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ОСОБЛИВОСТІ ОНЛАЙН-ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Підприємницька ініціатива – невидимий і надпотужний чинник розвитку 

будь-якої особистості й суспільства загалом. Як започаткувати свій власний 

бізнес, як зробити його унікальним, де взяти гроші, як залучити інвесторів, як 

привернути увагу суспільства. Ці запитання неодноразово собі ставлять усі, хто 
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надумав займатися підприємництвом. Але однією з найбільш нагальних тем 

останніх років є онлайн-підприємництво або бізнес в інтернеті. І це зрозуміло, 

адже у світі є багато прикладів неймовірно прибуткових онлайн бізнес-ідей, які 

визнані, тривають і цікавлять суспільство. Яскравим прикладом є Джефф 

Безос – всесвітньо відомий засновник Amazon.com, чий майновий стан 

оцінюється більше ніж в 105 млрд. доларів США. Сьогодні Amazon.com – 

найбільша у світі за оборотом компанія, що продає товари та послуги через 

інтернет [1]. 

Інтернет – двомірний простір, де немає відстаней. Не треба витрачати час 

і кошти на їх подолання. У цьому фундаментальна перевага інтернету. 

Інтернет-підприємництво – це підприємництво в інтернеті, або з допомогою 

інтернету. Працює в усіх сферах та існує в усіх видах, які є в реальному житті.  

В інтернеті є популярні пошукові системи з допомогою яких можна 

безкоштовно «заманити» на сайт усіх людей на планеті, хто цікавиться вашим 

товаром, послугою, досвідом. 

За оцінкою маркетплейса Prom.ua, ще два роки тому кожен другий 

інтернет-підприємець міг похвалитися стажем роботи понад рік. Сьогодні 

новачків на платформі всього 17%, а більшість компаній торгують у мережі три 

роки й більше. Ці підприємці вже розуміють ринок електронної комерції, 

знають чим порадувати клієнта і як забезпечити гідний рівень сервісу. 70% всіх 

інтернет-підприємців України – чоловіки. І це співвідношення залишається 

стабільним уже не перший рік. Цікаво, що практично у всіх країнах, де 

запущені торгові майданчики групи продуктових IT-компаній EVO, чоловіків-

підприємців завжди більше. А найвищий відсоток чоловіків в онлайн-комерції 

зафіксований у Білорусі: 78% чоловіків і 22% жінок. 

За даними групи компаній EVO, у першому кварталі 2018 року на Prom.ua 

зареєструвалося 46 тис. нових магазинів. А найбільше інтернет-підприємців 

(майже 240 тис.) живуть і працюють у Києві. Водночас самою бізнес-

орієнтованою областю виявилася Дніпропетровська – 47 тис. компаній, на 

другому місці Харківська – 44 тис. компаній, а на третьому – Одеська, де 
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зареєстровано 35 тис. онлайн-підприємств. 

Проведений аналіз низки статей та інтернет-оглядів, дозволив 

декомпозитувати інформацію та виділити такі види онлайн підприємництва: 

1. Створення власних сайтів і отримання з них доходу за розміщення на 

них контенту [2]. 

2. SMM маркетинг, тобто створення тематичних спільнот у соціальних 

мережах і їх подальша монетизація.  

3. Арбітраж трафіку, тобто покупка і / або залучення трафіку і його 

подальший продаж рекламної та / або CPA мережі. 

4. Перепродаж контенту [3]. 

5. Перепродаж товару або послуг.  

6. Інфобізнес [4]. 

Переваги інтернет-бізнесу: низький поріг входу (вартість бізнесу); 

величезні потенційні можливості автоматизації всіх процесів; мінливість 

інтернету, стала поява нових тенденцій і трендів; прибутковість; рентабельність 

50% і більше – звичайна ситуація; мобільність і незалежність; зростання 

ринку – стає все більше користувачів і потенційних клієнтів. 

Недоліки онлайн-бізнесу: нестійкість (немає впевненості, що ви та ваш 

продукт чи послуга залишитесь актуальними завтра чи через тиждень); 

негативне сприйняття суспільством. Серйозні інвестори й банки не дуже 

позитивно сприймають онлайн-проекти. Отримати кредит на розвиток такого 

проекту вкрай важко, оскільки не має традиційних ліквідних активів (верстати, 

обладнання) – у кращому випадку тільки наймані мізки й руки, а також ідея і 

блискучі очі; мала цивілізованість ринку. Величезна кількість онлайн шахраїв; 

загроза вашому розвитку як особистості, оскільки сфера діяльності дуже 

специфічна та може викликати професійну деформацію особистості; соціально-

психологічні аспекти адаптації онлайн-підприємців в Україні. Не кожна 

людина, що спроможна вигадати, втілити й започаткувати бізнес-ідею 

спроможна надалі її розвивати і вести, оскільки вкрай важлива справа й гостра 

тема – самоорганізація, а також тайм-менеджмент онлайн-підприємців в 
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Україні [5]. 

Хоча експерти прогнозують зростання онлайн-продажів в Україні – у 

2020 році вони досягнуть позначки в 15 млрд дол, ці дані суттєво відрізняються 

від результатів західних країн. Наприклад, у США до 2020 року очікується 

обсяг у 4000 млрд дол. Так відбувається тому, що не всі споживачі вже 

перейнялися довірою до оплати покупок в інтернеті. Також на це впливає 

падіння рівня доходу українців через нестабільну економічну ситуацію в країні, 

постійної інфляції. Чергова перешкода – комісії, які повинні платити власники 

магазинів за проведення грошових операцій в онлайні. Вони складають до 

2,5%. Держава повинна задуматися над пом’якшувальними обставинами, які б 

стимулювали зростання онлайн-продажів. 

Не зважаючи на всі перешкоди, за інтернет-підприємництвом майбутнє, і 

оффлайн бізнесу буде все складніше протистояти. 
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