торгівлі внаслідок
активізації позамагазинних форм та каналів продажу то'
варів, найбільш потужною за впливом серед яких є Інтер'
нет'торгівля. У розширенні та урізноманітненні каналів про'
дажу товарів зацікавлені самі споживачі. В результаті рин'
ковому суб'єкту, який прагне зберегти конкурентні позиції
на ринку, необхідно максимально повно застосовувати різні
форми і канали продажу товарів та послуг, враховуючи пе'
реваги кожного з них та стан розвитку сучасних технологій.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Незважаючи на наявність публікацій, присвячених

Інтернет'торгівлі, і висвітлення різних аспектів (законодавчі
аспекти функціонування Інтернет'магазинів, фактори впли'
ву на розвиток Інтернет'торгівлі, інструменти маркетинго'
вих комунікацій у мережі Інтернет тощо) як вітчизняними,
так і зарубіжними науковцями, серед яких можна відзначи'
ти Ковтунець В.В. [9], Кожухівську Р.Б. [10], Шалеву О.І.
[17], Аберга Дж. [19], Корбітта Б. [20], Лоуренса Е. [20],
Сифоніса Дж. [15], Тідвелла А. [20], Фішера Дж. [20], Ша'
мері Н. [19], в умовах динамічного зовнішнього середовища
та прогресивних структурних зрушень у вітчизняній
роздрібній торгівлі своєї актуальності не втрачає розгляд
сучасного стану розвитку Інтернет'торгівлі у розвинених
країнах світу, її впливу на інші форми дистанційної торгівлі,
у першу чергу на торгівлю за каталогами, та прогнозування
змін на ринку Інтернет'торгівлі України з урахуванням за'
рубіжного досвіду. Це і зумовило вибір теми дослідження.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ринок Інтернет'торгівлі є одним з найбільш швидко зро'

стаючих в Європі. Обсяг ринку Інтернет'торгівлі Європи у
2011 р. склав 200,52 млрд євро, тоді як у 2010 р. його розмір
становив 169,63 млрд євро. У 2008 р. обсяг ринку оцінював'
ся у 117,84 млрд євро. Відповідно, темп приросту обсягу
ринку протягом 2008—2011 р. склав 70,1% [22].

На Інтернет'магазини трьох країн — Великобританії,
Німеччини та Франції — у 2011 р. припадав 71% загального
оnline'продажу Європи.

Найбільше зростання Інтернет'торгівлі у 2011 р. серед
країн Європи спостерігалося у Франції, де оnline'продаж
склав 38,66 млрд євро, що на 24% більше, ніж у 2010 р. При
цьому частка Інтернет'торгівлі у загальному обсязі роздрі'
бного товарообороту становила 7,3%. Цьому сприяли
збільшення кількості оnline'торговців та покупців Інтернет'
магазинів.
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Характерною особливістю ринку Інтернет'торгівлі
Франції є його фрагментованість — частка ринку десяти
найбільших торговців у 2011 р. склала 40%, але їх кількість
продовжує зростати. Лідером ринку є Інтернет'магазин
Amazon.com, на який припадає 7% від загального обсягу
продажу.

За результатами дослідження компанії CRR, у 2011 р.
оnline'продаж у Великобританії склав 59,4 млрд євро. В ре'
зультаті частка Інтернет'торгівлі у загальному обсязі роз'
дрібного товарообороту склала 12%, тоді як у 2008 р. вона
становила тільки 8,6% [22].

Online'продаж товарів у Німеччині у 2011 р. склав 45,07
млрд євро, що на 13% більше, ніж у 2010 р. На ринку роздр'
ібної торгівлі частка Інтернет'торгівлі складала у 2011 р. 9%.
За прогнозними оцінками, оборот Інтернет'торгівлі буде
зростати з середньорічним темпом росту у 9%.

Під впливом розвитку Інтернет'торгівлі протягом ос'
танніх років змінюється традиційний характер торгівлі за ка'
талогами у Німеччині. Зокрема, міжнародна компанія німець'
кого походженння Otto, яка була створена у 1949 р. як по'
силковий торговець, на сьогодні здійснює продаж товарів не
тільки за друкованими каталогами, а також у мережі Інтер'
нет, за допомогою мобільних пристроїв, традиційної (стаці'
онарної) торгівлі, завдяки розповсюдженню більше тисячі ка'
талогів у двадцяти країнах Європи, Північної Америки та Азії,
існуванню 400 власних фірмових та франшизних магазинів,
а також 50 Інтернет'магазинів [18].

При цьому проект зі створення Інтернет'магазину кер'
івництво компанії почало розвивати ще на початку 1980'х
років. У 1994 р. Otto вже пропонувала разом з друкованим
каталогом його аналог у форматі CD'R. У 1995 р. була ство'
рена платформа online'продажу Otto.de, яка функціонує до
цього часу.

У 2004 р. Otto стала другим за обсягами у світі після
Amazon.com. Інтернет'торговцем.

Суттєвою конкурентною перевагою Otto є принципи ро'
боти в online'середовищі. Якщо в Інтернет'магазинах
Amazon та eBay весь процес формування та оплати замов'
лення здійснюється online, то Otto задіяла різні комуні'
каційні канали, зокрема пропонує віртуально приміряти
одяг, внести артикули обраних за друкованим каталогом
товарів у спеціальну форму на сайті, оформити замовлен'
ня, отримати рахунок поштою і сплатити за нього за допо'
могою банківського переказу.

У 2000 р. Otto вперше започаткувала торгівлю через
WAP'портали, а у 2003 р. першою у Німеччині почала зас'
тосовувати власний короткий номер 6886 (що на кнопках
телефону з латинським алфавітом відповідає буквам OTTO),
за допомогою якого абонент може отримати доступ до
клієнтського сервісу компанії за допомогою SMS'повідом'
лень.
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Такий інтеграційний підхід щодо застосування різних
форм та каналів продажу товарів, вагому роль серед яких
відіграє саме Інтернет'торгівля, дозволяє холдингу Otto
навіть у кризовий період мати позитивну динаміку обсягів
продажу — у 2011 р. оборот збільшився на 12%, порівняно
з 2010 р., і склав 11,4 млрд євро., 5 млрд євро з яких припа'
дало саме на online'продаж [18].

Інша німецька компанія — Neckermann, що раніше
здійснювала виключно посилкову торгівлю, — у 2012 р. при'
пинила випуск друкованих каталогів своїх товарів, перей'
шовши на online'продаж. У результаті штат працівників було
скорочено з 2500 до 1300 осіб [5].

Частка Інтернет'торгівлі у загальному обсязі роздрібної
реалізації товарів у 2011 р. у країнах Європи подана у табл.
1. Як видно з даних табл.1, найбільшу частку Інтернет'тор'
гівля займала у Великобританії (12%), Німеччині (9%) та
Швейцарії (8,7%).

За даними Euromonitor International, на придбання то'
варів у мережі Інтернет у 2011 р. у США було витрачено
399,1 млрд дол. Інтернет'продаж у США займає частку рин'
ку роздрібної торгівлі близька 9%.

У І кварталі 2012 р. обсяг online'продажів у США склав
44,3 млрд дол., що на 17% більше, порівняно з аналогічним
періодом 2011 р. [12].

Як видно з табл. 2, ринок Інтернет'торгівлі у США де'
монструє щорічне зростання. За прогнозами, на 2012—2015
рр. тенденція до нарощення обсягів реалізації збережеть'
ся, наслідком чого стане збільшення продаж в мережі Інтер'
нет на 140,3% у 2015 р. порівняно з 2011 р. Разом з тим, в
окремих сегментах ринку продаж досягне критичних обсягів
і буде уповільнюватися.

За прогнозами CRR, у 2012 р. обсяг online'продажів то'
варів в Європі зросте на 16% до 232,76 млрд євро, тоді як у
2011 р. збільшення склало 18,7%. Це свідчить про певне упо'
вільнення темпів росту ринку Інтернет'торгівлі, що стане
відображенням тривалого економічного спаду.

Як видно з табл. 3, за результатами 2012 р., порівняно з
2011 р., частка Інтернет'торгівлі у загальному роздрібному
товарообороті зросте у всіх країнах. Найбільше зростання
слід очікувати у Великобританії (до 13,2%), Швейцарії (до
9,9%) та Франції (до 8,7%).

За даними дослідження A.T. Kearney, п'ятірку країн
світу з найбільшим потенціалом росту ринку Інтернет'
торгівлі очолює Китай, далі ідуть Бразилія, Росія, Чилі та
Мексика. На сьогодні ринок Інтернет'торгівлі Китаю оці'
нюється у 23 млрд дол., а щорічні темпи приросту склада'
ють 29%. Обсяг ринку Інтернет'торгівлі Бразилії у 2011 р.
становив 10,6 млрд дол., а темп щорічного зростання — 12%
[8].

Ринок Інтернет'торгівлі Росії знаходиться на етапі зро'
стання, він активно розвивається і стрімко зростає, займа'
ючи четверту позицію у світовому рейтингу за показником
інтенсивності росту [14].

Обсяг ринку Інтернет'торгівлі в Росії протягом 2011 р.
зріс більше ніж на 30% і досяг 244,6 млрд руб., або близько
7,6 млрд дол., що склало 1,8% від загального обороту розд'
рібної торгівлі [6]. У 2012 р. прогнозується зростання рин'
ку на 33%.

За даними компанії InSales, якщо у 2010 р. в Росії функ'
ціонувало 16 тисяч Інтернет'магазинів, то у 2011 р. їх

кількість зросла до 25 тисяч, отже, зростання за рік склало
56% [14].

У структурі online'продаж у 2011 р. переважали елект'
роніка та побутова техніка (57,3 млрд руб. або 23 %), комп'
'ютери, ноутбуки (35,2 млрд руб. або 14,3%), одяг та взуття
(34,4 млрд руб., або 14%). Найбільше зростання — більше
ніж у три рази порівняно з 2010 р. — продемонстрували сег'
менти купонних сервісів [4], а також продажу туристичних
послуг (70—80% щороку).

Відповідно до результатів дослідження компанії
ComScore, у 2010 р. Росія займала перше місце серед країн
Європи за кількістю Інтернет'користувачів, яка становила
50,8 млн осіб, друге місце посіла Німеччина — 50,1 млн осіб.
У 2011 р. кількість Інтернет'користувачів в Росії становила
вже 58 млн осіб, при цьому кожний третій з них здійснював
покупки в Інтернет'магазинах [13].

До кінця 2012 р., за даними Міністерства комунікацій і
зв'язку Росії, кількість Інтернет'користувачів зросте до 70
млн осіб, випереджаючи сукупний показник Франції, Вели'
кобританії та Італії. За прогнозними оцінками, до кінця 2013
р. показник збільшиться до 90 млн осіб. Цьому сприятиме
розповсюдження мережі Інтернет у регіонах [2].

Характерною особливістю купівельної поведінки по'
купців в Росії є те, що вони витрачають лише 57% грошових
коштів у вітчизняних Інтернет'магазинах, інша частка при'
падає на придбання товарів у іноземних Інтернет'магази'
нах. У результаті кількість поштових відправлень, за дани'
ми "Пошта Росії", у 2011 р. зросло на 11%, порівняно з 2010
р., і перевищило 57 млн одиниць, при цьому більше 60% з
них припадало на поштові відправлення іноземних компаній,
що здійснюють дистанційну торгівлю [1].

Таку поведінку споживачів пояснює значна різниця у
цінах на товари відомих брендів, які можна придбати за кор'
доном, порівняно з магазинами Росії: на сьогодні на першо'
му місці серед факторів, що визначають вибір роздрібного
торговця, у споживачів Росії знаходиться ціна. Для по'
рівняння: у мешканців Великобританії у рейтингу факторів
вибору магазину ціна займає четверте місце [21].

Ринок Інтернет'торгівлі України демонструє тенденцію
динамічного розвитку, наслідком цього cтало перевищення
його обороту 1 млрд дол. у 2010 р., зростання значення по'
казника до 2 млрд дол. у 2011 р. та збереженння позитивної
динаміки у 2012 р. Крім того, зростання кількості користу'
вачів мережею Інтернет в Україні склало 15% у 2010 р., по'
рівняно з 14% у Росії та 7% у Польщі. Як наслідок, у 2010 р.
загальна кількість користувачів склала 13,9 млн осіб, тоді
як у 2007 р. цей показник становив 6,5 млн осіб.

Починаючи з 2010 р., активного розвитку на ринку Ук'
раїни почали набувати Інтернет'пропозиції щодо доставки
готової їжі та продовольчих товарів — піци, суші, офісних
обідів, страв кухні різних країн (китайська тощо), екопро'
дуктів. Такі послуги пропонують як спеціалізовані компанії,
так і заклади сфери харчування, які створюють відповідні
служби доставки.

За даними українського представництва Google, з дру'
гої половини 2011 р. українці частіше шукають одяг та взуття
в Інтернет'магазинах. Зважаючи на зарубужний досвід та
тенденції розвитку Інтернет'торгівлі в Росії, що були розг'
лянуті вище, з роками такий прояв споживчої активності
може зрости.

ВИСНОВКИ
За прогнозами Interactive Media in Retail Group, світо'

вий продаж товарів та послуг через мережу Інтернет у
2013 р. перевищить 1,25 трлн дол. Це на 30% більше значен'
ня 2011 р. та на 62,7% показника 2010 р. Кількість Інтернет'
користувачів у світі у 2013 р. збільшиться з 2,2 до 3,5 млрд
осіб [7].

Таблиця 1. Частка Інтернет#торгівлі у загальному обсязі
роздрібної реалізації товарів у 2011 р., % [22]

 , % 

  1,3 

  3,1 

  3,5 

  5,1 

  6,9 

  7,3 

  8 

  8,1 

  8,7 

  9 

  12 

   ,  . 

2008 152,2 

2009 155,2 

2010 176,2 

2011 198,8 

2012 224,2 

2015 279 

Таблиця 2. Динаміка Інтернет#продаж у США протягом
2008—2015 рр. [22]
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Відповідно до результатів дослідження The Boston
Consulting Group (BCG), Інтернет'торгівля G20 до 2016 р. до'
сягне 4,2 трлн дол., що майже у два рази більше значення по'
казника 2010 р. (2,3 трлн дол.), або 2,1% від ВВП. Це стане мож'
ливим завдяки зростанню числа Інтернет'користувачів з 1,9
млрд осіб у 2010 р. до 3 млрд осіб у 2016 р. Найбільше зростан'
ня Інтернет'користувачів продемонструють країни, що роз'
виваються. В результаті їх частка у 2016 р. зросте до 70%, тоді
як у 2010 р. вона становила 56%. Окремо слід відзначити Ки'
тай, на який припадатиме 800 млн Інтернет'користувачів, що
дорівнюватиме сукупній їх кількості у таких країн як Фран'
ція, Німеччина, Індія, Японія, Великобританія, США [3].

За прогнозами, до 2015 р. оборот Інтернет'торгівлі у
Китаї зросте до 2,8 трлн дол. [11].

Ринок Інтернет'торгівлі в Росії залишається на стадії
зростання, що супроводжується щорічним зростанням його
обороту. Основними тенденціями наступних років будуть
збільшення кількості користувачів мережею Інтернет та,
відповідно, покупців Інтернет'магазинів як за рахунок роз'
ширення географічних меж ринку, так і відкриття нових
магазинів вітчизняними та іноземними суб'єктами господа'
рювання, в тому числі у нових сегментах ринку.

За прогнозами East'West Digital News, до 2015 р. обсяг
ринку Інтернет'торгівлі в Росії зросте до 30 млрд дол., а до
2020 р. досягне 40—60 млрд дол. [13].

Поступове загостренння конкурентної боротьби на
ринку Інтернет'торгівлі Росії актуалізує необхідність уріз'
номанітнення спеціалізації пунктів online'продажу товарів
та послуг, забезпечення унікального товарного асортимен'
ту в Інтернет'магазинах, підвищення рівня сервісу, своєчас'
ності доставки, формування лояльності постійних покупців.

За прогнозами експертів, протягом найближчих років
оборот ринку Інтернет'торгівлі України зросте до 4 млрд
дол. Найбільше зростання спостерігатиметься у таких сег'
ментах ринку, як одяг та взуття, побутова техніка та елект'
роніка, товари для дітей.

Через ненасиченість ринку послуг з доставки готової
їжи та продовольчих товарів у мережі Інтернет в Україні
активізують свою присутність існуючі суб'єкти господарю'
вання. Також збільшиться кількість нових торговців, окре'
му групу серед яких можуть утворити торговельні мережі,
що розширюватимуть online'замовлення та доставку товарів
додому споживачам. Такий підхід забезпечить стаціонарній
торгівлі додаткову конкурентну перевагу внаслідок створен'
ня більш комфортних умов для покупців.

З середини 2000'х років модель поведінки більшості спо'
живачів в Україні набула суттєвих змін на користь раціона'
лізації, мобільності, економії грошових коштів та вільного
часу. В результаті близько 88% споживачів надають пере'
вагу пошуку інформації саме в мережі Інтернет, при цьому
23% користувачів для цього використовують мобільні теле'
фони, смартфони та планшети [16]. З часом частка даної
категорії споживачів буде тільки зростати.

Поступове загострення конкурентної боротьби на рин'
ку Інтернет'торгівлі України призведе до поширення спе'
ціалізованих online'торговців, які пропонуватимуть широ'
кий асортимент унікальних товарів, — виробів ручної ро'
боти, товарів для полювання, рибальства тощо.

Ключовою тенденцією розвитку дистанційних форм
торгівлі у світі протягом наступних років стане активне за'
стосування сучасних інформаційних технологій. Подальшо'
го поширення набуватиме залучення соціальних мереж до
Інтернет'торгівлі, застосування геолокаційних сервісів
(LBS) для залучення покупців, QR'кодів, використання мо'
більних пристроїв у процесі придбання товарів та послуг.
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Таблиця 3. Прогнозні показники розвитку Інтернет#
торгівлі у 2012 р. [22]


