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УДК 657:336

Дроздова О. Г. Інвестиційна привабливість Інтернет-магазинів як складових електронної комерції
Визначення економічної ефективності електронної комерції, а також Інтернет-магазинів як її складової, передбачає загальну оцінку ефектив-
ності функціонування, маркетингову та інвестиційну ефективність (інвестиційну привабливість), а отже, можливість вкладення грошових 
коштів потенційними інвесторами. У статті розглянуто стан і розвиток електронної комерції в Україні, оцінено загальну динаміку електрон-
ного бізнесу. Визначено фактори впливу та перспективи, що пов’язано зі здійсненням інвестицій. Систематизовано показники щодо діяльності 
суб’єктів електронної торгівлі, що дозволяє побудувати комплексний підхід до інформаційного забезпечення в системі бухгалтерського обліку 
та економічного аналізу підприємства, визначити інтегральний показник, що передбачає оцінку економічної, інформаційної, ідентифікаційної та 
емоційної функцій на основі коефіцієнтів значущості відповідних функцій.
Ключові слова: бухгалтерський облік, економічний аналіз, електронна комерція, електронна торгівля, електронний бізнес, інвестиції, комерція 
сектора B2C, оцінка ефективності діяльності.
Рис.: 2. Табл.: 2. Формул: 1. Бібл.: 12. 
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Дроздова Е. Г. Инвестиционная привлекательность Интернет-

магазинов как составляющих электронной коммерции
Определение экономической эффективности электронной коммер-
ции, а также Интернет-магазинов как её составляющей, предусма-
тривает общую оценку эффективности функционирования, марке-
тинговую и инвестиционную эффективность (инвестиционную при-
влекательность), а следовательно, возможность вложения денеж-
ных средств потенциальными инвесторами.  В статье рассмотрены 
состояние и развитие электронной коммерции в Украине, оценена 
общая динамика электронного бизнеса. Определены факторы влия-
ния и перспективы, связанные с осуществлением инвестиций. Систе-
матизированы показатели деятельности субъектов электронной 
торговли, позволяющие построить комплексный подход к информа-
ционному обеспечению в системе бухгалтерского учета и экономиче-
ского анализа предприятия, определить интегральный показатель, 
предусматривающий оценку экономической, информационной, иден-
тификационной и эмоциональной функций на основе коэффициентов 
значимости соответствующих функций.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, экономический анализ, электрон-
ная коммерция, электронная торговля, электронный бизнес, инвести-
ции, коммерция сектора B2C, оценка эффективности деятельности.
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Drozdova O. G. The Investment Attractiveness of Online Stores  

as Components of E-Commerce
Defining the economic efficiency of e-commerce as well as online stores as 
its constituent stipulates an overall performance evaluation, marketing and 
investment efficiency (investment attractiveness), and hence the possibility 
for potential investors to invest their money. The article considers the status 
and development of e-commerce in Ukraine, evaluating the overall dynamics 
of e-business. Impact factors and prospects for investments have been identi-
fied. The e-trade indicators have been systematized to allow for an integrated 
approach to information provision in the accounting and economic analysis 
of enterprise, determining an integral indicator of economic, informational, 
identification, and emotional functions based on the value coefficients of the 
respective functions.
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Електронна комерція набуває стрімкого розвитку 
в сучасних умовах, підприємства все більшою мі-
рою повністю або частково здійснюють діяльність 

в Інтернет-мережі, що зумовлено численними перевага-
ми. Однак, крім відомих факторів: зменшення витрат, 
економія часу, можливість оперативної комунікації з 
клієнтами та партнерами, така діяльність залишається 
торговельною, а отже, важливою є оцінка інвестиційної 
привабливості, що пов’язана з прогнозуванням і враху-
ванням ризиків.

Для бухгалтерського та податкового обліку пер-
шочерговими аспектами є облік витрат на створення 
та функціонування Інтернет-магазину, що, за умови 
інве стування, передбачає внесення грошових коштів 

(майна), облік заборгованості за внесками та погашен-
ням учасниками заборгованості. Здійснення електронної 
торгівлі та електронної комерції має свої особливості, що 
суттєво відрізняє специфічність сфери, тому визначення 
показників діяльності, їх формалізація та структуризація 
в загальній системі залишається актуальним завданням 
для аналізу як інформаційної складової.

Електронний бізнес і його розвиток в Україні, най-
більші Інтернет-магазини та їх доходи, категорії товарів, 
що користуються найбільшим і найменшим попитом, 
оцінювали І. П. Ситник і А. В. Головіна [9]. Системний 
підхід до управління продажами в Інтернет-магазині, за-
стосування маркетингових інструментів у сфері електро-
нної комерції вивчали Н. С. Краснокутська та Н. С. Кар - 
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довська [3], О. І. Маслак і С. С. Романенко [5]. Напрями 
щодо активізації збутової діяльності підприємства шля-
хом відкриття Інтернет-магазину знайшли відображення 
у працях Є. В. Прохорової та І. С. Закревської [7]. Про-
блеми аналізу економічної ефективності електронної 
комерції розглядала А. Крутова [4], систематизувала по-
казники оцінки ефективності брендингу Д. Файвішенко 
[12]. Інтернет-магазин як об’єкт фінансових інвестицій 
висвітлено у праці С. В. Степової та Д. П. Юшко [10]. Об-
ліковий аспект сутності та розвитку електронної торгівлі 
в Україні досліджено в роботі В. А. Туржанського [11] та 
в попередніх працях [1]. Не зменшуючи внесок дослідни-
ків, варто наголосити на стрімкому розвитку такої діяль-
ності, що зумовлює необхідність подальших досліджень.

Мета статті полягає у вивченні ринку електрон-
ної комерції в Україні, зокрема у виявленні та струк-
туризації показників щодо економічної ефективності 
діяльності таких суб’єктів з точки зору інвестицій, що 
забезпечить комплексний підхід до інформаційного за-
безпечення в системі бухгалтерського обліку та еконо-
мічного аналізу підприємства.

Сутність електронної комерції є багатоаспектним і 
неоднозначним поняттям, що передбачає веден-
ня діяльності щодо продажу товарів чи надання 

послуг шляхом використання електронних технологій 
та комунікацій, у тому числі мережі Інтернет. Однак у 
наших реаліях електронну комерцію пов’язують з діяль-
ністю саме Інтернет-магазинів, оскільки така діяльність 
набуває стрімкого розвитку.

У попередніх дослідженнях визначено, що по-
няття «комерції» та «торгівлі» (електронної, Інтернет) 
ототожнювати не можна, оскільки існують незначні від-
мінності в їх сутності, а саме: торгівля є більшою мірою 
фактичною передачею товару споживачу, а організація 
в цілому торговельного процесу більш притаманне ко-
мерції [1, с. 34].

Науковці наголошують про переваги здійснення 
такої діяльності, що проявляється в такому:

1) оптимізація складських запасів і економія на 
оренді складських приміщень;

2) можливість швидко реагувати на зміни ситуації 
на ринку і приймати рішення щодо формування номен-
клатури товарів;

3) вартість рекламної підтримки Інтернет-мага-
зину нижче звичайної реклами, а її ефективність на по-
рядок вище;

4) грошові вкладення у відкриття Інтернет-мага-
зину нижчі, ніж для звичайного магазину, та мають по-
рівняно менший ризик;

5) широке впровадження Інтернет-технологій 
сприятиме постійному нарощенню клієнтської бази;

6) можливість розкручення власного бренда в со-
ціальних мережах, пошукових системах тощо [7, с. 143].

Досліджуючи особливості розвитку електронно-
го бізнесу в Україні, науковці зазначають, що безумов-
ним лідером на ринку електронної комерції є Інтернет-
магазин «Розетка», що станом на 2014 р. охоплював 
39,7% усього ринку, а проведений аналіз сегментів ринку 
дозволив виокремити категорії товарів, що користують-

ся найбільшим попитом: електроніка, побутова техніка, 
товари для дому, меблі, їжа, квитки; найменшим – кни-
ги, товари для дітей та заходи. У такому контексті на-
голошується на важливості не лише якості товарів та 
наданих послуг, але і на формуванні внутрішніх органі-
заційних механізмів функціонування, їх спрямуванні на 
координацію матеріальних, фінансових та інформацій-
них потоків [9, с. 82]. Це знаходить своє відображення в 
сутності електронної комерції, що спрямована на задо-
волення потреб і визначає необхідність інвестицій для 
розвитку відповідних проектів.

Розглянемо найбільш відвідувані Інтернет-мага-
зини в лютому 2017 р. за: кількістю відвідувань, часом 
на сайті протягом одного відвідування та кількістю пе-
реглянутих сторінок за одне відвідування (табл. 1).

Отже, «Розетка» залишається лідером на ринку 
в напрямі найбільш відвідуваних Інтернет-магазинів, 
поряд з citrus.ua й allo.ua. Більше часу користувачі про-
водять на сайтах магазинів bonprix.ua, modnakasta.ua і 
makeup.com.ua. За кількістю переглянутих сторінок лі-
дерами є bodo.ua, modnakasta.ua та zolotoyvek.ua.

Управління Інтернет-магазином значною мірою 
керується методикою, подібною до звичайних суб’єктів 
господарювання, однак з обов’язковим урахуванням 
специфіки діяльності. Зокрема, однаковими напрямами 
є розробка загального концепту управління на основі 
бухгалтерської інформації – що систематизується, та 
аналізу – що впливає на вектор прийнятих рішень.

Статистичні дані свідчать, що в Україні користу-
ються попитом сайти, які пропонують товари, 
у той час як надання послуг тільки набирає по-

пулярності. Діяльність Інтернет-магазину охоплює всі 
напрями – від запиту на отримання товару чи послуги 
до факту передачі товару покупцю (надання послуг),  
а отже, передбачає закупівлю, доставку на склад і збе-
рігання, продаж, післяпродажне та сервісне обслугову-
вання. Систематизуючи зазначене, розглянемо складові 
діяльності Інтернет-магазину та показники визначення 
економічної ефективності їх діяльності (рис. 1).

Таким чином, кожен із зазначених процесів відо-
бражається в системі бухгалтерського обліку (рис. 2).

Оцінка ефективності діяльності підприємств вклю-
чає кожний із даних напрямів, окремими і не менш важ-
ливими з яких визначимо маркетингову та інвестиційну 
ефективність, остання з яких для електронної комерції 
передбачає оцінку інвестиційної привабливості як показ-
ника відношення середньорічного прибутку до капіталь-
них вкладень та строку окупності вкладених коштів.

Маркетингова діяльність Інтернет-магазинів, як 
правило, передбачає застосування маркетингових ін-
струментів задля покращення комерції. До таких за-
звичай відносять: позиціонування (місце на ринку, роз-
робка іміджу); диференціювання (розробка унікальних 
особливостей товару, конкурентні переваги); сегмен-
тування ринку (оцінювання аудиторії та задоволення 
відповідних потреб); масове індивідуальне обслугову-
вання (масова кастомізація, надання унікальних послуг 
чи створення товару); ціноутворення (визначення опти-
мального методу ціноутворення) [5].

http://www.business-inform.net
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таблиця 1

Найбільш відвідувані Інтернет-магазини (станом на лютий 2017 р.)

Місце  
у рей-
тингу

Інтернет-
магазин

Кількість 
відвідувань 

(млн)

Інтернет-
магазин

час на сайті  
за одне 

відвідування (хв.)

Інтернет-
магазин

Кількість 
переглядів 

сторінок за одне 
відвідування

1 rozetka.com.ua 34,9 bonprix.ua 9,53 bodo.ua 16,86

2 citrus.ua 4,9 modnakasta.ua 9,23 modnakasta.ua 14,67

3 allo.ua 4,9 makeup.com.ua 8,51 zolotoyvek.ua 13,35

4 modnakasta.ua 4,1 brain.com.ua 8,26 answear.ua 13,31

5 makeup.com.ua 4,0 answear.ua 8,2 bonprix.ua 11,01

6 comfy.ua 3,4 lebotique.com 8,17 garnamama.
com 10,55

7 foxtrot.com.ua 2,8 exist.ua 8,12 lebotique.com 9,39

8 f.ua 2,8 lamoda.ua 6,45 lamoda.ua 8,96

9 lebotique.com 2,5 bookclub.ua 6,44 makeup.com.ua 8,83

10 eldorado.com.ua 2,1 intertop.ua 6,37 intertop.ua 7,96

Джерело: складено за [8] та на основі попередніх досліджень.

Управління Інтернет-магазином
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пропозиції, зв’язки
з постачальниками,
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Доставка на склад 

Зберігання

 Передпродажна підготовка

Продаж (приймання
та виконання замовлення)

Доставка замовлення

Сервісне обслуговування

 

Оцінка ліквідності
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ефективність

 
Інвестиційна
ефективність

Оцінка майнового стану 

  

Ефективність
функціонування 

  

Рис. 1. Оцінка економічної ефективності Інтернет-магазину з урахуванням особливостей діяльності 
Джерело: складено за [3, с. 220; 4, с. 110–113; 5; 10].

На практиці головними показниками діяльності 
Інтернет-магазинів є такі: кількість унікальних відвід-
увань; кількість переглянутих сторінок; середній час, 
проведений на сайті; співвідношення нових і старих ко-
ристувачів; джерела трафіка (з яких джерел переходять 
користувачі). Додатковими та більш інформативними є 
показники: показник відмов (% користувачів, що одразу 
вийшли із сайту), ключові слова, сторінки входу та ви-

ходу, демографічні дані користувачів. Позитивними тен-
денціями є збільшення проведеного на сайті часу корис-
тувачами, збільшення кількості унікальних відвідувань 
та нових користувачів, зменшення показника відмов [6].

В умовах глобалізації, можливості діяльності на 
різних ринках, що посилює конкурентну боротьбу та 
вибір споживача, особливо важливими є інвестиційна 
привабливість підприємства як можливість розвитку 
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та вдосконалення. Інвестиційна діяльність, перш за все, 
пов’язана з ризиками, а отже, чим більший фактор ризику 
в оцінці бізнесу, тим менша можливість такої співпраці.

Відомо, що внесення грошових коштів або майна до 
статутного капіталу товариства визначається як 
фінансова інвестиція та передбачає господарську 

операцію щодо придбання корпоративних прав, цінних 
паперів в обмін на грошові кошти (майно). Товариство 
(емітент) інформацію щодо руху та стану статутного 
капіталу систематизує на рахунку 40, сальдо якого відо-
бражається у статуті. Рахунок 46 показує заборгованість 
акціонерів (учасників) за внесками та погашенням за-
боргованості. Для інвестора відповідна інформація фік-
сується на рахунку 14. Таким чином, у системі бухгал-
терського обліку формуються дані щодо операцій про 
витрати на створення та функціонування товариства.

Оцінка інвестиційної привабливості для інвесто-
ра базується на визначенні групи факторів: 1) оцінка 
інвестиційної привабливості країни (макрорівень), на 
що впливають економічний та політичний стан, роз-
виток інфраструктури, демографічна ситуація і т. ін. 
та в цілому формується рівень довіри; 2) оцінка інвес-
тиційної привабливості регіону (мезорівень). Розгляд 
кожного окремого регіону та його переваг; 3) оцінка 

інвестиційної привабливості господарюючого суб’єкта. 
Діяльність в Інтернет-середовищі, специфічність сфери 
більшою мірою акцентують на оцінці самого господа-
рюючого суб’єкта, оскільки географічне розташування 
в такому контексті не є визначальним фактором. Перш 
за все, визначається, чи суб’єкт уже здійснює діяльність, 
чи така діяльність є запланованою, оцінюються фактори 
унікальності товару (послуги) та прогнозування попиту 
на ринку. Для підприємств, що планують здійснювати 
діяльність, обов’язковим є представлення бізнес-плану 
та бізнес-моделі з описом товару та його чітким позиці-
онуванням на ринку.

За даними [2], протягом останнього часу закрито 
11 Інтернет-магазинів за продаж неіснуючого товару на 
суму 1 млн грн, що свідчить про необхідність достовір-
ності отриманої інформації щодо роботи господарюю-
чих суб’єктів.

Для електронної комерції, а також Інтернет-мага-
зинів зокрема, оцінка інвестиційної ефективності перед-
бачає визначення основних показників: сумарні інвести-
ції; сумарний дохід; ефективність інвестицій; капітальні 
витрати, скориговані за коефіцієнтом дисконтування; 
чистий прибуток та ін.

Вважаємо, що оцінка діяльності Інтернет-магазину 
потребує узагальнення та представлення у вигляді інте-

  

Рахунок 301  

Рахунок 2811  Рахунок 281 

1 

1. Передано товар кур’єру.
2. Кур’єр здійснив доставку товару, прийняв оплату, здав готівку до каси.
3. Податкове зобов’язання.
4. Списана собівартість товару.
5. Нараховані витрати, пов’язані з доставкою.
6. Нарахована заробітна плата кур’єру, нараховані страхові збори.
7. Списані доходи (7.1), собівартість (7.2) і витрати та збут (7.3)
    на фінансовий результат

 

Рахунок 702  
2 

Рахунок 641  

3 

Рахунок 902  

4 

Рахунок 93  Рахунок 372  
5 

Рахунки 661, 65  

6 

Рахунок 791  
7.1  

7.2  

7.3  

Рис. 2. Кореспонденція рахунків щодо основних операцій Інтернет-діяльності
Джерело: складено за [11, с. 205–206].
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грального показника визначення місця підприємства 
на ринку. Так, Д. Файвішенко на основі абсолютних та 
відносних показників розробила інтегральний показ-
ник ефективності брендингу, що комплексно розкриває 
його сутність, дозволяє визначити сильні та слабкі сто-
рони. Вважаємо використання такого показника буде 
доцільним і для Інтернет-магазинів, оскільки повною 
мірою проінформує про різні спекти діяльності суб’єкта 
господарювання [12, с. 401]:

1 2 3 4 ,f ekf inf idf emf
i i i i iIEB rVE r VE r VE r VE   

  
(1)

де   
f

iIEB  – інтегральний показник ефективності брен-
дингу, (част. од.);

1 2 3 4
ekf inf idf emf
i i i irVE r VE r VE r VE   – коефіцієн-

ти значущості відповідних функцій брендингу та відпо-
відно відносні ефективності економічної, інформацій-
ної, ідентифікаційної та емоційної функцій i-го брен-
да, які розраховуються як співвідношення абсолютної 
ефективності відповідної функції бренда до середньої 
ефективності функції по ринку (част. од.).

Відповідно до експертних опитувань автор визна-
чає значення коефіцієнтів значущості відповідних функ-
цій, надаючи перевагу економічній та ідентифікаційній 
функціям (значення показників – 0,3), однак, на нашу 
думку, діяльність Інтернет-магазинів більшою мірою 
спрямовується на забезпечення інформаційних потреб, 
що знайшло своє відображення в запропонованих змі-
нах (табл. 2).

Ураховуючи зазначене, системи бухгалтерського 
обліку та економічного аналізу повинні формувати та 
надавати інформацію на запит інвесторів. Так, передусім 
слід визначити, чи здійснюється фактично діяльність, 
чи тільки планується. Для підприємств, що планують 
здійснювати діяльність, обов’язковим є представлення 
бізнес-плану та бізнес-моделі з описом товару (послуги) 
та його чітким позиціонуванням на ринку. Для підпри-
ємств, що здійснюють діяльність, важливими є показ-
ники ефективності функціонування та маркетингової 
ефективності. Запропоновано доповнити перелік по-
казників щодо визначення маркетингової ефективності 
електронної комерції.

Для електронної комерції, зокрема Інтернет-
магазинів, оцінка інвестиційної ефективності передба-
чає визначення основних показників: сумарні інвестиції, 
сумарний дохід, ефективність інвестицій, капітальні ви-
трати, чистий прибуток та ін. Запропоновано доповни-
ти даний перелік комплексним показником, відомим як 
інтегральний показник ефективності брендингу, що пе-
редбачає оцінку економічної, інформаційної, ідентифіка-
ційної та емоційної функцій. Таким чином, формування 
комплексного підходу та надання необхідної інформації 
стимулюватиме розвиток суб’єктів господарювання, що 
здійснюють діяльність в Інтернет-середовищі, вплива-
тиме на покращення інвестиційної привабливості та є 
фактором інноваційного розвитку.

Перспективами дослідження є розробка та подаль-
ше вивчення показників діяльності Інтернет-магазинів, 

таблиця 2

Коефіцієнти значущості відповідних функцій брендингу

Коефіцієнти значущості  
функцій брендингу Звичайні господарюючі суб’єкти Суб’єкти, що здійснюють діяльність  

у Інтернет-мережі

Економічна функція 0,3 0,2

Ідентифікаційна функція 0,3 0,3

Інформаційна функція 0,2 0,3

Емоційна функція 0,2 0,2

Джерело: складено за [12, с. 401], доповнено авторами.

Таким чином, вважаємо, що значущість інформа-
ційної функції для Інтернет-магазинів більша, що зна-
ходить відображення у значенні показника (0,3), з відпо-
відним зменшенням економічної функції (до 0,2).

ВИСНОВКИ
Визначення економічної ефективності електро-

нної комерції, а також Інтернет-магазинів як її складо-
вої, передбачає загальну оцінку ефективності функці-
онування, маркетингову та інвестиційну ефективність 
(інвестиційну привабливість), а отже, можливість вкла-
дення грошових коштів потенційними інвесторами. 
Для інвесторів географічне розташування та належність 
господарюючих суб’єктів, що здійснюють господарську 
діяльність, наразі не є ключовими факторами, оскільки, 
за умови створення унікального продукту (надання по-
слуги), діяльність може здійснюватися на тому ринку, де 
товар користуватиметься попитом.

зокрема в частині інтегрального показника ефективно-
сті брендингу та встановлення коефіцієнтів значущості 
відповідних функцій для Інтернет-магазинів.                 
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