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МОНІТОРИНГ РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

У статті розкрито зміст поняття «електронна комерція» на основі праць відомих вітчизняних і зарубіжних 

науковців, наведено фактори, що провокують популярність розвитку e-commerce, охарактеризовано нормативно-

правові засади здійснення е-комерції в Україні, а також висвітлено основні недоліки та можливості у вдосконаленні 

нормативно-правової бази функціонування електронної комерції. Автором проаналізовано динаміку зміни обсягів 

електронної комерції в Україні та динаміку товарообігу за 2014-2017 роки. Досліджено найпопулярніші категорії 

Інтернет-покупок українцями і наведено темпи зростання продажів в Інтернеті протягом 2017 року. Окреслено 

перспективи та шляхи подальшого розвитку української електронної комерції за умови вдосконалення Інтернет-

сайтів та залучення більшої кількості користувачів. 
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Актуальність. На сьогоднішній день, у 

зв’язку з активним впливом науково-технічного 

прогресу, інформаційних технологій та 

Інтернету на повсякденне життя людини, 

розширилась сфера використання мережі у 

соціально-економічному житті суспільства. 

Зважаючи на це, актуальність даної статті 

пов’язана з тим, що в епоху сучасних 

технологій потреба у веденні електронних 

платежів та й загалом функціонування 

електронного бізнесу значно зростає через 

бажання сучасного споживача придбати той чи 

інший товар або послугу, не виходячи з дому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженням основних питань, пов’язаних із 

специфікою формування та розвитку елек-

тронної комерції, займались такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені, як А. Саммер, В. Казієв, 

В. Плескач, Г. Багієв, Дж. Дункан, Дж. Форрес-

тер, І. Балабанов, І. Трубін, Л. Пономаренко, О. 

Кудіна, О. Собенко, Р. Костяєв, С. Лазарєв, 

Н. Меджибовська та інші. Однак, дані питання 

недостатньо вивчені, у зв’язку з чим, 

потребують додаткових наукових досліджень. 

Мета статті. Метою даної статті є моніто-

ринг ринку електронної комерції в Україні.  

Основні результати дослідження. 

XXI століття характеризується трансформацією 

основних принципів ринкової економіки 

новітніми технологіями. Інтернет – інформа-

ційна мережа, яка на сьогодні є технологічною 

основою розвитку ринку і одним із головних 

факторів його глобалізації. Одним із таких 

секторів економіки стала електронна комерція, 

яка щодня набирає все більших обертів у 

своєму розвитку і кардинально змінює 

традиційні способи ведення бізнесу [3, с. 24].  

Електронна комерція за А. Саммером, Дж. 

Дунканом та В. Звассом  – це будь-яка форма 

бізнес-процесу, в якому взаємодія між суб’єкта-

ми господарської діяльності відбувається 

електронним шляхом з використанням Internet-

технологій [14, с. 95]. 

Натомість Д. Козьє відзначає, що 

«електронна комерція» включає в себе не лише 

купівлю-продаж товарів та послуг через Інтер-

нет для безпосереднього отримання прибутку. 

У це поняття, на його думку, також входить 

підтримка отримання прибутку, створення по-

питу на товари та послуги, впровадження після 

продажного обслуговування клієнтів полегшен-

ня взаємодії між діловими партнерами [2, с. 71]. 

На думку Л. Новомлинського, електронна 

комерція являє собою будь-який процес, який 

ділова організація здійснює через посеред-

ництво мережі пов’язаних між собою 

комп’ютерів [6]. 
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У свою чергу, В. Плескач і Т. Г. Затонацька 

визначають «електронну комерцію» як форму 

торгівлі продуктами діяльності за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційних систем, що 

включає всі торгові та економічні транзакції та 

бізнес-процеси, які безпосередньо обслугову-

ють такі транзакції [8, с. 341].  

Напроти І. О. Трубін під «електронною ко-

мерцією» пропонує розуміти ділову активність 

і вид суспільних відносин з купівлі-продажу 

товарів та послуг, що передбачає взаємодію 

сторін на основі інформаційних мереж (без 

безпосереднього фізичного контакту) [12, с. 68]. 

Отож бачимо, що існує певна одностайність 

у поглядах на електронну комерцію, 

трактуванні її призначення та форм реалізації.  

Так, як електронна комерція в Україні з 

кожним днем набуває все більшої популярності 

свого розвитку, необхідно визначити основні 

фактори, які впливають на її популяризацію як 

з боку споживачів, так і з боку бізнесу. Серед 

них: проникнення Інтернету практично у всі 

сфери діяльності людини; зростання кількості 

населення, яке підготовлене до роботи з 

комп’ютерною технікою та мережами; розши-

рення мережі логістичних компаній; розвиток 

платіжних систем; відкриття маркетплейсів; 

розвиток міжрегіонального продажу; розвиток 

3G та 4 G; реорганізація бізнес-моделей; геопо-

літичне положення України, економічне стано-

вище, яке сприяє припливу інвестицій у пер-

спективний українській ринок Інтернет – ко-

мерції тощо. Усі ці чинники позитивно вплива-

ють на розвиток е-комерції і сприяють її постій-

ному вдосконаленню та пошуку шляхів залу-

чення нових користувачів в Інтернет-простір.  

Окрім вищенаведених чинників розвитку 

електронної комерції в Україні, необхідно 

розглянути такий фактор як нормативно-право-

ве забезпечення, яке, в свою чергу, виступає 

регулятором відносин в цій сфері та сприяє роз-

витку українського Інтернет-бізнесу відповідно 

із світовими та європейськими нормами.  

Початком законодавчого закріплення 

основних засад діяльності у сфері електронної 

комерції в Україні стали 2004 – 2006 роки, коли 

були прийняті Цивільний кодекс України, 

Господарський кодекс України, Закон України 

«Про електронні документи та електронний 

документообіг», Закон України «Про 

електронний цифровий підпис» та внесення 

змін до Законів України «Про інформацію» і 

«Про захист прав споживачів» [7].  

У 2007 році парламент прийняв Закон 

України «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007–

2015 роки» від 09.01.2007 р. № 537-V з метою 

реалізації завдань щодо розвитку інформа-

ційного суспільства в Україні. Відповідно до 

даного документу здійснюється розвитокь ін-

формаційного суспільства України, який на-

правлений на підтримку нових «електронних» 

форм суспільних відносин та вдосконалення 

законодавства з регулювання інформаційних 

відносин. 

Крім цього, у 2017 році вийшов наказ 

Міністерства економіки України «Про 

затвердження Правил продажу товарів на 

замовлення та поза торговельними або 

офісними приміщеннями» від 19.04.2007 р. № 

103, що регулює електронну торгівлю [9]. 

Найсуттєвішою датою для врегулювання 

питань функціонування електронної комерції в 

Україні стало 30 вересня 2015 року. Тоді 

чинності набув основний документ, який виз-

начає організаційно-правові засади діяльності у 

сфері електронної комерції, встановлює 

порядок вчинення електронних правочинів із 

використанням інформаційно-телекомунікацій-

них систем – це Закон України «Про 

електронну комерцію» від 03.09. 2015 року № 

675-VIII. Саме цей закон дає правове 

визначення поняття «електронна комерція» – 

відносини, спрямовані на отримання прибутку, 

що виникають під час вчинення правочинів 

щодо набуття, зміни або припинення цивільних 

прав та обов’язків, здійснені дистанційно з 

використанням інформаційно-телекомунікацій-

них систем, внаслідок чого в учасників таких 

відносин виникають права та обов’язки 

майнового характеру [10]. 

Після прийняття Закону «Про електронну 

комерцію» 23 серпня 2016 року Кабінет Мініс-

трів України затвердив Розпорядження «План 

заходів щодо дерегуляції господарської 

діяльності» № 615-р, де визначається 

важливість застосування новітніх інструментів 

та належне функціонування ринку електронної 

комерції. 

Незважаючи на велику кількість прийнятих 

нормативно-правових актів, багато питань у 

сфері електронної комерції залишаються 
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неврегульованими, що призводить до 

порушення прав фізичних та юридичних осіб. 

Крім цього, додаткового регулювання 

потребують такі сфери як митне оформлення та 

оподаткування, конфіденційність, електронні 

платіжні системи, захист інтелектуальної 

власності і безпека.  

Засади електронної комерції в Україні 

почали формуватися з певною затримкою 

порівняно з іншими державами і країнами. У 

зв’язку з цим, спостерігаються низькі 

показники Інтернет-торгівлі. Розвиток даної 

сфери бізнес-діяльності у нашій країні все ще 

знаходиться на етапі становлення, що пов’язано 

з низьким ступенем проникності Інтернету (на 

сьогодні майже 50 % населення користується 

послугами Інтернету), що свідчить про 

відставання від сусідніх держав, не говорячи 

про розвинені країни, у яких цей показник 

досягає близько 85–90 % населення, а також 

культура здійснення покупок товарів в мережі 

Інтернет тільки формується. Проте, з кожним 

роком в Україні відбувається прискорене 

зростання обсягів угод у рамках електронної 

комерції [4]. Динаміка зміни обсягів 

електронної комерції наведена на рисунку 1.  

Рис. 1 Динаміка зміни обсягів електронної комерції за 2014-2017 рр., млрд. дол. [11] 

 

З діаграми бачимо, що динаміка розвитку 

ринку електронної комерції показує зростання. 

У 2015 році в порівнянні з 2014 роком показник 

у доларовому еквіваленті знизився на 31%, що, 

на думку більшості експертів, зумовлене 

падінням національної валюти, її знецінення 

відносно долара США та анексією Криму і 

війни на Сході України. Проте, якщо визначити 

показник зростання у грошовому 

співвідношенні, то він зріс на 32%. У 2016 році 

бачимо зростання обсягів електронної комерції 

до 1,4 млрд. дол., що свідчить про активізацію 

споживачів у мережі Інтернет. Дані за 2017 рік 

оцінені протягом першого кварталу і виведений 

прогнозований загально річний показник 

обсягів Інтернет-торгівлі. 

Охарактеризувавши динаміку зміни обсягів 

електронної комерції за останні роки, 

аналізуємо динаміку товарообігу електронної 

комерції за 2014-2017 рр. (рис. 2).  

 

Рис. 2 Динаміка товарообігу електронної комерції в Україні за 2014-2017 рр., млрд. грн.  
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Отже, за даними діаграми робимо висновок, 

що динаміка обсягу реалізованих товарів та 

послуг у гривневому співвідношенні за 2014-

2017 роки є позитивною, що свідчить про те, 

що електронна комерція в Україні розвивається 

швидкими темпами. 

Проаналізувавши динаміку товарообігу 

електронної комерції в Україні, проводимо 

моніторинг найпопулярніших сайтів України 

(OLX, Prom.ua і Rozetka) задля визначення 

найпопулярніших категорій Інтернет-покупок у 

2017 році (рис. 3).  

Рис. 3 Найпопулярніші категорії Інтернет-покупок у 2017 р., % [13] 
 

З рис. 3 бачимо, що найчастіше українські 

Інтернет-покупці купують одяг, взуття і 

аксесуари, тобто близько 50% усіх електронних 

споживачів придбали товари цієї категорії 

щонайменше один раз. На другому місці 

опинились товари для дому і саду, четверте 

місце належить техніці і електроніці. 

Найменшою популярність серед Інтернет-

покупок користуються товари для спорту та 

розваг і косметика.  

Останнім кроком є характеристика 

електронної комерції України станом на 

початок 2017 року в порівнянні з іншими 

європейськими країнами за таким показником 

як темпи зростання продажів в Інтернеті (рис. 

4).  

 
Рис. 4 Темпи зростання продажів в Інтернеті за 2017 рік, % 
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За оцінками експертів, ринок електронної 

комерції зростає: за рік товарообіг фізичних 

товарів і послуг в e-commerce зріс на 30% і 

зараз становить принаймні 50 млрд. грн. У 2018 

році темпи зростання збережуться і товарообіг 

фізичних товарів і послуг в e-commerce складе 

65 млрд. грн. [5]. Основні тренди розвитку 

електронної комерції в Україні наведені на рис. 

5. 

Рис. 5 Основні тренди розвитку електронної комерції в Україні у 2018 році [1] 
 

Отже, з рис. 5 можемо побачити, що 

електронна комерція в Україні має величезний 

потенціал і постійно розвивається. Розглянув-

ши основні тренди її розвитку у 2018 році, 

можемо із впевненістю стверджувати, що по-

пит на Інтернет-послуги буде тільки зростати і 

привабить ще більше користувачів для здійс-

нення покупок онлайн, завдяки таким основ-

ним факторам як безпека, високоякісний сервіс, 

самозайнятість, розвиток вторинного ринку ре-

чей і впровадження цифрових бізнес-процесів.  

Висновки та пропозиції. Таким чином, в 

даній науковій статті досліджено зміст поняття 

«електронна комерція», наведено основні фак-

тори, що провокують популярність її розвитку, 

а також охарактеризовано нормативно-правову 

базу здійснення електронної комерції в Україні, 

в результаті чого виявлено недоліки у її 

провадженні та необхідність у вдосконаленні.   

Крім цього, проаналізовано стан української 

електронної комерції України завдяки дослід-

женню наступних показників: динаміки зміни 

обсягів електронної комерції за 2014-2017 рр.; 

динаміки товарообігу е-комерції за 2014-2017 

рр.; темпів зростання продажів в Інтернеті про-

тягом 2017 року, а також розглянуто найпопу-

лярніші категорії Інтернет-покупок за 2017 рік. 

У зв’язку із проведеним аналізом, можна 
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стверджувати, що ринок електронної комерції в 

Україні перебуває на етапі свого становлення і 

вимагає постійних нововведень, але, незважа-

ючи на це, демонструє позитивні результати.  

До того ж, у статті наведено основні 

перспективи та шляхи розвитку електронної 

комерції в Україні, завдяки яким ринок 

електронної торгівлі продовжить стрімке 

зростання, а збільшення кількості електронних 

магазинів сприятимуть розвитку економіки 

України і підтримці вітчизняного виробництва. 
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Харитонова Ю.Ю., Прысакар И.И.,  
МОНИТОРИНГ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОМЕРЦИИ В УКРАИНЕ 

В статье раскрыто содержание понятия «электронная коммерция» на основании работ известных 
отечественных и зарубежных ученых, наведены факторы, что провоцируют популярность развития e-commerce, 
охарактеризовано нормативно-правовые основы осуществления э-коммерции в Украине, а также освещены основные 
недостатки и возможности в усовершенствовании нормативно-правовой базы функционирования электронной 
коммерции. Автором проанализировано динамику изменения объемов электронной коммерции в Украине и динамику 
товарооборота за 2014-2017 года. Исследовано самые популярные категории Интернет-покупок украинцами и 
приведены темпы роста продаж в Интернете на протяжении  2017 года. Очерчено перспективы и пути дальнейшего 
развития украинской электронной коммерции при условии усовершенствования Интернет-сайтов и вовлечения 
большего количества пользователей.  
Ключевые слова: электронная коммерция, бизнес-онлайн, Интернет-магазины, нормативно-правовые основы, 
Интернет-покупки, перспективы.  
 
Kharytonova Y., Prysakar I.,  
MONITORING OF THE ELECTRONIC COMMERCIAL MARKET IN UKRAINE 
This article reveals the content of the concept of «electronic commerce» on the basis of the works of famous domestic and foreign 
scientists. Also, there are factors that provoke the popularity of e-commerce development and regulatory framework of e-
commerce implementation in Ukraine. Moreover, there are elucidated the main disadvantages and possibilities for improvement 
of the regulatory framework of e-commerce. The author has analyzed the dynamic of electronic commerce scope change in 
Ukraine and the dynamic of turnover for 2014-2017. Also, there are researched the most popular categories of Ukrainian 
Online-shopping and speeds of sale growth in the Internet during 2017. There are analyzed the perspectives and ways of the 
further development of Ukrainian electronic commerce provided the improvement of Internet sites and attracting more users.  
Keywords: electronic commercial, online business, Online Stores, regulatory framework, Online-shopping, perspectives. 
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