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МОБІЛЬНА ТЕЛЕФОНІЯ В ДИДЖИТАЛ-ЕПОХУ0 

 
Розглянуто особливості трансформації світової економічної системи під 

впливом науково-технологічної революції та розвитку комунікаційних технологій. 
Проаналізовано темпи цифрової трансформації країн, особливості зміни передачі 
цифрових даних на електронних носіях або в Інтернеті. Визначено фактори 
посилення конкуренції в електронній комерції й основні перепони на шляху цифро-
візації світової економки. Проаналізовано розвиток мобільної телефонії, особли-
вості формування мобільного контенту на китайському й американському ринках. 
Визначено напрями подальшого розвитку мобільної телефонії.  

Ключові  слова:  диджиталізація, диджитал-торгівля, Інтернет речей (IoT), 
мобільна телефонія, мобільний контент. 

Постановка проблеми. Сучасні світові тенденції обумовлюють 
імплементацію диджитал-технологій у всі галузі економічного життя, 
що, своєю чергою, стимулює зміни як процесу виробництва, так і сфери 
їх розподілу та перерозподілу. Утворення онлайнових торговельних 
майданчиків суттєво спрощує та лібералізує міжнародну торгівлю між 
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності різних країн світу без 
посередництва з боку роздрібних мереж і дистриб’юторів. Такі транс-
формації активізували диджитал-торгівлю, розширили можливості ком-
паній усіх розмірів завдяки зниженню граничних виробничих, а також 
трансакційних та транспортних витрат. Провідні позиції на ринку 
можуть посісти малі компанії, які вчасно долучилися до процесу 
диджиталізації. Це також сприяло гнучкості та швидкості прийняття 
рішень, формування контенту та зміні маркетингової парадигми під 
час виходу на ринки. Дослідження особливостей використання кон-
тенту споживачами під час світової пандемії COVID-19, а також мо-
більні технології та технології штучного інтелекту дають змогу швидко 
змінювати контент й адаптувати рекламу під кожного споживача, 
роблячи її клієнтоорієнтованою. Саме тому виникає потреба у вивченні 
феномена диджитал-торгівлі з використанням мобільних пристроїв. 

                                                           
0 © Еллана Молчанова, Катерина Ковтонюк, 2021 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження з цієї 

тематики висвітлюються в наукових працях вітчизняних та закордон-
них науковців, зокрема R. Bukht та R. Heeks, D. Ciuriak, M.-A. Jouanjean 
та J. López-González, О. Карпенка, І. Плікуса, Д. Головіної, В. Панасюка, 
С. Король, Є. Польовика, Н. Проскурніної, Н. Демчишак, Г. Дубика, 
В. Гриба, О. Синявської, Л. Лазебника, В. Войтенко [1–10] та ін. Попри 
зацікавленість вчених-економістів у цій проблематиці більшість про-
ведених досліджень є комплексними й охоплюють сферу диджитал-
маркетингу або e-commerce, а також диджиталізації економіки. Лише 
в невеликій кількості робіт увага приділяється окремим аспектам. 
Тому це дослідження є актуальним.  

Мета роботи – проаналізувати та виявити сучасні тенденції 
мобільної телефонії на прикладі китайської й американської економіки. 

Методи дослідження. Основними методами дослідження є ло-
гічні, аналітичні, графічні, табличні та статистичні. Під час роботи 
використано статистичні бази Конференції ООН з торгівлі та розвитку 
(ЮНКТАД), Міжнародного телекомунікаційного союзу, China Internet 
Watch, China Internet Network Information Center, Statista, Ericsson, IoT 
Analytics, Data Age, Fung Business Intelligence, J. P. Morgan, Adobe 
Communications Team Європейського парламенту, Internet Innovation 
Alliance, Internet Live Stats, FTI Consulting Global. 

Результати дослідження. Світова економіка трансформується 
завдяки швидкій науково-технологічній революції та розвитку комуні-
каційних технологій. Хоча темпи цифрової трансформації суттєво 
відрізняються у різних країнах, але відбулося експоненціальне зрос-
тання розміщення інформації та цифрових даних на електронних 
носіях або в Інтернеті. Це супроводжується прискоренням аналізу даних, 
розвитком штучного інтелекту, хмарних обчислень і нових бізнес-
моделей на цифрових платформах. Дедалі більше пристроїв отри-
мують доступ до Інтернету, постійно зростає кількість людей, які 
використовують цифрові послуги та інші ланцюжки створення вар-
тості в цифровій формі. Як результат, доступ до даних і здатність 
перетворювати їх на цифровий інтелект стали вирішальними чинни-
ками конкурентоспроможності компаній.  

Фактор посилення такої конкуренції – еволюція цифрової еко-
номіки та "Інтернету речей". Останній формується за допомогою 
приєднання до Інтернету пристроїв (датчики, лічильники, мікросхеми 
радіочастотної ідентифікації) та гаджетів з метою отримання певної 
інформації. Станом на 2018 р. кількість пошукових запитів "Інтернет 
речей" (8.6 млрд) перевищувала запити на інші теми (5.7 млрд) [11]. 
Ericsson прогнозує зростання "Інтернету речей" (IoT) на 17 % (22 млрд) 
до 2024 р. [12]. Так, на США, Японію, Німеччину, Велику Британію, 
Францію, Китай, Республіку Корея та Росію припадає майже 75 % 
світових витрат на IoT (рис. 1). 
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Рис. 1. Географічний розподіл витрат на IoT у 2019 р. [11, с. 7] 

 
Отже, на США та Китай припадає більш ніж 50 % світового показ-

ника. Очікується, що ринок IoT зросте вдесятеро, зі 151 млрд дол. США 
у 2018 р. до 1567 млрд дол. США до 2025 р. [13]. Науковці Массачу-
сетського технологічного університету вважають, що станом на 2025 р. 
середньостатистична людина у світі буде взаємодіяти з пристроями 
IoT майже 4900 разів на день, або кожні 18 секунд [14]. Це експо-
ненціальне зростання з 298 разів на день у 2010 р. та 584 разів на день 
у 2015 р. Таке стрімке збільшення попиту на використання IoT при-
веде до подальшого збільшення цифрових даних. 

Очікується, що бездротова технологія п’ятого покоління (5G) 
зможе обробляти приблизно в 1000 разів більше даних, ніж сучасні 
системи [15]. Вже у 2018 р. 72 оператори мобільного зв’язку у світі 
пройшли тестування мережі 5G. 

За прогнозними даними ЮНКТАД, до 2025 р. Сполучені Штати, 
Європа й Азіатсько-Тихоокеанський регіон будуть лідерами у застосу-
ванні технології 5G (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Мобільні технології за поколіннями та регіонами, 2018 та 2025 рр., % [11] 

Регіон 
2018 2025 

2 G 3G 4 G 2 G 3G 4 G 5 G 
Азіатсько-Тихоокеанський 34 21 45 5 13 67 15 
Латинська Америка 26 39 35 5 21 65 8 
Середній Схід та Північна Африка 37 40 23 10 32 52 6 
Суб-Сахара, Африка 59 35 6 14 59 24 3 
СНД 36 45 19 2 18 68 12 
Європа 18 36 46 1 7 63 29 
Північна Америка 9 21 69 2 7 44 47 
Світ 29 28 43 5 20 59 15 
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До 2025 р. частка 5G в загальній кількості з’єднань прогно-

зується на рівні 59 % у Республіці Корея.  
З 2005 по 2018 р. передплати на фіксований широкосмуговий 

зв’язок зростали, особливо стрімко – в розвинених країнах. Незначна 
динаміка спостерігається в найменш розвинених країнах, де збіль-
шення передплат на цей вид зв’язку почалося лише з 2013 р., оскільки 
споживачі надають перевагу мобільному широкосмуговому зв’язку – 
тут зростання почалося з 2008 р. Число передплатників на фіксований 
широкосмуговий зв’язок з поганою якістю залишається на низькому 
рівні в країнах, що розвиваються, – трохи більше ніж 10 на 100 осіб 
у 2018 р. проти 32.7 в розвинених країнах, ці ж показники у 2005 р. 
становили 2 та 12 передплат на 100 осіб відповідно [16]. На відміну від 
цього, кількість користувачів мобільного широкосмугового зв’язку 
швидко зростала, досягнувши майже 111 активних передплат на 100 
осіб у 2018 р. в розвинених країнах і 61 в країнах, що розвиваються, 
тоді як у 2005 р. кількість передплатників становила 19 та 0 на 100 
осіб відповідно (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Передплата на мобільний широкосмуговий зв’язок  
за групами країн у 2005–2018 рр., кількість на 100 осіб [16] 

Використання Інтернету зростало у всіх групах країн у період 
з 2005 по 2018 р. Станом на 2018 р. до мережі Інтернет уже приєднано 
3.9 млрд осіб, що становило на той час більш ніж половину населення 
світу (51.2 %). Попри такий значний прогрес на шляху до диджи-
талізації торгівлі істотні відмінності у використанні всесвітньої мережі 
залишаються. Наприклад, в найменш розвинутих країнах тільки один 
з п’яти людей перебуває онлайн, проти чотирьох з п’яти в розвинених 
країнах, водночас найменш розвинені країни почали демонструвати 
інтенсивне зростання за цими показниками тільки з 2013 р. Країни, що 
розвиваються, характеризуються доволі швидкими темпами інтенсив-
ності використання Інтернету. Відповідно на країни цієї групи при-
падає 90 % світового зростання. Також можна побачити стабільно пози-
тивну динаміку серед найменш розвинених країн, чиє інтенсивне зро-
стання почалося з 2009 р. [11]. 
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сповільнилося, що вказує на те, що в багатьох країнах з низьким 
і середнім рівнем доходу ще є можливості для поліпшення. Обмежене 
використання всесвітньої інформаційної мережі є перешкодою для 
розширення ринку та створення доданої вартості в диджитал-торгівлі. 
Уповільнення темпів зростання кількості користувачів Інтернету част-
ково пов’язане з нездатністю надати послугу приєднання і відсутністю 
необхідних пристроїв, наприклад маршрутизаторів. У цілому тільки 
40 % країн з низьким і середнім доходом мають доступ до всесвітньої 
інформаційної комп’ютерної мережі [11]. Близько 2.3 млрд людей 
у світі живуть у країнах, де плани мобільного широкосмугового доступу 
в 1 ГБ недоступні для людей, що мають середній дохід. Серед регіонів 
країн, що розвиваються, найвища середня вартість доступу до Інтер-
нету – в Африці. Наразі використання всесвітньої комп’ютерної 
мережі впливає на всі сфери нашого життя, і торгівля не є винятком. 
Доступ до Інтернету став ключовою передумовою зростання диджитал-
торгівлі, адже з його розвитком прискорюються ділові операції, змен-
шуються витрати, підвищується продуктивність тощо.  

Однак у 2019–2020 маркетингових роках відбулося зростання 
кількості користувачів мобільного Інтернету. На початку пандемії 
незначна кількість компаній створювала привабливий та легкий у вико-
ристанні контент. Рекламні компанії втратили можливості: через відда-
лену роботу створили невелику кількість привабливих рекламних про-
дуктів. Електронна торгівля значно уповільнилася. Окрім того, відбу-
лася помітна її поляризація. Так, у США та Китаї споживачі надавали 
перевагу новому мобільному контенту, а не рекламі в засобах масової 
інформації та вдалому корпоративного маркетингу [12]. Такій пере-
орієнтації сприяло використання штучного інтелекту. Сервіси на його 
основі допомагають компаніям створювати рекламу, а також вдало 
обирати цільову аудиторію: в рекламі зображуються люди, схожі на її 
представників. Цей аспект, а також легкий перехід на сайт компаній 
стали стимулами онлайн-покупок через мобільні додатки. СOVID-19 
лише надав стрімкого розвитку тенденції, яка щойно з’явилася. Іншим 
фактором стала зацікавленість у залученні нових контентів. Не маючи 
можливості випускати стільки високоякісних рекламних оголошень, 
компанії почали усвідомлювати, що можуть використовувати цей тип 
оголошень ефективніше і з меншими витратами. У зв’язку зі зрос-
танням кількості призначеного для користувача й орієнтованого на 
лідерів думок контенту, який все більше прив’язаний до ефективного 
маркетингу, маркетологи будуть змушені навчитися частіше викорис-
товувати мікроінфлюенсерів, які часто забезпечують більш високу 
рентабельність інвестицій, аніж макроінфлюенсерів, чия аудиторія більш 
розосереджена. Ці зміни вже формують нові тенденції на ринку мобіль-
них інтернет-покупок. Звичайно, лідерами тут залишаються Китай та США.  
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Мобільна торгівля в Китаї за останні роки здобула частку ринку 

внаслідок операцій на базі персональних комп’ютерів. Завдяки зрос-
танню випуску бюджетних смартфонів, як-от Huawei, OPPO та Vivo, 
мобільний зв’язок з’явився на більшій частині території Китаю. За 
допомогою мобільних пристроїв споживачі можуть взаємодіяти в реаль-
ному часі з роздрібними торговцями й отримувати задоволення від 
зручних покупок у будь-який час та де завгодно. Наразі мобільні плат-
форми є дуже важливим каналом продажів та ринку (рис. 3). 

 
Рис. 3. Кількість користувачів мобільного Інтернету  

та їх відсоток від загального обсягу його використання 

Джерело:  побудовано за даними [17; 18]. 

Близько 90 % трансакцій онлайн-покупок у Китаї у 2019 р. здій-
снено за допомогою мобільних пристроїв. Майже три з кожних чотирьох 
трансакцій електронної комерції в цій країні проводилися з використанням 
мобільних пристроїв, а обсяг продажів становив 873.3 млрд дол. США [19]. 
Прогнозується, що обсяги мобільної комерції продовжуватимуть зрос-
тати із сукупним річним темпом у 28.8 % до 2021 р. і вона перетво-
риться на галузь з оборотом у 2.4 млрд дол. США. Цей амбітний прогноз 
підтверджується відносно низьким рівнем проникнення смартфонів на 
китайський споживчий ринок, який становив близько 56 % у 2019 р. 
Залишаються мільйони громадян, яким ще належить освоїти мобільні 
продажі, що має величезний потенціал для зростання цього ринку. 

Торговцям варто розглянути можливість надання передового 
досвіду мобільного інтернет-шопінгу, щоб задовольнити потреби і при-
вернути увагу мобільних покупців Китаю. Вони вже добре обізнані 
з покупками в додатках, на які припадає більшість, – це 67 % завер-
шених трансакцій мобільної торгівлі в 2019 р. Для китайських онлайн-
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покупок у повсякденному житті. Китайська соціальна мережа WeChat, 
наприклад, має більш ніж 980 млн користувачів і вийшла за рамки 
обміну повідомленнями, пропонуючи повний набір послуг для покупок, 
розваг й оплати [20]. 

Торгівля завдяки використанню диджитал-технологій у Китаї 
може отримати додатковий імпульс, коли послуги 5G почнуть поши-
рюватися по всій країні. Цей крок за підтримки держави буде озна-
чати, що споживачі отримають безпрецедентний доступ до надшвид-
кісного Інтернету, який планується зробити до 2023 р. 

Китайські покупці з середнім та високим рівнем доходів дедалі 
частіше обирають високоякісну продукцію як вітчизняного, так і закор-
донного виробництва (зокрема міжнародних нішевих брендів). Цим 
зумовлюється наявність високого рівня транскордонних витрат. За оцін-
ками, 42 % міжнародних інтернет-операцій у Китаї припадає на покуп-
ку, а 58 % – на продаж. Найпопулярніші міжнародні напрями електрон-
ної комерції: Гонконг, Японія, США [20].  

Найвищий рівень проникнення на диджитал-ринок Китаю 
демонструє електроніка, тобто ця категорія товарів найбільш затре-
бувана серед споживачів. Інші товарні категорії також мають тенден-
цію до зростання. Скорочується розрив між електронікою й одягом 
та взуттям, у 2016 р. він становив 9 %, а в 2021 р., за прогнозами, буде 
мати показник тільки у 5 %. Харчові продукти та предмети розкоші 
залишаються майже на одному рівні: у 2019 р. їх диджитал-проник-
нення становило 10 %. Середній показник зростання сегмента краси 
та здоров’я – 3 % на рік [19]. 

Ринок мобільної торгівлі США у 2019 р. був оцінений 
у 282.8 млрд дол., займаючи 48 % ринку диджитал-торгівлі (рис. 4).  

 
Рис. 4. Кількість користувачів мобільного Інтернету в США  

та їх відсоток від загального обсягу його використання 

Джерело:  побудовано за даними [21–23]. 
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Прогнозується, що обсяг продажів збільшуватиметься із сукуп-

ним річним темпом росту в 16.5 % до 2021 р., що обумовлено зрос-
танням популярності смартфонів серед літніх людей і людей у віці від 
18 до 24 років, де смартфони мають 93 % проникнення [24]. Наразі 
кількість користувачів смартфонів невпинно збільшується: з 2009 по 
2019 р. їх стало уп’ятеро більше – з 51 млн до 266 млн осіб. Негативної 
тенденції за цей проміжок часу не спостерігалося [25].  

США прагнуть стати світовим лідером у впровадженні інтернет-
стандарту 5G, а Федеральна комісія зі зв’язку працює над усуненням 
нормативних бар’єрів [26]. Verizon, AT&T і T-Mobile – найбільші опе-
ратори мобільного зв’язку США – почали пропонувати 5G у більшості 
міст по всій країні в 2019 р., і очікується, що новітні технології поши-
рюватимуться і в 2020–2021 рр., особливо в мегаполісах [27]. Якщо 5G 
швидко розповсюдиться, продажі через смартфони збільшаться через 
прискорення процесу покупки товарів. 

Як і гігант диджитал-ринку Китай, США також розробили одно-
денні заходи і покупки зі знижками. "Чорна п’ятниця", "Кіберпоне-
ділок", "Прем’єр-день" Amazon в липні та День подяки – все це ключові 
події онлайн-шопінгу в США.  

Диджитал-подією з 2005 р. у США став "Кіберпонеділок", який 
настає після "Чорної п’ятниці", що визначає старт сезону розпродажу 
між Днем подяки та Різдвом. Вважається, що службовці, повернув-
шись до роботи, можуть здійснювати покупки через Інтернет одразу 
на роботі або після повернення додому. Цього дня у 2017 та 2018 рр. 
обсяги онлайн-торгівлі навіть перевищили показники "Чорної п’ятниці". 
Споживачів приваблює можливість цілодобового замовлення, порів-
няння цін та можливість уникнення натовпу [28]. 

Обсяги онлайн-продажів у динаміці за 2009–2019 рр. показують 
стійке зростання. У 2010 р. продажі вперше досягли позначки в 1 млрд 
дол. США. У 2012 р. 12.9 % продажів (на суму 193.5 млн дол. США) 
здійснено через смартфони, при тому, що у 2019 р. цей показник уже 
становив 2.2 млрд дол. США. "Кіберпонеділок" 2019 р. став найбіль-
шим в історії днем продажів у сфері диджитал-торгівлі в США. 
Доходи сягнули 9.2 млрд дол. США (рис. 5).  

 
 

Рис. 5. Обсяги продажів у "Кіберпонеділок", 2009–2019 рр., млрд дол. США 

Джерело:  побудовано авторами за даними [28; 29]. 

Роки 
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говців є забезпечення наявності на складі достатньої кількості товарів. 
Відсутність необхідного запасу у вихідні на День подяки під час роз-
продажів коштувала диджитал-ринку США приблизно 484 млн дол. США 
втрачених доходів у 2018 р. [24]. У цей період соціальні мережі ще 
не стали значущим каналом продажів, на які у США припадає лише 
1.3 %. У період з Дня подяки до "Кіберпонеділка" прямий трафік 
на сайт був, безумовно, найпопулярнішим маршрутом для диджитал-
продажів у 2018 р., на нього припадало 27.2 % усіх трансакцій, 
на другому місці – користування пошуковою системою (24 %) [30].  

Висновки. Диджиталізація охоплює майже всі сфери життя. Най-
більшого впливу зазнає IoT, лідерами якого є США та Китай, що 
мають 50 % світового показника.  

Прогнозними ознаками розвитку диджитал-торгівлі є зростання 
кількості звернень середньостатистичної людини до пристроїв IoT, 
впровадження бездротової технології п’ятого покоління (5G), розви-
нення мобільної телефонії. Близько 90 % трансакцій онлайн-покупок 
у Китаї у 2019 р. здійснено на мобільних пристроях.  

Окрім того, відбулася значна поляризація електронної торгівлі. 
Так, у США та Китаї споживачі надавали перевагу новому мобільному 
контенту, а не рекламі в засобах масової інформації та вдалому корпо-
ративному маркетингу. Такій переорієнтації сприяли використання штуч-
ного інтелекту, розвиток мобільного інтернет-шопінгу, одноденні 
заходи і покупки зі знижками онлайн тощо. 
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Molchanova E., Kovtonyuk K. Mobile telephony in the digital age. 
Background. Modern world trends determine the implementation of digital 

technologies in all spheres of economic life, which, in turn, stimulates changes in both the 
production process and the sphere of their distribution and redistribution. That is why 
there is a need to study the phenomenon of digital commerce using mobile devices. 

An analysis of recent research and publications has shown that significant 
contributions to the study of digital economics, digital trade and mobile telephony have 
been made by Western scholars and leading international organizations and institutions. 
The issue of the impact of mobile gadgets on e-commerce remains out of the world’s 
leading researchers. 

The aim of this research is to analyze and identify current trends in mobile tele-
phony on the example of the Chinese and American economies. 

Materials and methods. The main research methods are logical, analytical, gra-
phical, tabular and statistical research methods. 

Results. The world economy is transforming due to the rapid scientific and techno-
logical revolution and the development of communication technologies. Although the pace 
of digital transformation differs significantly, there has been an exponential increase 
in the placement of information and digital data on electronic media or on the Internet. 
The evolution of the digital economy and the development of the Internet of Things (IoT) 
has been a factor in intensifying such competition. The latter is formed by connecting 
devices (sensors, meters, radio frequency identification chips) and gadgets to the Internet 
to obtain certain information. The rapid growth of IoT use will lead to the further 
development of digital data expansion. Internet use increased in all groups of countries 
in the period from 2005 to 2018. As of 2018, half of the world’s population (51.2 %) was 
connected to the Internet.  
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Limited use of the Internet is an obstacle to expanding the market and creating 

added value in digital trade. The slowdown in the growth rate of the number of new 
Internet users in 2018–2019 is partly due to the inability to provide the relevant service 
and the lack of necessary devices, such as routers. Access to the Internet has become 
a key prerequisite for the development of digital trade, and will remain so in the future.  

Conclusion. Digitalization covers almost all spheres of life. The IoT is most 
affected. The leaders of the IoT are the United States and China, which account for 50 % 
of the world. In addition, there was a significant polarization. For example, in the United 
States and China, consumers preferred new mobile content. This reorientation was faci-
litated by the use of artificial intelligence, the development of mobile online shopping, 
one-day events and online shopping. 

Keywords:  digitalization, digital trade, IoT, mobile telephony, mobile content. 
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