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АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено характерні особливості та тенденції роз-

витку електронної торгівлі в Україні та у світі в умовах глобаліза-
ції та інформатизації суспільства. Розглянуто умови та причини 
зародження електронної комерції, а також історію створення од-
нієї з перших компаній, яка почала продавати онлайн і залиша-
ється надзвичайно популярною сьогодні. Проаналізовано роз-
виток онлайн-торгівлі в Україні за останні роки та перспективи 
розвитку в найближчому майбутньому. Визначено обсяги про-
дажів онлайн на національному ринку, а також головні ринкові 
площадки та вподобання користувачів. Окреслено зовнішні та 
внутрішні фактори впливу на електронний ринок та його осно-
вні елементи. Виокремлено основні механізми зростання показ-
ників росту. Розглянуто проблеми, що сформувалися на націо-
нальному ринку, та запропоновано можливі шляхи їх вирішення.

Ключові слова: електронна комерція, онлайн-торгівля, 
глобалізація, ринкові площадки, передумови розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье освещены характерные особенности и тенденции 

развития электронной торговли в Украине и в мире в условиях 
глобализации и информатизации общества. Рассмотрены ус-
ловия и причины зарождения электронной коммерции, а также 
история создания одной из первых компаний, которая начала 
продавать онлайн и остается чрезвычайно популярной сегод-
ня. Проанализировано развитие онлайн-торговли в Украине за 
последние годы и перспективы развития в ближайшем буду-
щем. Определены объемы продаж онлайн на национальном 
рынке, а также главные рыночные площадки и предпочтения 
пользователей. Обозначены внешние и внутренние факторы 
влияния на электронный рынок и его основные элементы. Вы-
делены основные механизмы увеличения показателей роста. 
Рассмотрены проблемы, сформировавшиеся на националь-
ном рынке, и предложены возможные пути их решения.

Ключевые слова: электронная коммерция, онлайн-торгов-
ля, глобализация, рыночные площадки, предпосылки развития.

АNNOTATION
The actuality of the topic of this research is proven by the fact 

that e-commerce becomes an integral part of the economy not only 
of each country, but the whole world. The novelty of this article 
is predefined in preconditions and obstacles which created the 
market that we know now. With the spread of digital technologies, 
e-commerce has become a source of new development opportu-
nities. The up rise of the Internet changed the world and provoked 
appearance of new trends and directions in trade. The research 
considers the history of one of the first companies that started sel-
ling online and remains extremely popular even today. Many inner 
and outer factors influence the process of growth of e-commerce 
as globalization and informatization of the society. At the same 
time, the most developed countries are becoming reference points, 
setting the pace of development for others. They, in turn, adopt 
their experience, improve and adapt to the needs of their country. 
The article defines the main six types of electronic commerce as 
B2B, B2C, C2C, etc. As the time goes by, online trade in Ukraine 
becomes more popular and sales are growing steadily. The pro-
gram documents related to the development of e-commerce in 
Ukraine state that one of the main goals is to provide the most 
favorable conditions for the creation of an information society. The 
analysis of the main indicators of the development of Ukrainian 
e-commerce showed the improvement of our country’s position 
in the arena of international trade. The volume of online sales on 
the national market was determined. There is a tendency of incre-
menting the number of users, the quantity of trading platforms and 
websites, a variety of goods and services. Every year the prefe- 
rences of buyers change, and it can be noted that the most popular 
product is the most unique one. Experts predict a significant deve- 
lopment of e-commerce in the coming years. The research reveals 
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the main problems which are on the market and offers possible 
ways to solve them. Despite its shortcomings, e-commerce, due 
to its advantages such as convenience and accessibility, still occu-
pies a market niche in both national and global economies.

Key words: e-commerce, online trade, globalization, market-
places, prerequisites for growth.

Постановка проблеми. Сучасний ринок є до-
сить мінливим і постійно змушує його учасників 
швидко адаптуватися та розвиватися. З поши-
ренням цифрових технологій електронна комер-
ція стала джерелом нових можливостей розви-
тку. З кожним роком все більше людей стають 
активними членами електронного ринку. Зокре-
ма, український ринок не став винятком. Він 
характеризується швидким темпом росту та має 
свої характерні ознаки. Значний вплив на нього 
мала всесвітня глобалізація, яка дала змогу ку-
пляти та продавати по всьому світі. Крім того, до 
факторів впливу належить збільшення викорис-
тання портативних гаджетів, смартфонів та но-
утбуків, а також пандемія, яка змусила віддати 
перевагу торгівлі онлайн над торгівлею офлайн 
заради безпеки всіх користувачів. В програмних 
документах, що стосуються розвитку електро-
нної торгівлі в Україні, зазначено, що однією 
з головних цілей є забезпечення найсприятли-
віших обставин для створення інформаційного 
суспільства. Також значна увага приділяється 
вивченню досвіду інших країн задля вдоскона-
лення регулювання торгівлі в мережі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Та-
ким чином, проблеми та перспективи, а також 
передумови появи електронної торгівлі у своїх 
роботах висвітлювали такі вітчизняні вчені, як 
Н. Апатова, І. Балабанова, В. Гейць, М. Возний, 
Т. Затонацька, О. Кудіна, Ю. Лисенко, В. Му-
равйов, В. Плескач, Л. Пономаренко, Н. Чучко, 
А. Чухна, О. Юрасова, а також такі іноземні 
вчені, як Д. Вільямс, К. Гілліон, Б. Мартенс.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас існують фактори, 
які невпинно впливають на розвиток електронної 
комерції як на національному, так і на світовому 
ринках, створюючи нові тенденції та змушуючи 
користувачів пристосовуватись до нових умов. 
Саме фактори впливу, які з часом змінюються, 
становлять актуальність цього питання.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є розкриття значення 
електронної комерції для національного ринку 
та окреслення головних перешкод і передумов 
його розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Зі зростанням інтернет-спільноти та безмежни-
ми можливостями, які Інтернет надає користу-
вачеві, не пройшло багато часу, перш ніж хтось 
зрозумів, що Всесвітня мережа – це справді хо-
роше місце для підприємця. Як наслідок, дуже 
швидко зародився інтернет-ринок, який про-
понує майже всі види товарів, які можна при-
дбати та доставити додому. Цей ринок в Інтер-
неті отримав назву «електронна комерція» або 
«електронна торгівля» [1].

Як аспект продажу електронного бізнесу 
електронна комерція зробила революцію в тор-
гівлі, ставши рутинною діяльністю сучасної 
людини, привела ринок у дім чи офіс, заоща-
дивши час та зусилля. Електронну комерцію 
можна класифікувати на шість таких основних 
категорій: «бізнес для бізнесу» (B2B), «бізнес 
для споживача» (B2C), «споживач – споживач» 
(C2C), «споживач до бізнесу» (C2B), «бізнес для 
адміністрації» (B2A), «споживач до адміністра-
ції» (C2A), кожна з яких має свої особливості.

З початком ХХІ століття інтеграція країн 
у світову інформаційну спільноту стала більш 
інтенсивною. Поширення національного, між-
народного та справді глобального обміну інфор-
мацією між банками, корпораціями, урядами, 
університетами та добровольчими органами в 
країні свідчить про подібну тенденцію до ство-
рення технологічної інфраструктури та розви-
тку інформаційного суспільства, що дає змогу 
миттєвий зв’язок. Інтернет стає платформою 
для такого спілкування, а сприяє цьому роз-
виток нових бізнес-структур. Структури вико-
ристовують потужність інноваційних інформа-
ційних технологій разом з основним досвідом, 
накопиченим у сфері бізнесу, встановити парт-
нерські відносини, розташовані в будь-якій 
точці світу. Отже, територіально розкидані під-
приємства отримують можливість об’єднати та 
створити базовий рівень знань, а за допомогою 
інформаційно-комунікаційних технологій роз-
робляти ефективні методи виробництва товарів 
та послуг [2].

Історія електронної комерції розпочалася 
40 років тому й продовжує зростати навіть за-
раз, створюючи нові технології та інновації. 
Близько тисячі підприємств виходять на інтер-
нет-ринок щороку. Електронні обміни даними 
та телепродаж у 1970-х роках проклали шлях 
для сучасного ринку електронної комерції.  
Історія електронної комерції тісно переплетена 
з історією Інтернету. Покупки в Інтернеті ста-
ли можливими лише тоді, коли Інтернет був 
відкритий для широкої публіки у 1991 році. 
Amazon.com був одним з перших сайтів елек-
тронної комерції у США, який почав прода-
вати товари в Інтернеті, і з тих пір почали 
працювати тисячі підприємств. Зручність, без-
пека та досвід користування електронною ко-
мерцією покращились експоненціально з часу 
її створення [3].

Сучасному інформаційному суспільству влас- 
тива низка таких особливостей, як глобаліза-
ція, посилення конкуренції та швидкі техно-
логічні зміни. Розвиток інформаційного сус-
пільства є стратегічною метою провідних країн 
світу, а саме США, Японії, Канади та членів 
ЄС. Усвідомлюючи актуальність та важливість 
напрямів інформаційних технологій як необхід-
ну умову конкурентоспроможності, все більше 
країн зосереджуються на інноваціях та розши-
ренні електронної комерції як важливої части-
ни інформатизації суспільства.
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Щодо нашої країни, то з роками 
Україна покращує свій рейтинг на сві-
товій арені. Зокрема, це стосується ве-
дення бізнесу. Згідно з рейтингом Сві-
тового банку, який називається “Doing 
Business”, заснованого у 2003 році, 
Україна значно покращила свої пози-
ції у світі (рис. 1). Цей рейтинг охо-
плює близько 190 країн та оцінює 
їхню підприємницьку діяльність по 
10 критеріях, одним з яких є міжна-
родна торгівля.

Така динаміка показує, що з роками 
Україна робить свій ринок все більш 
сприятливим для підприємницької ді-
яльності. Ще у 2012 році вона посідала 
152 місце, а у 2020 році – вже 64 міс-
це на світовому ринку. Зокрема, це по-
яснюється швидким розви-
тком міжнародної торгівлі.

У 2018 році показники 
вартості роздрібної торгівлі в 
Інтернеті вражаючими тем-
пами почали зростати. Зруч-
ність інтернет-магазинів та 
широкий вибір товарів, які 
вони пропонують, були од-
ними з ключових факторів, 
що сприяли цьому (рис. 2).

Як видно з рис. 2, обсяг 
інтернет-ритейлу виріс від по-
казника у 12,7 мільярдів гри-
вень у 2012 році до 30,6 мі-
льярдів гривень у 2019 році, 
тобто показник виріс вдвічі. 
Ринок електронної комерції 
у світі зростає зі швидкістю 
23–25% на рік. В Україні 
ці показники значно вищі, а 
саме близько 30% на рік.

Водночас Україна посідає друге місце в Євро-
пі за найнижчим рівнем ВВП на душу населен-
ня та перебуває на найнижчому щаблі за рівнем 
проникнення Інтернету. Більш того, країна від-
стає від сусідніх країн за рівнем використання 
банківських карт на 10–20% [5].

Останнє десятиліття характеризується швид-
ким розвитком та впровадженням електронних 
платежів, що сприяють швидкому прогресу  
ІТ-технологій та зростанню фінансових ринків. 
Хоча сьогодні електронні платежі є менш попу-
лярними в Україні порівняно з ЄС та США, обіг 
внутрішніх та транскордонних електронних 
трансакцій за участю України постійно збіль-
шується. Очевидно, поява нових платіжних ін-
струментів на фінансовому ринку є тенденцією, 
що викликана високим попитом на ефектив-
ність та надійність платежів.

Український сектор електронної комерції 
досяг загального значення 1 млрд. дол. США 
за допомогою низки стартапів. До них нале-
жать “Rozetka”, “Modna Kasta”, “Tickets.ua”, 
“Senturia” та інші успішні бізнеси.

Хоча межа між фізичною та цифровою ко-
мерцією розмивається, різниця в траєкторіях 
зростання між роздрібною торгівлею та елек-
тронною комерцією все ще є значною (хоча і не 
такою, якою була раніше). Загалом очікувалось, 
що світовий ринок роздрібної торгівлі переви-
щить 25 трильйонів доларів США у 2019 році. 
Однак зростання значно сповільнилося порівня-
но з попередніми п’ятьма роками, не очікуєть-
ся, що ринок підніметься до 2023 року.

Незважаючи на те, що електронна комерція 
зростає набагато швидше, ніж роздрібна торгів-
ля, це все ще є порівняно невеликою частиною 
від загального обсягу. У 2019 році частка елек-
тронної комерції у загальних роздрібних прода-
жах становила 14,1%, і лише аналітики очіку-
ють, що вона зросте на 2% на рік до 2023 року.

Очікується, що близько 16,1% усіх роздрібних 
продажів, що відбудуться в Інтернеті, здійснять-
ся у 2020 році. Насправді зростання електронної 
комерції допомагає застарілим виробникам ком-
пенсувати застійний ріст продажів у магазинах.

Незважаючи на швидкий ріст, індустрія 
електронної комерції має багато перешкод на 

Рис. 1. Україна в рейтингу “Doing Business”
Джерело: [4]
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Рис. 2. Обсяг ринку інтернет-ритейлу в Україні, млрд. грн.
Джерело: розроблено на основі джерела [2]
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шляху свого розвитку. Багато компаній, що роз-
почали свою діяльність у 2000-х роках, зазна-
ли невдач. Високим ризик невдачі залишається 
сьогодні. Часом під час здійснення покупок в 
Інтернеті споживачам може забракнути міжосо-
бистісних відносин та взаємодії між продавцем 
і покупцем, що важливо для багатьох марок та 
товарів. Ця відсутність міжособистісного кон-
такту може бути недоліком для багатьох видів 
послуг та товарів, таких як дизайн інтер’єру чи 
ювелірний бізнес.

Безпека є ще однією проблемою. Часто люди 
стають свідками багатьох порушень безпеки, де 
була вкрадена інформація клієнтів. Крадіжка 
кредитної картки, крадіжка особи тощо змушу-
ють клієнтів з обачністю ставитись до оплати 
через Інтернет та віддавати перевагу готівковим 
розрахункам. Хоча навіть після оформлення 
замовлення можуть виникнути проблеми з до-
ставкою, що, безумовно, залишає клієнтів неза-
доволеними [6].

Більшість факторів, що впливають на про-
гнози зростання електронної комерції, нале-
жать до однієї з двох категорій: внутрішні та 
зовнішні фактори. Внутрішні фактори стосу-
ються функціонування та діяльності бізнесу, 
тобто це те, чим можна безпосередньо керувати. 
Внутрішні фактори – це процеси або явища, що 
перебувають під контролем або впливом влас-
ника, наприклад інвентар чи акції, конверсія, 
джерела трафіку.

Якщо внутрішні фактори можна контролю-
вати, то зовнішні фактори – це такі, що не під-
даються контролю. Зазвичай зовнішні факто-
ри представляють загрози та можливості для 
бізнесу, що також впливає на майбутнє зрос-
тання. Зовнішні фактори є поза контролем, як 
конкуренція, регулювання та тенденції. До них 
також належать конкуренти, нормативні змі-
ни, тенденції та сезонність. Основні механізми 
зростання – це способи, якими можна безпо-
середньо впливати на прибуток і результатив-
ність бізнесу. Для магазину електронної комер-
ції найбільш важливими чинниками зростання 
є придбання та утримання. Ключовим є відсте-
ження обох факторів, щоб визначити, які сфери 
потребують коригування для досягнення най-
більшого прибутку [7].

Висновки. Базуючись на результатах дослі-
дження, можемо зробити висновок, що електро-
нна комерція є невід’ємною частиною ринкових 
відносин, які склалися за умов інформати- 
зації суспільства. Аналіз основних показни-
ків розвитку української електронної комерції 
показав покращення позицій нашої держави 
на арені міжнародної торгівлі. Прослідковує- 
ться тенденція збільшення користувачів, кіль-
кості торгових площадок, різноманіття товарів 
та послуг.

Незважаючи на значні досягнення та швид-
кий розвиток електронної комерції, держава 
ще має достатньо проблем, які потребують ви-

рішення задля подальшого росту та процвітан-
ня. Беззаперечно, саме вплив держави на стан 
ринку зможе покращити ситуацію, збільшивши 
економічний потенціал країни, запровадивши 
здорову конкуренцію та ставши активним учас-
ником світових торгових відносин.
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