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РЕФЕРАТ

Даценко І. В. Перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні.
Рукопис. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за
спеціальністю 075 – «Маркетинг». Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2018 р.
Об’єктом дослідження магістерської роботи є ринок електронної торгівлі
в Україні та світі.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних
положень щодо дослідження ринку електронної торгівлі.
Мета магістерської роботи – дослідження ринку електронної торгівлі в
Україні та визначення її подальших перспектив розвитку.
У магістерській роботі: розглянуто поняття торгівлі, її принципи та функції;
визначено сутність, види та інструментарій електронної торгівлі; виявлено
особливості організації електронної торгівлі; надано характеристику 
закордонного досвіду розвитку електронної торгівлі; досліджено сучасний стан 
електронної торгівлі в Україні; здійснено оцінку діяльності основних суб’єктів 
ринку електронної торгівлі в Україні; визначено споживчі сегменти електронної 
торгівлі; розроблено пропозиції щодо вдосконалення процесу розвитку 
електронної торгівлі.
Робота містить:123 сторінок, 7 таблиць, 35 рисунків, список літератури:
91 найменуваннь, 2 додатки.

Ключові слова: торгівля, електронна комерція, електронна торгівля,
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ABSTRACT

Datsenko I. V. Prospects of e-commerce development in Ukraine. Manuscript.
Master's work on obtaining an educational degree «Master» in the specialty 075 –
«Marketing». Kremenchuk National University named after Mikhail Ostrogradsky,
Kremenchuk, 2018
The object of research of master's work is the e-commerce market in Ukraine and in
the world.
The subject of the study is a set of theoretical and practical provisions for the
research of the e-commerce market.
The purpose of the master's thesis is to study the main areas of the development of
the e-commerce market and to develop recommendations for improving the
competitiveness of Ukrainian market participants.
In the master's thesis: the concept of trade, its principles and functions are
considered; the essence, types and tools of e-commerce are determined; features of e-
commerce organization are revealed; The characteristic of foreign experience in the
development of e-commerce is given; the current state of e-commerce in Ukraine is
researched; evaluation of the main subjects of the e-commerce market in Ukraine; 
defined consumer segments of e-commerce; proposals for improving the e-commerce
development process have been developed.
The work contains: 123 pages, 7 tables, 35 figures, bibliography: 91 titles, 2
annexes.

Keywords: trade, e-trade, e-commerce, e-marketing, e-traffic of capital, e-
banking, electronic information exchange, target audience, Internet, e-shop, internet
showcase, electronic bulletin board, online store conversion.


