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У статті обґрунтовано проблеми аналітичної оцінки електронної комерції в Україні. Представлено результати проведеного 
автором аналізу стану електронної комерції України у порівнянні з європейськими тенденціями. Визначено фактори впливу на 
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Постановка проблеми. Новітньому етапу розви-
тку України притаманна активізація заходів розбу-
дови інформаційного суспільства. Поміж основних 
стратегічних цілей розвитку вітчизняного інформа-
ційного суспільства, згідно з [1], визначено форму-
вання електронної економіки, у сфері якої перед-
бачається стимулювання розвитку електронної 
економічної діяльності, а також створення умов, 
зокрема, для розширення електронного ринку як 
системи економічних відносин у віртуальному про-
сторі, що складаються у процесі торгівлі послугами 
або товарами за допомогою інформаційно-комуніка-
ційних технологій.

Розвиток електронного бізнесу як одного з осно-
вних завдань формування електронної економіки 
нашої держави уможливлюється шляхом:

– застосування підприємствами технологій та 
інструментів електронної торгівлі;

– використання електронного цифрового підпису 
і забезпечення інформаційної безпеки;

– упровадження системи дистанційного обслуго-
вування у банківській системі;

– забезпечення подальшої інтеграції національ-
ної платіжної системи з міжнародними платіжними 
системами [1].

Ураховуючи вагомість упровадження електро-
нної комерційної діяльності вітчизняними підприєм-
ствами в сучасних умовах господарювання, потреба 
оцінки стану електронного ринку України з метою 
визначення перспектив його розвитку набуває осо-
бливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням тенденцій розвитку та специфіки здійснення 
електронної комерції займалося багато вітчизняних 
та зарубіжних науковців, серед яких Д.С. Антоненко, 
Н.М. Борейко, Т.Г. Буй, І.Я. Гаврилів, О.В. Галочкін, 
О.О. Галочкіна, О.В. Дубів, О.В. Кот, О.В. Креденець, 
Н.В. Кудирко, О.Ю. Кудіна, А.А. Маєвська, О.С. Мель-
ничук, А.М. Одарченко, Л.Ю. Патраманська, Л.Б. Само-
йленко, К.В. Сподар, С.Г. Суворова, Н.Б. Теницька, 
Р.М. Федоряк, Л.Л. Філіппова, А.О. Чайкіна та ін. 
Однак проблеми суб'єктів електронної комерції, зали-
шаючись все ще невирішеними, обумовлюють необхід-
ність подальших розвідок у даному напрямі.
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Мета статті полягає у здійсненні аналітичної 
оцінки стану електронної комерції в Україні, порів-
нюючи з європейськими тенденціями, визначенні 
трендів та прогнозів розвитку вітчизняного електро-
нного ринку, наведенні основних напрямів стимулю-
вання онлайн-діяльності в нашій державі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під-
хід до електронної комерції як до «потенційно клю-
чового двигуна для підвищення економічного зрос-
тання» [2] є загальновизнаним на світових теренах. 
В Україні торгівля через Інтернет розцінюється як 
одна з найбільш успішно зростаючих галузей.

Однак оцінювання електронної комерції у нашій 
державі є достатньо проблематичним завданням. 
Адже, по-перше, до недавнього часу (до прийняття 
Закону України «Про електронну комерцію» у 
вересні 2015 р.) поняття «електронна комерція» не 
було чітко визначене у вітчизняній законодавчій 
базі, що обтяжувало процес вимірювання її об'ємів.

По-друге, складність оцінення обумовлена непро-
зорістю онлайн-торгівлі України у зв'язку із вели-
кою кількістю дрібних Інтернет-магазинів та зна-
чним обсягом готівкових розрахунків.

По-третє, у нашій країні відсутні офіційні дані 
обстежень Державної служби статистики стосовно 
електронної комерції, необхідні для обґрунтованого 
розуміння її наслідків, що унеможливлює задо-
волення потреб користувачів в отриманні точної 
і надійної інформації про стан та тенденції розви-
тку вітчизняного електронного ринку. Разом з тим 
Держкомстат не підтримує й регулярної інформа-
ції щодо Інтернет-користувачів, доступу до Інтернет 
тощо. Відтак, в Україні не має однозначної, достат-
ньо достовірної статистики щодо поширення інфор-
маційних технологій, розвитку інформаційного сус-
пільства [3, с. 19].

Чи не єдиним інструментом статистичних спо-
стережень на державному рівні в Україні у сфері 
електронної комерції є форма № 1-ІКТ «Викорис-
тання інформаційно-комунікаційних технологій та 
електронної торгівлі на підприємствах», що запро-
ваджена у 2010 та 2012 рр. у разовому порядку, а з 
2014 р.– в якості річного звіту (ф. № 1-ІКТ «Вико-
ристання інформаційно-комунікаційних технологій 
на підприємствах»). У формі даного статистичного 
спостереження передбачено комплекс показників, 
серед яких обсяги електронних продажів та елек-
тронних закупок та їх питома вага в сукупних обся-
гах реалізації й закупівель підприємств відповідно. 
Утім, варто відзначити, що на практиці заповнення 
даної звітності супроводжується певними трудно-
щами у зв'язку із нестачею аналітичної інформації 
щодо результатів онлайн-комерції на рівні суб'єктів 
господарювання.

Форма № 1-ІКТ розроблена за аналогією до від-
повідного європейського моніторингу [4], упрова-
дженого Євростатом ще з 2002 р., що проводиться 
щорічно. Це дослідження базується на типових запи-
тальниках та супроводжуючих методичних рекомен-
даціях щодо їх реалізації. Узагальнення отриманих 
даних стосовно електронної комерції за підсумками 
опитувань у країнах ЄС наводиться на офіційному 
сайті Євростату [5] у текстовій та безтекстовій фор-
мах. Натомість в Україні представлення інтерпрета-
ції отриманих Держкомстатом результатів по елек-
тронній торгівлі немає. У Статистичному бюлетені 
[6], сформованому на підставі форми № 1-ІКТ, роз-
кривається інформація лише щодо використання 
інформаційно-комунікаційних технологій підприєм-
ствами України.

За вказаних умов відстежити стан та розвиток 
електронної комерції в Україні можна лише на основі 
даних досліджень міжнародних та вітчизняних екс-
пертів, таких як Gemius, eMarketer, Morgan Stanley 
Research, Forbes, Gfk, UNCTAD, Ecommerce Europe, 
УАДМ та ін. [7–14]. Проведений аналіз показує, що 
результати експертних спостережень доволі відхиля-
ються між собою, утім, однозначно підтверджують 
зростаюче значення електронної комерції в еконо-
міці як Європейських країн, так і світу в цілому. 
Наявна інформація підтверджує значне поширення 
електронної комерції в останнє десятиліття та перед-
бачає подальше нарощення її обсягів.

За даними експертних оцінок [13], щорічний 
приріст європейського обороту електронної комер-
ції протягом останніх років становить близько 15%. 
При цьому цікавою тенденцією в даний час є те, 
що темпи росту зрілих електронних ринків Європи 
вирівнюються. Тим не менш загальний рівень євро-
пейського зростання підтримується за рахунок стрім-
кого збільшення ринку електронної комерції Східної 
Європи. Щорічне зростання онлайн-продажів у Схід-
ній Європі випереджає Західну Європу більше як на 
30 в. п. у 2013 р. та більш як на 10 в. п. у 2014 р.

Необхідно відмітити, що провідне місце серед 
країн Східної Європи по темпах приросту електро-
нної комерції до 2014 р. посідала Україна. Незважа-
ючи на значне відставання в абсолютних розмірах від 
багатьох розвинених країн, електронний ринок Укра-
їни неухильно розгортається, про що свідчать дані 
рис. 1 і 2. Так, за результатами звіту Європейської 
асоціації електронної комерції (Ecommerce Europe) 
[13] обсяги онлайн-ритейлу України оцінюються 
від 0,585 млрд. євро у 2010 р. до 2,250 млрд. євро 
у 2014 р. Наступні роки, за прогнозами експертів, 
характеризуватимуться позитивними тенденціями в 
розвитку електронної комерції. 

Рис. 1. Динаміка обсягів електронної комерції (B2C) 
України та Східної Європи

Джерело: рисунок автора за даними [13]

Рис. 2. Ланцюгові темпи росту електронної комерції 
(B2C) України та Східної Європи 

Джерело: рисунок автора, розрахунки на основі [13]
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Варто відзначити уповільнення ланцюгового 

темпу приросту електронної комерції (B2C) в Україні 
до 21,6% у 2014 р. проти 48,0% у 2013 р. (рис. 2). 
Насамперед таке становище відображає наслідки 
політичної та економічно-соціальної ситуації в 
країні, зокрема, військових дій на сході України, 
девальвації української валюти та зниження купі-
вельної спроможності населення. До побічних фак-
торів негативного впливу на ріст електронної комер-
ції, що не залежать від кризи, відносять відсутність 
кваліфікованого персоналу в області онлайн-торгівлі, 
а також різнорідний склад учасників (продавців) на 
електронному ринку.

За результатами проведеної розвідки привертає 
увагу те, що навіть при певному зниженні об'ємів 
електронної комерції у 2014 р. простежуються пози-
тивні тенденції в динаміці чисельності онлайн-
покупців (табл. 1). 

Таблиця 1
Динаміка чисельності Інтернет-покупців

Значення показників за роки

2012 2013 2014

Число Інтернет-покупців, млн. осіб

Європа 250 264 331

Східна Європа 28,2 34 39

Україна 2,47 3 3,4

у % до загальної чисельності

Європа 30 32 40

Східна Європа 11 14 15

Україна 5 7 8

Джерело: складено автором за даними [13]

Дані табл. 1 демонструють підвищення популяр-
ності онлайн-торгівлі серед населення. Основною при-
чиною цього вважається зручність для споживачів. 
За висловлюванням представника одного з лідерів 
інновацій у сфері Інтернет-банкінгу та партнера пер-
шого комплексного дослідження ринку електронної 
комерції України, ініційованого Українською асо-
ціацією директ-маркетингу (УАДМ), М. Квашніної, 
«прискорення ритму життя і нова звичка вирішувати 
питання на ходу визначають прагнення сучасного 
покупця» [15]. У 2014 р. в Україні покупки в Інтер-
неті здійснювали 8% жителів, що на 3% перевищує 
рівень 2012 р. З них 15% (0,5 млн. осіб) є транскор-
донними покупцями [13]. У той час як в Європі цей 
показник значно вищий і в період 2012–2014 рр. 
становить 30–40% від чисельності населення. Це 
свідчить про перспективність та неодмінність стиму-
лювання електронної комерційної діяльності вітчиз-
няних підприємств.

Щодо товарних сегментів в електронній комер-
ції, то, за оцінками [16], у передкризовий період, до 
2013 р. включно, найбільшу нішу займала електро-
ніка і побутова техніка. Наступними за вагою сег-
ментами онлайн-продажів були квитки (авіа), одяг та 
взуття, товари для авто, товари для дітей, косметика 
і парфумерія, квитки (заходи), книги та ін. З 2014 р. 
товарні пріоритети дещо змінювалися. Активно зрос-
тали продажі товарів категорії «Безпека та захист», 
зокрема, засобів індивідуального захисту, систем охо-
рони та сповіщення. Усе більшого застосування набу-
вала Інтернет-торгівля будівельними матеріалами.

Основною тенденцією 2014 р. став перехід укра-
їнських споживачів у більш низькі цінові сегменти 
з наданням переваги вітчизняним виробникам. 
У зв'язку з цим прослідковуються спроби учасни-

ків ринку електронної комерції в Україні проводити 
диверсифікацію, переорієнтовуючи чи розширю-
ючи асортимент продукції. Дедалі частіше компа-
ніями застосовується мультиканальна торговельна 
модель – поєднання офлайн- та онлайн-торгівлі, а 
також орієнтація на міжрегіональні продажі. Згідно 
з рейтингом Forbes [17], серед лідерів української 
електронної комерції відзначено трьох представників 
офлайн-торгівлі: «Алло», «Фоксторот» та «Comfy».

Ефективність діяльності підприємств електронної 
комерції обумовлюється низкою інфраструктурних 
факторів, серед яких чільне місце посідають рівень 
проникнення Інтернету, налагодженість процесу 
доставки, зручність сервісів поштово-логістичних 
фірм та ступінь використання офлайн-реклами.

Розцінюючи Інтернет як віртуальне економічне 
середовище та потужний інструмент ведення бізнесу 
й, відтак, як одну з найбільш привабливих сфер для 
інвестицій, його впровадження і доступність покла-
дають вагомий відбиток на розвиток електронної 
комерції. Згідно з даними щорічного звіту компанії 
Kleiner Perkins Caufield «Інтернет тенденції 2015» 
[18], Україна потрапила у список країн з проник-
ненням менше 45%. Разом з тим відмічаються пози-
тивні тенденції в розширенні доступу до глобальної 
мережі. Кількість Інтернет-користувачів продовжує 
зростати та у 2014 р. становить 42% населення Укра-
їни з динамікою росту у 23% і 17% проти 2013 та 
2012 рр. відповідно.

Дослідниками УАДМ [15; 16] справедливо відзна-
чається, що електронну комерцію потрібно розгля-
дати не лише як вибір товару в Інтернеті, а перш 
за все як дві складові: доставка товару та грошей. 
Найбільш розповсюджені способи доставки товарів 
та оплати за них при застосуванні технологій елек-
тронної комерції в Україні представлено на рис. 3 і 
4 відповідно.

Рис. 3. Поширені способи доставки товарів  
в електронній комерції

Джерело: рисунок автора за даними [19]

Рис. 4. Поширені способи оплати  
в електронній комерції

Джерело: рисунок автора за даними [19]

Як видно з рис. 3 і 4, користування послу-
гами служб доставки є найпопулярнішим способом 
доставки товарів, замовлених онлайн. Щодо оплати, 
то в більшості випадків застосовуються традиційні 
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способи, а саме: безготівкові розрахунки, накладний 
платіж (післяплата) та оплата готівкою в момент 
одержання товару.

Разом з тим використання інноваційних сервісів, 
задіяних в Інтернет-торгівлі, повинні заслуговувати 
на особливу увагу. У дослідженні ринку електронної 
комерції України, проведеному УАДМ [14], акцен-
тується, що онлайн-комерція неможлива без розви-
нутої платіжної інфраструктури. Одним із драйверів 
зростання ринку електронної комерції вважаються 
платіжні моделі і сервіси переказів з мобільного 
телефону. За прогнозами фахівців [15], саме мобіль-
ний банкінг найближчим часом має стати одним з 
основних каналів залучення нових користувачів, у 
першу чергу за рахунок інноваційних платіжних 
інструментів має бути реалізований відкладений 
попит. Однак реальна ситуація засвідчує невисокий 
рівень використання різних платіжних інструментів, 
заснованих на інноваційних технічних рішеннях.

Неспроможність забезпечувати достатній рівень 
інвестицій в інфраструктуру та логістику, рекламу 
й маркетинг позначається на фінансових показниках 
Інтернет-магазинів, перш за все із незначним това-
рооборотом.

Спостерігаючи за динамікою розвитку вітчиз-
няного електронного ринку, спостерігаємо доволі 
низьку долю Інтернет-торгівлі (B2C) у загальному 
об'ємі роздрібних продаж по Україні, а саме від 1,3% 
у 2012 р. до 1,6% у 2014 р. Тоді як по Європі рівень 
даного показника вищий і становить 6,4% у 2014 р. 
Це відображено на рис. 5.
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Рис. 5. Динаміка частки онлайн-ритейлу  
в загальному роздрібному товарообігу  

України та Європи (%)
Джерело: сформовано автором за даними [13]

Попри усі труднощі в нашій державі результати 
проведеного аналізу дають можливість констатувати 
зростання питомої ваги електронної комерції Укра-
їни в загальному її обсязі по Східній Європі – від 
7,81% у 2010 р. до 9,59% у 2014 р. (рис. 6). 
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Рис. 6. Динаміка частки електронної комерції 
України до сукупного обсягу по Східній Європі (%)
Джерело: рисунок автора, розрахунки на основі [13]

Очевидно, що електронна комерція в Україні все 
ще недостатньо розвинута, проте це перспективна 

галузь, що потребує подальших капіталовкладень. 
На думку аналітиків, електронна комерція України 
характеризується значним потенціалом виходу на 
європейські ринки. Перспективність даного бізнесу 
також визначається і збільшенням довіри спожива-
чів. Як зазначається у [20], електронну комерцію 
слід розглядати як складну інфраструктурну інду-
стрію, стабільність розвитку якої залежить від сис-
темного діалогу між державою і суспільством.

Висновки. Для України розвиток електронної 
комерції з належною інфраструктурою є поштовхом 
для всієї торгівлі як усередині держави, так і за її 
межами. До основних напрямів стимулювання ринку 
вітчизняної електронної комерції варто віднести:

– узгодження правових норм укладення угод в 
електронному вигляді;

– формування економічного і політичного спри-
яння електронній комерції для усунення перешкод 
здійснення електронних операцій, недопущення 
будь-яких форм дискримінації, надання учасникам 
рівних прав на судовий захист;

– поширення інформації та набуття знань 
суб'єктами господарювання по можливостях Інтер-
нет-комерції та перевагах для бізнесу при їх упро-
вадженні;

– забезпечення правового захисту учасників при 
суперечках чи порушеннях законодавства будь-якою 
зі сторін;

– усунення перешкод для торгівлі з країнами ЄС 
та спрощення процедур;

– розбудову інфраструктури ринку електронної 
комерції [21].

Перспективами подальших наших розробок явля-
ються дослідження методики оцінювання ефективності 
електронної комерційної діяльності на мікрорівні.
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У статті розкрито особливості контрольного забезпечення діяльності підприємств України в умовах вибору стратегії реструкту-
ризації. Розвиток теорії контролю діяльності суб'єктів господарювання, а саме розробка теорії ризик-орієнтованого аудиту, надає 
можливість теоретичного та методологічного обґрунтування контрольного забезпечення діяльності підприємств в умовах кризи.
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ПРИ ВЫБОРЕ СТРАТЕГИИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

В статье раскрыты особенности контрольного обеспечения деятельности предприятий Украины в условиях выбора страте-
гии реструктуризации. Развитие теории контроля деятельности субъектов хозяйствования, а именно разработка теории риск-
ориентированного аудита, предоставляет возможность теоретического и методологического обоснования контрольного обеспе-
чения деятельности предприятий в условиях кризиса.
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Predko I.Yu. ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF INTERNAL CONTROL FOR ENTERPRISES 
WHEN SELECTING RESTRUCTURING STRATEGIES

The work reveals the features of the control of providing of activity of enterprises of Ukraine in conditions of choice of restructuring strat-
egy. The development of the theory of control of business entities, namely, the development of the theory of risk-oriented audit provides the 
opportunity of theoretical and methodological substantiation of the control of providing of activity of enterprises in crisis conditions.
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Постановка проблеми. Для успішного функці-
онування і розвитку підприємств у сучасних умо-
вах ведення бізнесу необхідно створити ефективний 
механізм стратегічного управління з охопленням 
усіх рівнів і напрямів діяльності суб'єктів господарю-
вання. Активність функціонування цього механізму 
сприятиме формуванню інформаційної бази для при-
йняття стратегічних управлінських рішень з ураху-
ванням постійних змін зовнішнього середовища та 
внутрішніх можливостей підприємства. Основний 
обсяг інформації для обґрунтування таких рішень 
продукує бухгалтерський облік як система збору, 
накопичення, систематизації, обробки та передачі 
різним користувачам облікових даних необхідного 
формату і змістовного наповнення про господарську 
діяльність суб'єктів господарювання. В умовах кризи 
доцільно говорити про обліково-контрольне забезпе-
чення діяльності підприємств як інформаційної бази 
для прийняття стратегічно важливих рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема дослідження обліково-контрольного забезпе-
чення діяльності підприємств України в умовах кри-
зових змін є досить широкою та охоплює ряд питань: 
питання відображення змін при зупиненні та ліквіда-
ції діяльності, питання реорганізації діяльності, які 
спрямовані на збереження та подальший розвиток.

Проблемами банкрутства підприємств займалися 
такі вчені, як: Е. Альтман, Б. Карлофф, В. Панте-
лєєв [1], В. Пархоменко, П. Пригуза, М. Савлук, 
О. Терещенко.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проте проблема контролю діяльності 
суб'єктів господарювання в умовах кризи стосується 
не стільки питань ліквідації, скільки пошуків шляхів 
розвитку підприємства та оптимізації його діяльності. 
Реструктуризація діяльності підприємства в умовах 
кризи – це шлях до його збереження та подальшого 
розвитку. На сьогоднішній день в теорії контролю 


