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Мета статті полягає в аналізі сучасного стану та визначенні перспектив розвитку світового та вітчизняного ринків електронної комерції. 
У статті наведено динаміку зростання населення планети разом із розвитком світового інтернет-покриття протягом 1999–2018 рр. Також 
проаналізовано динаміку питомої ваги електронної торгівлі у складі світової торгівлі. У роботі наведено перелік країн, що є лідерами на світово-
му ринку електронної комерції. Висвітлено динаміку обсягів продажів у сегментах B2C та B2B на світовому ринку електронної комерції протягом 
2014–2019 рр. і подано прогнозні дані. Розглянуто динаміку питомої ваги користувачів Інтернету у загальній чисельності населення України. По-
дано аналітичні показники розвитку вітчизняного ринку електронної комерції в сегментах B2C та B2B. Охарактеризовано найбільші українські 
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Ковтун Т. Д., Матвиенко А. П. Современное состояние и перспективы развития мирового и отечественного рынков  
электронной коммерции

Цель статьи заключается в анализе современного состояния и определении перспектив развития мирового и отечественного рынков элек-
тронной коммерции. В статье приведена динамика роста населения планеты вместе с развитием мирового интернет-покрытия в течение 
1999–2018 гг. Также проанализирована динамика удельного веса электронной торговли в составе мировой торговли. В работе приведен перечень 
стран, которые являются лидерами на мировом рынке электронной коммерции. Освещена динамика объемов продаж в сегментах B2C и B2B 
на мировом рынке в течение 2014–2019 гг., и представлены прогнозные данные. Рассмотрена динамика удельного веса пользователей Интер-
нета в  общей численности населения Украины. Поданы аналитические показатели развития отечественного рынка электронной коммерции 
в  сегментах B2C и B2B. Охарактеризованы крупнейшие украинские маркетплейсы, и определено их место на отечественном рынке электронной 
коммерции. Проанализированы самые популярные группы товаров, которым отдают предпочтение украинские онлайн-потребители. Обобщен 
мировой и  отечественный опыт внедрения онлайн-порталов по предоставлению электронных услуг. В работе освещены ведущие новейшие тен-
денции, и  определены перспективы развития мирового рынка электронной коммерции. Отмечено, что в электронной коммерции более активно 
будут использоваться социальные сети, технологии голосовой коммерции, дополненной реальности и визуальной коммерции, игровые элементы, 
онлайн-помощники и т. д. В результате проведенного исследования сделан вывод, что в настоящее время мировой и отечественный рынки 
электронной коммерции наращивают свои объемы и завоевывают лояльность все большего количества потребителей. При этом ключевым 
фактором развития электронной коммерции становится диверсификация технологий и инструментов в онлайн-коммуникации.
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Kovtun T. D., Matviienko A. P. The Current Status and Prospects for the Development of Both the Global and the National e-Commerce Markets

The article is aimed at analyzing the current status and defining the prospects for development of both the global and the national e-commerce markets. The 
article displays the dynamics of the world’s population growth along with the development of the world Internet coverage during 1999-2018. The dynamics 
of the proportion of e-commerce in the world trade are also analyzed. The publication includes a list of countries that are leaders in the global e-commerce 
market. Sales volumes in the B2C and B2B segments of the global market during 2014-2019 are illuminated and forecast data are presented. The dynamics of 
the proportion of Internet users in the total population of Ukraine are considered. The analytical indicators of development of the national e-commerce market 
in the B2C and B2B segments are provided. The largest Ukrainian marketplaces are characterized, and their place in the national e-commerce market is defined. 
The most popular groups of goods, which are preferred by Ukrainian online consumers, are analyzed. Both the global and the national experience of the intro-
duction of online portals for the provision of electronic services are generalized. The publication highlights the leading trends, and identifies the prospects for 
development of the global e-commerce market. It is noted that social networks, voice commerce technologies, augmented reality and visual commerce, gaming 
elements, online assistants, etc. will be used more actively in e-commerce. Resulting from the carried out research it is concluded that both the global and the 
national e-commerce markets are now increasing their volumes and gaining the loyalty of an increasing number of consumers. At the same time, the key factor 
in the development of e-commerce is the diversification of technologies and instruments in online communication.
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Сучасні інформаційно-комунікаційні технології 
є невід’ємною частиною ХХІ ст. Їх упроваджен-
ня вимагає від суспільства швидкої адаптації 

до змін. Наразі Інтернет є домінантним фактором, що 
допомагає у цифровізації міжнародних торговельних 
зв'язків. Із усе більшим зануренням людства в інфор-
маційну епоху прискорився процес формування но-
вого типу економіки – цифрової економіки, а разом 
з нею нового типу комерції – електронної комерції. 
Світовий ринок електронної комерції переживає свій 
злет: постійно зростає кількість учасників, впрова-
джуються нові інструменти, удосконалюється інфра-
структура. Наразі все більше підприємств із різних 
країн світу переходять до ведення господарської ді-
яльності онлайн, адже це дозволяє залучати нових 
клієнтів і нарощувати прибуток.

Світовий ринок електронної комерції постійно 
привертає увагу провідних науковців та аналітиків, 
серед яких В. Плескач [11], Ю. Власюк [1], О. Яценко 
[12], С. Дражниця [3] та ін. Через постійні зміни на 
світовому та вітчизняному ринках електронної ко-
мерції їх аналіз потребує окреслення широкого кола 
питань і подання постійно оновлених даних.

Мета статті – охарактеризувати сучасний стан 
світового та вітчизняного ринку електронної комер-
ції та визначити перспективи розвитку.

Однією з основних передумов становлення сві-
тового ринку електронної комерції вважають упрова-
дження системи WorldWideWeb у кінці ХХ століття. 
Світовий ринок електронної комерції можна охарак-
теризувати як систему стійких товарно-грошових 
відносин, що виникає завдяки здійсненню бізнес-
комунікацій за допомогою ІКТ під впливом вну-

трішнього та зовнішнього попиту і пропозиції. Він 
включає не лише покупців і продавців, а й сервісних 
операторів, що надають фінансові, логістичні, марке-
тингові й інші послуги.

На світовому ринку електронної комерції пред-
ставлені декілька моделей взаємодії між суб’єктами 
ринку – державою, представниками бізнесу та спо-
живачами. Серед цих моделей найпопулярнішими є: 
B2B – «бізнес для бізнесу»; B2C – «бізнес для спожи-
вача»; G2B – «держава для бізнесу»; G2C – «держава 
для споживача»; C2C – «споживач для споживача» 
[11, с. 57].

Перейдемо до аналізу світового ринку електро-
нної комерції. Першим важливим показником є кіль-
кість населення, яка має доступ до мережі Інтернет. 
Ці дані наведені на рис. 1.

За останні 20 років зі зростанням чисельності на-
селення збільшувалась також частка активних 
користувачів Інтернету. У 2000 році кількість 

користувачів Всесвітньою мережею складала близь-
ко 600 млн осіб, у 2018 році цей показник досягнув 
позначки у 3,9 млрд. Дані вказують на зростання май-
же у 7 разів. Зі всіх користувачів Інтернетом більше 
1,5  млрд осіб купують товари онлайн у всьому світі.

Частка електронної торгівлі у світовій торгівлі 
зросла за останні 10 років більше ніж у 5 разів (рис. 2). 
За прогнозними даними, ця тенденція продовжувати-
меться й надалі. Проте, наскільки б не були популярні 
покупки онлайн, частка традиційної офлайн-торгівлі 
у світі залишається ще досить високою.

Нині ринок електронної комерції розвивається 
майже у всіх країнах світу. На рис. 3 показано, що у 
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Рис. 1. Населення планети та частка користувачів Інтернету

Джерело: складено авторами за даними [15; 18].
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2018 році найбільшим ринком електронної комер-
ції став Китай з 1520 трлн дол. США, отриманими 
від продажів онлайн. Це майже втричі більше, ніж 
у  США, що зайняли другу сходинку, та в  11 разів 
більше, ніж у Великій Британії, що замикає трійку лі-
дерів [13].

Слід зазначити, що за кількістю інтернет-
магазинів країною-лідером є США. Водночас за об-
сягами покупок онлайн перше місце займає Китай, за 
ним йдуть США, Велика Британія, Японія, Південна 
Корея та інші. За рівнем розвитку інфраструктури 
електронної комерції лідерами залишаються такі 
країни Західної Європи, як Велика Британія, Франція 
та Німеччина. Проте навіть у цих державах-лідерах 
залишається відсоток населення, який віддає перева-
гу традиційному способу придбання товарів та отри-
мання послуг. Найменше купують онлайн у країнах 
Африки, де і забезпечення Інтернетом знаходиться 
на найнижчому рівні [12, с. 10].

Маркерним показником для оцінки стану світо-
вого ринку електронної комерції є обсяг продажів на 
ньому (рис. 4).

Наведена статистика підтверджує інформацію 
про збільшення обсягів електронної комерції у сві-

ті, як у категорії B2C продажів, так і в категорії B2B. 
За період 2014–2018 років об’єм продажів на ринку 
B2C збільшився у 1,5 разу, а на ринку B2B подвоївся. 
Найбільший розвиток спостерігається у Китаї, США, 
Японії. За прогнозними даними, сектор B2C продо-
вжуватиме зростати, завойовувати лояльність клієн-
тів та до 2021 року подвоїться порівняно з 2014 ро-
ком. До 2021 року прогнозується, що електронна ко-
мерція B2B перевищить понад 12 % загального доходу 
сектора B2B.

Найбільшими універсальними маркетплейса-
ми у світі є Amazon, eBay та Aliexpress. Про це 
свідчать дані Global Ecommerce Report [14]. 

Беззаперечним лідером у 4 регіонах світу за кількіс-
тю здійснених покупок є Amazon. Дохід компанії на 
кінець 2018 року склав 10,1 млрд дол. США. Щоміся-
ця понад 197 мільйонів людей у всьому світі відвід-
ують Amazon.com. На другому місці за світовою по-
пулярністю стоїть компанія eBay. Вона надає послуги 
у продажі товарів у секторах B2C та C2C. Дохід eBay 
на кінець 2018  року склав 7,4 млрд дол. США. Близь-
ко 25 млн продавців продають на цьому маркетплейсі 
свої товари. На eBay кожного дня 250+ млн запитів. 
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Рис. 2. частка електронної торгівлі у загальносвітовій торгівлі (*– прогнозні дані)

Джерело: складено авторами за даними [12, с. 6; 17].
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Рис. 3. топ-10 найбільших ринків електронної комерції у 2018 році

Джерело: складено авторами за даними [13].
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Віртуальний торговельний майданчик Aliexpress, що 
входить до групи компаній Alibaba Group, вважається 
третім за популярністю у світі. Він є платформою для 
продажів товару у секторі B2C. Щоденно сайт компа-
нії відвідують 20 млн потенційних клієнтів [17].

Ринок електронної комерції в Україні наразі 
розвивається швидкими темпами. Українці 
мають змогу стати учасниками ринку електро-

нної комерції лише за наявності доступу до Мережі  
(рис. 5). 

Як можна бачити, відбувається збільшення кіль-
кості інтернет-користувачів на фоні зменшення чи-
сельності населення України. Інтернет-проникнення 

в країні за останні 20 років збільшилося у 21 раз 
у  відсотковому вираженні та у 17 разів за кількістю 
осіб. На кінець 2018 року близько 21 млн українців 
мали інтернет-доступ. Чверть від усіх інтернет-
користувачів в Україні становлять люди у віці від 25 
до 34 років.

Ринок електронної комерції в Україні ще не 
сформований до кінця. Він поки що знаходиться на 
рівні 6 % від загального обсягу торгівлі товарами та 
послугами в країні. 

Український сектор B2B розвивається швид-
шими темпами, ніж B2C (рис. 6). Станом на 2018 рік 
об’єм B2B електронної комерції в країні зріс у  3 рази 
порівняно з 2014 роком, а B2C – у 1,5  разу. 
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Рис. 4. Обсяги продажів на світовому ринку електронної комерції в сегментах B2C та B2B (* – прогнозні дані)

Джерело: складено авторами за даними [1, с. 8; 17]. 
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Рис. 5. Населення України та частка користувачів Інтернету

Джерело: складено авторами за даними [9; 18].

Український B2B-сектор ринку електронної ко-
мерції представлений фірмами, які займаються SMM, 
консалтингом, відбором кадрів, копірайтингом і про-
дажем товарів. В останні роки на український ринок 
вийшли міжнародні  B2B-маркетплейси, що поклика-
ні спростити процес закупівель товару, пошуку по-
тенційних партнерів і клієнтів.

Що стосується B2C-сектора української елек-
тронної комерції, то найбільшою групою 
майданчиків є проєкти компанії EVO, серед 

яких: Crafta.ua, Prom.ua, Bigl.ua. Слід зазначити, що 
хоча всі проєкти EVO разом і займають велику частку 
ринку, проте окремо практично ніхто з них не є ліде-
ром в тій чи іншій категорії товарів. Що стосується 
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закордонних інтернет-магазинів, то до трійки лідерів 
серед українських споживачів, так само, які і   світо-
вих, входять Amazon, AliExpress та eBay. На рис. 7 зо-
бражено 5 найбільших універсальних маркетплейсів, 
представлених на українському ринку.

Універсальним лідером інтернет-торгівлі у  сек-
торі B2C наразі є Rozetka, яка займає май-
же 70  % усього ринку електронної комерції 

в  Україні. Вона перевершила найближчих конкурен-
тів у 5–10 разів. Наразі на сайті компанії налічується 
більше 1,5 млн товарів. Вартість онлайн-ритейлера 
оцінюють у 224 млн дол. США. Щомісяця близько 
12  млн клієнтів відвідують сайт компанії [7, с. 60]. 
Друге місце на ринку електронної комерції посідає 
маркетплейс allo.ua. 7,3 млн осіб щомісяця відвід-

Млрд дол. США

0

5

В2С В2В
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1,3
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3,0 3,1

4,2
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Рис. 6. Об’єм українського B2C- та B2B-ринку електронної комерції 

Джерело: складено авторами за даними [1, с. 9; 16].

ують сайт магазину. Якщо ще у 2017 році відсоток 
продажів товарів через Інтернет був на рівні 18 %, то 
у 2018  році було досягнуто позначки у 20 %. 27.ua є 
інтернет-маркетплейсом магазину «Епіцентр». Він 
займає третю сходинку на українському ринку елек-
тронної комерції. Враховуючи те, що проєкт запус-
тився лише у серпні 2016 року, його приріст онлайн-
відвідувачів за 2018 рік найвищий – 36,7 %. Близько 
7 млн клієнтів хоча б раз на місяць відвідують сайт 
компанії.

Українська IT-компанія EVO надає такі статис-
тичні дані щодо найпопулярніших товарів серед укра-
їнців, куплених онлайн (рис. 8).

На маркетплейсах компанії EVO українці 
у 2018 році витратили 14,2 млрд грн, що майже на 
70 % більше порівняно з 2017 роком. Як видно з рис. 6, 

Rozetka; 
70 %

allo.ua;  
15 %

27.ua;  
6 %

f.ua;  
5 %

Moyo; 
4 %

Рис. 7. топ-5 універсальних українських маркетплейсів за охопленням аудиторії у 2018 році

Джерело: складено авторами за даними [5].
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Рис. 8. Найпопулярніші товари, куплені онлайн українцями у 2018 році 

Джерело: складено авторами за даними [4].
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лідируючі позиції серед продажів займають одяг, 
взуття та аксесуари. Друге та третє місце розділили 
товари щоденного вжитку, техніка та електроніка. До 
товарів, на які зростає попит на українському рин-
ку електронної комерції, відносяться товари ручної 
роботи та речі на вторинному ринку. Потенціал до 
зростання є і в такій категорії, як їжа. Більше 50 % ви-
трат українців припадає саме на продукти, при цьому 
частка електронної комерції в цій категорії менше 5 % 
[10, с. 136].

Цікавий також світовий і вітчизняний досвід 
електронної комерції у секторах G2B та G2C. 
Ці сектори представлені електронними пор-

талами, що надають послуги для представників бізне-
су й окремих громадян. 

Наприклад, в Естонії з 2000 року працює сис-
тема X-tee, яка забезпечує громадян країни такими 
послугами, як е-вибори (голосування через Інтер-
нет), eRik (центр реєстрів у режимі реального часу), 
е-комерційний регістр (послуги для юридичних осіб), 
е-нотаріус, е-поліція, е-школа, е-пенсія та інші [8,  
с. 113–114]. Цікавий у цьому питанні і досвід Данії. 
Там у 2003 році був запущений портал Borger.dk, який 
включає національний реєстр ідентифікаційних но-
мерів, міжвідомчий документообіг, онлайн-оплату 
податків, мит та зборів [8, с. 114].

Для українців з 2015 року доступний портал 
iGov. Головним завданням порталу засновники ба-
чили перенесення якомога більшого числа послуг 
в електронну форму. Пересічні українці мають мож-
ливість оформити на сайті субсидію, персональні до-
кументи, акти одруження та розлучення, документи 
про соціальний захист, зміну місця проживання та 
ін. Власники бізнесу можуть зареєструвати в елек-
тронній формі своє підприємство чи ФОП, офор-
мити документи, пов’язані з отриманням ліцензії, 
будівництвом або переоформленням нерухомості 
та ін. Усі послуги, що надаються порталом, – безко-
штовні [6].

У 2020 році для українців став доступний дер-
жавний портал «Дія» та відповідний мобільний до-
даток. «Держава в смартфоні», як називають проєкт 
розробники з Мінцифри, наразі пропонує 27 публіч-
них послуг. Серед них: відкриття або закриття ФОП; 
оформлення різного роду довідок; оформлення до-
помоги при народженні дитини; оформлення ряду 
ліцензій; завантаження студентського квитка, водій-
ського посвідчення та ін. До 2024 року розробники 
планують оцифрувати 100 % публічних послуг для 
громадян і бізнесу [2].

Аналіз світового та вітчизняного ринку елек-
тронної комерції дозволяє виділити новітні тренди 
та можливі перспективи розвитку. 

По-перше, обсяги продажів в Інтернеті й на-
далі демонструватимуть позитивний тренд. Зо-

крема, прогнозні дані говорять про те, що світовий 
ринок електронної комерції зросте до 4,9 трлн дол. 
у 2021 році [16].

По-друге, зростатиме використання соціальних 
мереж в електронній комерції. Збільшення покупок 
через Facebook та Instagram відбулося після впрова-
дження кнопки «купити». 

Клієнтам не потрібно окремо заходити на 
сайт компанії, можна одразу перейти до обрання та 
оплати товару. Все більшої популярності серед ко-
ристувачів набирає TikTok. Найбільш далекоглядні 
інтернет-підприємці вже починають його монетизу-
вати [16].

По-третє, на ринку електронної комерції все 
більш активно використовуватимуться новітні тех-
нології та інструменти онлайн-комунікації, які забез-
печать зручність та, як результат, зростання обсягів 
електронної торгівлі: 

технологія голосової комерції. До 2022 року  �
близько половини усіх покупок буде зроблено 
за допомогою голосу. Ця тенденція набрала 
обертів з 2014 року, коли Amazon представив 
свого розумного спікера – Echo. Підприєм-
цям слід взяти до уваги, що при голосовому 
пошуку задаються чіткі критерії, притаманні 
певному товару, саме тому опис продукції 
має бути якомога точнішим [3, с. 72];
технологія доповненої реальності. Доповне- �
на реальність впливатиме на мотивацію здій-
снення покупки. До 2022 року більше 120 ти-
сяч магазинів будуть користуватися цією тех-
нологією, пропонуючи більш високий рівень 
обслуговування своїх клієнтів. Технологія 
доповненої реальності допоможе побачити 
власними очима та приміряти обраний товар 
в Інтернеті;
технологія візуальної комерції. Її вважають  �
наступним поколінням звичайних статичних 
зображень. Візуальна комерція включає в себе 
використання не лише фотографій товару,  
а й відео та, згаданої раніше, доповненої реаль-
ності. Переважна більшість онлайн-покупців 
шукають спершу візуальний контент, а потім 
здійснюють покупку [3, с. 72–73].
інструмент онлайн-помічників. Все більше  �
підприємств у сфері електронної комерції 
використовують штучний інтелект у ролі по-
мічника для клієнта при виборі того чи іншо-
го товару або послуги. Онлайн-асистент до-
поможе покупцеві обрати товар, його розмір, 
колір та інше;
гейміфікація. У процес покупки впроваджу- �
ватиметься все більше ігрових елементів. 
В  ігровій формі клієнт може обрати собі 
знижку на сайті магазину або отримати по-
раду, що та як зручніше купити [16].
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Отже, ключовим фактором розвитку світово-
го та вітчизняного ринку електронної комерції буде 
диверсифікація технологій та інструментів в онлайн-
комунікації.    

ВИСНОВКИ
Таким чином, світовий та український ринки 

електронної комерції постійно зростають і розвива-
ються. За міжнародними дослідженнями, традиційна 
торгівля поки що не поступається місцем онлайн-
торгівлі, проте майбутні нововведення та вдоскона-
лення можуть внести корективи до цієї статистики. 
Наразі ринки електронної комерції Китаю, США та 
Великої Британії є найбільшими у світі. У світовому 
та вітчизняному секторах B2B електронної комерції 
здійснюється більше продажів на більшу суму, про-
те сектор B2C більш популярний у світовій та україн-
ській практиках. Системи електронного уряду також 
активно розвиваються, удосконалюючи послуги як 
для окремих громадян, так і для бізнесу. Діджиталіза-
ція завойовуватиме все більше прихильників завдяки 
чат-ботам, онлайн-помічникам та ефекту доповненої 
реальності. Зважаючи на все це, успіх бізнесу у сфері 
електронної комерції стане закономірністю у май-
бутньому. Основним напрямком для майбутнього 
дослідження світового ринку електронної комерції 
є аналіз показників його подальшого зростання та 
розвитку на національних рівнях і в межах світового 
співтовариства.                     
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Іванченко Н. О., подскребко О. С., Сідлецька А. О. Основні проблеми та перспективи  
розвитку ринку стартапів в Україні

Мета статті полягає в аналізі розвитку ринку стартапів в Україні, огляді успішних українських стартап-компаній. Проаналізувавши достатню 
кількість наукових праць і матеріалів, авторами узагальнено та синтезовано основні причини провальності та успішності стартапів. Наголо-
шено, що в епоху проривних технологій і прискорення цифровізації різноманітних бізнес-процесів, щоб зберегти своє місце на ринку та бути 
конкурентоспроможним, дуже важливо використовувати сучасні технології і бізнес-рішення, де основним джерелом свіжих ідей і нестандарт-
них рішень для великого бізнесу стають стартапи. На основі аналізу основних рейтингових майданчиків стартап-проєктів зроблено висновок 
про потужний розвиток ринку стартапів в Україні за активної підтримки з боку держави. Проаналізовано основні платформи та ресурси для 
просування стартапів на міжнародному ринку та різноманітні дослідження відносно виділення критеріїв успішності як вітчизняних стартап-
проєктів, так і закордонних. У результаті дослідження, незважаючи на те, що кожен стартап-проєкт унікальний та пов’язаний з поєднанням 
безлічі деталей, було синтезовано узагальнені чинники успішності та провальностістартапів. Визначено сукупність внутрішніх і зовнішніх фак-
торів, які безпосередньо впливають на успішність проєктів, аналіз і врахування яких є першочерговим завданням перед входом стартапу на 
ринок. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є розробка та запровадження механізмів підвищення ефективності діяльності 
стартап-компаній. Особливу увагу слід звернути на захист права інтелектуальної власності. Важливою задачею є аналіз міжнародного досвіду, 
на основі якого має бути створено максимально комфортне середовище для впровадження інноваційних технологій, що стане потужним драй-
вером для успішного розвитку вітчизняних підприємств та економіки в цілому.
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Цель статьи заключается в анализе развития рынка стартапов в Украине, обзоре успешных украинских стартап-компаний. Проанализировав 
достаточное количество научных трудов и материалов, авторами обобщены и синтезированы основные причины провальности и успешности 
стартапов. В статье отмечено, что в эпоху прорывных технологий и ускорения цифровизации различных бизнес-процессов, чтобы сохранить 
свое место на рынке и быть конкурентоспособным, очень важно использовать современные технологии и бизнес-решения, где основным источ-
ником свежих идей и нестандартных решений для крупного бизнеса становятся стартапы. На основе анализа основных рейтинговых площадок 
стартап-проектов сделан вывод о стремительном развитии рынка стартапов в Украине при активной поддержке со стороны государства. 
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