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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток Інтернет-тех-
нологій, швидке його поширення в сукупності з науковим 
прогресом у сфері інформаційно-комунікаційних технологій 
спричинили значні хвилі трансформацій в бізнес-колах. Реалії 
сьогодення свідчать про нові тенденції розвитку економіки, 
зміну вектору економічного розвитку з традиційної в бік елек-
тронної.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед нау-
ковців, що розглядали питання інформатизації суспільства 
та економіки, можна виділити Н.В. Апатову [29], Л.С. Вина-
рик, А.Н. Щедрина, Н.Ф. Васильєву [1], А.І. Ракітова [2], 
О. Тоффлера [3], Д. Белла [4; 5], І.Г. Ханіна [6], Т.А. Сели-
щеву [7], Е. Масуду [8; 9], М. Кастельса [10], Ж. Бодріяра [11], 
С.Н. Колеснікова [12], Н.Н. Ермошенко [13], М. Постера [14], 
Д. Робертсона [15], З. Бжезинського [16], С.А. Дятлова [17], 
О.С. Мельничук [22] та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Науковцями не у повній мірі досліджені питання вза-
ємозв’язку понять «інформаційне суспільство», «електронна 
економіка» та «електронна торгівля». 

Мета статті полягає у аналізі методологічних позицій сто-
совно термінів «інформаційне суспільство», «інформаційна 
економіка», та на основі компаративного аналізу теоретичних 
підходів визначенні їх як економічної основи здійснення елек-
тронної торгівлі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформацій-
но-комунікаційні технології можна віднести до елементу інф-
раструктури суспільства та факторів швидкого економічного 
зростання. Інтернет ініціює та підтримує розвиток електронної 
торгівлі, відносини в середині якої відбуваються за рахунок 
сучасних засобів комунікацій. 

Сучасна інформаційна революція стала можливою завдяки 
збігу багатьох факторів: 1) появи цифрових засобів обробки 
значних обсягів електронних інформаційних ресурсів, бурхли-
вому розвитку електроніки; 2) вступу людини в космос і ство-
ренню супутникових технологій зв'язку; 3) розробці інформа-
ційно-мережевих технологій і появі Інтернету [1, с. 132].

Відповідно до наукової доктрини А.І. Ракітова, сутність 
інформаційної революції полягає у «зміні інструментальної 
основи, способу передачі та зберігання інформації, а також 
обсягах інформації, що є доступною активній частині насе-
лення» [2, с. 215].

Згідно концепції інформаційних революцій О. Тоф-
флера [3, с.  275], Д. Белла [4; 5, с. 195], «інформатизація 
суспільства не є науково-технічною модою…», «..процес 
інформатизації на сьогодні виступає як глобальний», його 
можна «…кваліфікувати як нову соціотехнічну революцію». 
І. Ханін вважає, що «основу… цивілізаційних змін складає 
шоста інформаційна революція, результатом якої є формування 
на у світі нової цивілізації – інформаційного суспільства» [6].

Економічною платформою здійснення електронної торгівлі 
є «інформаційне суспільство» та «електронна економіка».

Інформаційному суспільству властиві: 1) єдиний інфор-
маційний простір; 2) домінування в економіці нових техно-
логічних устроїв, що базуються на масовому використанні 
мережевих інформаційних технологій, перспективних засобів 
обчислювальної техніки і телекомунікацій; 3) провідна роль 
інформаційних ресурсів в забезпеченні стійкого поступаль-
ного розвитку суспільства; 4) зростання ролі інфраструктури 
(телекомунікаційною транспортною, організаційною) в системі 
громадського виробництва і посилення тенденцій до спільного 
функціонування в економіці інформаційних і грошових пото-
ків; 5) фактичне задоволення потреб суспільства в інформацій-
них продуктах і послугах; 6) високий рівень освіти, обумовле-
ний розширенням можливостей систем інформаційного обміну 
на міжнародному, національному і регіональному рівнях, і, 
відповідно, підвищена роль кваліфікації, професіоналізму і 
здібностей до творчості як найважливіших характеристик; 
7) висока значущість забезпечення інформаційної безпеки 
особи, суспільства і держави; 8) наявність ефективної системи 
забезпечення прав громадян і соціальних інститутів на вільне 
отримання, поширення і використання інформації [7, с. 15].

Методологічні позиції відносно терміну «інформаційне 
суспільство» дещо розбіжні. У науковій літературі з економіки, 
менеджменту та інформаційного управління відокремлюють 
два протилежні підходи до його тлумачення. Згідно з першим з 
них, якого дотримуються, зокрема, Е. Масуда [8; 9, с. 479–494], 
Д. Белл [4], М. Кастельс [10], Ж. Бодріяр [11], С.Н. Колесні-
ков [12], Н.Н. Ермошенко [13], інформаційне суспільство роз-
глядається як економічне поняття, що має важливі технологічні 
характеристики. Логічним є підхід Д. Белла [4], що висловлює 
думку про те, що базисом інформаційного суспільства є нова 
інтелектуальна технологія, яка використовується в прийнятті 
управлінських рішень.
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Протилежної точки зору дотримуються М. Постер [14], 
Д. Робертсон [15], А. Ракитов [2], З. Бжезинський [16], 
Е. Тоффлер [3], які розглядають соціальну складову цього тер-
міну, акцентуючи увагу на комунікації в якості основного ката-
лізатора й ініціативного поштовху до трансформацій в суспіль-
стві.

До основних відмітних ознак інформаційного суспіль-
ства можна віднести: 1) інформаційну економіку; 2) високий 
рівень інформаційних потреб усіх членів суспільства і фак-
тичне задоволення цих потреб для основної маси населення; 
3) високу інформаційну культуру; 4) вільний доступ кожного 
члена суспільства до інформації, обмежений тільки інформа-
ційною безпекою особи, громадських груп і усього суспіль-
ства [17, с. 15].

Враховуючи культурно-ціннісний аспект та експліцитні 
та імпліцитні проблеми мультиагентської взаємодії в інфор-
маційному суспільстві, доцільно окреслити основі проблеми, 
що каталізуються перед суспільством: по-перше, біхевіорис-
тичні (прийняття й адаптація до нової соціальної організації; 
переосмислення ролі й значення знань та інформації, їхньої 
цінності для поступального розвитку суспільства; вплив інте-
лектуальних технологій та телекомунікацій на поведінку чле-
нів суспільства) [4, с. 45–50, 150–160, 415, 500–508]; по-друге, 
інституціональні (проблема взаємодії між політичними інсти-
тутами, що історично склалися, і все глобальнішими економіч-
ними агентами; проблема взаємовідносин владної еліти та маси 
в інформаційному просторі; проблема культурної різнобарв-
ності та плюралізму; проблема вибору курсу розвитку науки та 

освіти) [20, с. 15–20, 205–208]; по-третє, культурно-екологічні 
(зміна сутності суспільних інституцій (від сім’ї до школи); 
проблема зростання обсягів інформаційних потоків; вплив 
тотальної глобалізації на формування нової системи цінностей 
суперіндустріального суспільства; проблема формування нової 
ментальної реальності на підставі фрагментів, отримуваних 
з демасифікованих мас-медіа; формування екологічної куль-
тури) [21, с. 200–215].

Завдання, які належить вирішувати при переході до інфор-
маційного суспільства, представлено на рис. 1.

Як зазначає Л.С. Вінарік, А.Н. Щедрин, Н.Ф. Васильєва, 
основними відмінними рисами інформаційного суспільства є 
: «інформаційна економіка»; «… високий рівень інформацій-
ної потреби … суспільства»; «вільний доступ кожного … до 
електронних інформаційних ресурсів; «розвиток економічного 
простору, на якому функціонують суб’єкти господарювання; 
«поява… електронної інформації»; «необхідність врахування 
фактору часу» [1, с. 133].

Таким чином, еволюційні процеси становлення інформа-
ційного суспільства [22, с. 93] закономірно впливають на фор-
мування електронної економіки [23–27]. Приклади та тенденції 
віртуалізації економіки наведені на рис. 2.

Як справедливо зазначають Н.О. Чучко, Н.В. Апатова, 
Л.С. Винарик, А.Н. Щедрин, Н.Ф. Васильева, ЕТ здійснює 
вплив на електронну економіку: 1) здійснюється перехід від 
уніфікованого споживання до індивідуального; 2) електронна 
торгівля може здійснюватись як на національному, так і на 
міжнародному рівні, але практично неможливо як розділити ці 
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Рис. 1. Завдання, які належить вирішувати при переході до інформаційного суспільства 
Джерело: розроблено автором на основі [17, с. 21]
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Рис. 2. Приклади та тенденції віртуалізації економіки 
Джерело: розроблено автором на основі [28]

Рис. 3. Сегментовані рівні електронної економіки 
Джерело: розроблено автором на основі [17, с. 99]
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• непідкріпленість обсягів грошових мас більшості валют світу реальними 
товарами (наприклад, лише обсяг доларів США, що перебувають в обігу, 
перевищує втричі ВВП всіх країн світу за один рік); 

• перетік інвестованих коштів у розвинених країнах із сфери 
виробництва у сферу послуг; 

• поширення у біржовій торгівлі майбутніх угод тип «ф’ючерс» або 
«форвард», які часто засновані лише на спекулятивній вигоді і не 
враховують реалії сьогодення; 

• «брендінізація» виробництва, тобто розподіл світового ринку 
певного товару між декількома товаровиробниками з іменем, які 
насправді є просто власниками бренду, а реальне виробництво 
відбувається на noname фабриках у Китаї або інших країнах, що 
розвиваються; 

• відхід більшості інвесторів від реальних інвестицій на користь 
фінансових (придбання цінних паперів підприємств не заради контролю 
над підприємствами і отримання дивідендів з прибутку від виробництва, 
а заради перепродажу паперів по більшій ціні); 

• збільшення витрат на збір, обробку і використання інформації, яка 
навіть не вважається активом фірми за існуючою фінансовою звітністю 
(наприклад, клієнтська база, знання співробітників тощо); 

• поширення в економіці ролі нематеріальних товарів та послуг, 
вартість яких у порівнянні з собівартістю часто буває завищеною 
(наприклад, програмне забезпечення, транспортні тарифи. 
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рівні, так і визначити географічне місцезнаходження продавця; 
3) електронна торгівля дає змогу вирівняти стан в міжнарод-
ному розподілу праці [29, с. 66; 26]; 4) зникають інвестиційні 
та торгівельні бар’єри, розвивається стратегія глобального 
ринку [ 1, с. 14]; 5) різко посилюється конкуренція між окре-
мими країнами і міждержавними економічними центрами, і 
перемога в гострій конкурентній боротьбі вимагає постійних 
інновацій з метою підтримки економічного і інформаційного 
лідерства на глобальних ринках [17, с. 8]. 

В широкому розумінні електронна економіка – це економіка, 
заснована на широкому та інтенсивному використанні інформа-
ції, знань та інформаційних технологій; у вузькому значенні – 
мережева економіка, тобто економіка, що базується на мереже-
вих технологіях і моделях «бізнес-бізнес» (Business 2 Business) і 
«бізнес-споживач» (Business 2 Consumer) [30, с. 29–31]. 

І.А. Матвєєвим електронна економіка інтерпретується як 
«…форма ведення господарської діяльності інформаційного 
суспільства, яка характеризує сукупність стосунків, що склада-
ються в системі цифрового виробництва товарів і послуг, їх роз-
поділу, обміну і споживання» [31]. Наприклад, В.А. Висоцька 
застосовує термін «віртуальна економіка» та трактує його як: 
«…економіку, засновану на інтерактивному бізнесі та на голов-
ному законі людини-економії часу» [32, с. 34]; той же термін 
в більш широкому значенні використовують І.А. Кримський, 
К.В. Павлов, розуміючи під віртуальною економікою «особли-
вий економічний простір, в якому здійснюється електронна 
комерція, електронний бізнес; це економіка, заснована на вико-
ристанні інтерактивних можливостей» [33, с. 7]. К.В. Чекіна 
детермінує поняття «мережева економіка», визначаючи її як 
«…господарчу (економічну діяльність), що здійснюється за 
допомогою електронних мереж» [34, с. 37]. Ця думка може 
бути доповнена точкою зору С.А. Дятлова, який дефініціюав 
термін «інформаційно-мережева економіка» та визначив її як 
«…глобальну мережеву складноорганізовану багаторівневу 
структур у взаємовідносин між економічними агентами через 
Інтернет і інші телекомунікаційні засоби [35, с. 108]. 

Л.Б. Фрідкін застосовує поняття «електронної економічної 
діяльності», розглядаючи його тільки з позиції торгівлі, тобто 
«…реалізації товарів і послуг в електронній формі (програм-
ного забезпечення, інформації та ін.) з використанням сучас-
них інформаційних технологій [36, с. 43]. Ця точка зору є дуже 
дискусійною, так як не враховує інші сфери електронної еко-
номічної діяльності, наприклад, аутсорсінг, лізинг, факторинг, 
рекрутинг, страхування тощо.

Існування різних інтерпретацій дозволяє охопити усе різно-
маніття проявів електронної економіки розглядати її як форму 
ведення господарської діяльності, структуру взаємовідносин, 
середовище функціонування та процес. Таким чином, можна 
погодитися з науковцями, які зазначають: «…технологічний 
процес та інновації є довгостроковими рушійними силами еко-
номічного росту» [35, с. 19]. Узагальнюючи вищевикладене, 
виділимо місце електронної торгівлі серед сегментованих рів-
нів електронної економіки (рис. 3).

Висновки. Таким чином, очевидним є той факт, що саме 
розвиток інформаційно-комунікаційних технологій спричинив 
появу інформаційного суспільства, що стало поштовхом до 
розвитку електронної економіки, саме це каналізувало виник-
нення електронної торгівлі як її іманентної частини.
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ния электронной торговли

Аннотация. В статье проанализированы теорети-
ческие подходы к определению понятия «информа-
ционное общество». Обобщены научные взгляды к 
дефиниции термина «электронная экономика». Детер-
минированы понятия «информационное общество» и 
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торы развития электронной торговли.
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Summary. In the article the theoretical going is ana-
lyzed near determination of concept «informative soci-
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