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СТРОКОВ Є.М., канд. екон. наук, доц. каф. ЕАтаО НТУ «ХПІ» 
 
РИНОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ: СУЧАСНІСТЬ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
E-commerce, або електронна комерція все глибше проникає у 

повсякденне життя пересічного громадянина. Сьогодні інтернет 
дозволяє придбати будь що: від авторучки до 
високотехнологічного обладнання. І якщо ще декілька років назад 
розрахунки або придбання товарів через інтернет для більшості 
населення було дуже складним та підозрілим, то зараз цей сегмент 
ринку переживає бурне зростання. 

Сьогодні ми спостерігаємо бум електронної торгівлі, особливо 
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на ринках країн, що розвиваються. Роздрібні продавці все частіше 
розглядають e-commerce як ключовий елемент свого бізнесу. 
Завдяки інтернет з’являється можливість заявити про себе не 
тільки на локальному ринку, а й на міжнародних. 

Середньорічні темпи росту світового ринку електронної 
комерції, за даними eMarketеr, складають 18-20 % на рік. За 
деякими прогнозами у найближчі 3-5 років обсяг електронної 
комерції, у загальному світовому ритейлі, досягне 20% [3]. Тому 
ігнорування онлайн-ринку сьогодні – це практично банкрутство 
завтра. 

За даними консалтингової компанії Deloite, найбільшим 
гравцем на ринку електронної роздрібної торгівлі є американська 
компанія Amazon, на другому місці китайський JD, а трійку 
замикає WallMart – найбільша роздрібна світова ТНК [2]. 

Лідери рейтингу найбільших електронних підприємств 
роздрібної торгівлі є не «чистими» он-лайн компаніями, а 
багатоканальними роздрібними мережами із реальними складами, 
магазинами, логістикою.  

Оскільки електронна комерція це різновид торгівлі, то їй 
притаманна значна конкуренція і поряд із велетнями он-лайн 
продаж співіснують середні та малі продавці. Бурний розвиток 
цього сегменту призвів до того, що зараз існує декілька моделей 
он-лайн продаж, наприклад: 

1) Власний інтернет-магазин; 
2) Вітрина на сторонній інтернет-площадці; 
3) Розміщення сторонніх продавців на своїх площадках; 
4) Соціальні мережі та додатки електронної торгівлі; 
5) Різноманітні В2В схеми продажів. 
Найбільш популярний у нашій країні закордонний сервіс від 

китайської AlibabaGroup, пропонує виключно платформи для 
продажів, як С2С, де споживачі можуть продавати споживачам, 
так і В2С на яких роздрібні або оптові продавці пропонують свою 
продукцію кінцевим споживачам. Валова виручка всіх продавців 
цієї площадки (ВВПП) складала у 2014 році 272,8 млрд. доларів 
США, що майже вдвічі більше ніж у Amazon. 

Зараз основною тенденції розвитку онлайн-ритейлу є 
включення сторонніх торгівельних площадок у свої он-лайн 
вітрини. Так зараз поступають Wal-Mart, BestBuy, Tesco. Це, по-
перше, значно розширює асортимент, що пропонується клієнтам, 
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відпадає необхідність пошуку товару на інших торгівельних 
майданчиках чи у магазинах, а, по-друге, дозволяє без складів та 
логістики мати процент від онлайн-продажів. 

Отже, можна зробити такий висновок: сьогодні вибуховий 
розвиток e-commerce є беззаперечним фактом, який не можна 
ігнорувати, особливо на ринках країн, що розвиваються. 
Статистичні данні, говорять про те, що електронна комерція вже 
зараз становить значну долю світового ритейлу, та створює значну 
конкуренцію традиційним ринкам. Звісно, вона не зможе 
повністю замінити реальну роздрібну та оптову торгівлю, але для 
повноцінного розвитку компаніям необхідно крім реальних 
торгівельних точок мати і представництво у мережі інтернет та 
активно його розвивати для збільшення об’єму продаж. 
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