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КОРОТКИЙ АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ 

НАРОДНИХ РЕМЕСЛ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ БІЛОРУСІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ 

 

Народний художній промисел − це творча та виробнича діяльність, метою 

якої є створення художніх виробів на основі колективного освоєння і спадкоємного 

розвитку традицій народного мистецтва в процесі творчої праці майстрів народних 

художніх промислів. Українське законодавство у сфері народних ремесл 

складається лише із двох нормативно-правових актів − Закону України «Про 

народні художні промисли» та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2002 р. № 283 «Деякі питання реалізації Закону України «Про народні художні 

промисли». Обидва акти лише в загальних рисах розкривають суть народних 

промислів та форми здійснення діяльності із виробництва художніх виробів. 

В сусідній Білорусії є досить подібні документи, зокрема Закон Республіки 

Білорусь «Про народну творчість, народні промисли (ремесла) в Республіці 

Білорусь» від 09.07.1999 р. та Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь «Про 

затвердження Державного реєстру виробів народних художніх промислів (ремесл). 

Проте, на відміну від українського законодавства, у Білорусії чітко врегульовані 

питання здійснення ремісничої діяльності звичайними фізичними особами, 

дозволено виробництво та продаж виробів ручної роботи за спрощеною формою 

реєстрації без здійснення підприємницької діяльності. Так, Наказом Президента 

Республіки Білорусь №364 від 09.10.2017 р. «Про здійснення фізичними особами 

ремісничої діяльності» встановлено, що майстер-ремісник може офіційно 

здійснювати свою діяльність, подавши заяву про такі наміри та сплачуючи 

спеціальний щорічний внесок. Запровадження такого підходу в Україні могло б 

відчутно збільшити кількість офіційно зареєстрованих майстрів і надходжень до 

бюджету.  

Натомість в Україні майстри, що бажають здійснювати виробництво та 

продаж виробів ручної роботи, не мають спеціальних пільг щодо державної 

реєстрації та сплати податків. Вони повинні реєструватися фізичними особами-

підприємцями, подавати звіти, сплачувати податки та вести бухгалтерську 

документацію так як будь-які інші підприємці. Станом на сьогодні найбільш 

оптимальним варіантом для старту власної справи в Україні на сьогодні є 

індивідуальна реєстрація (як ФОП) та вибір спрощеної системи оподаткування. 

Порівняно нижче податкове навантаження на підприємця зробило її 

найпоширенішою формою ведення малого та середнього бізнесу.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Німеччині форма легалізації власної справи є подібною до української. 

Майстер реєструється як власник малого бізнесу, сплачує податки щоквартально і 

раз у рік подає звіти у податкові органи. Важливо відмітити, що у деяких містах 

весь процес реєстрації та постановки на податковий облік може відбуватися через 

Інтернет. Запровадження такої системи в Україні допомогло реєструвати власну 

справу з мінімальними грошовими та часовими витратами, що є великим плюсом 

для жителів віддалених населених пунктів. Проте, у Німеччині є певні обмеження 

щодо можливості здійснювати деякі види ремісничої діяльності. Наприклад, якщо 

майстер бажає здійснювати виробництво виробів, які входять до спеціального 

переліку, то без диплома чи іншого підтвердження його кваліфікації, зареєструвати 

власну справу у Німеччині не вдасться. Значною перевагою німецьких майстрів є 

можливість ведення міжнародної комерції, адже система PayPal, на відміну від 

України та Білорусії, тут визнається законним платіжним інструментом.  

Україна могла б запозичити в інших держав значну частину прогресивних 

правових механізмів регулювання ремісничої діяльності та систематизувати такі 

напрацювання в єдиний документ, як це зроблено у Білорусії. Доречно було б 

спростити процедури митного оформлення виробів, які продаються закордон, 

отримання коштів в іноземній валюті, скасувати обов'язковий продаж валюти та 

нарахування пені за прострочення платежів, здійснити перехід на спрощену 

електронну систему документообігу.  

Сучасні тенденції розвитку народних художніх промислів рухаються у 

напрямку індивідуальної роботи майстрів із залученням власних коштів або коштів, 

зібраних на фандрайзингових платформах, монетизації виробів ручної роботи 

через міжнародні комерційні платформи. І головне, чого потребують сучасні 

українські майстри − це не збільшення державного регулювання чи фінансової 

підтримки сфери народних художніх промислів, а навпаки − державного 

“невтручання” у цю сферу та усунення різноманітних юридичних бар’єрів. Саме 

цими маркерами повинен керуватися законодавець при розробці нових програм, 

залученні інвестицій та спрощенні ведення креативного бізнесу в Україні.  





 

 

 

 

 

 

Які вироби народного промислу продаються на маркетплейсах? 

 
Джерело: Amazon Handmade, Etsy, Ebay. 

* Під час дослідження враховуються тільки вироби народного промислу європейських виробників 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Скільки коштують вироби народного промислу на маркетплейсах?

 
Джерело: Amazon Handmade, Etsy, Ebay. 

 

 

● Ціни на вироби народного промислу мають значний розмах, це говорить про 

те, що в залежності від якісних характеристик виробу ціна може відрізнятися 

від середньої в 5-10 разів. Це дає можливість встановлювати досить високу 

ціну, не дивлячись на середню вартість того чи іншого товару. 

● Елементи декору є найдорожчою категорією, середня ціна: $ 155 / шт., При 

цьому максимальна вартість виробу може досягати $ 960 / шт. 

● Одяг та аксесуари, особливо вироби зі шкіри, а також сумки і гаманці мають 

великий попит і особливо добре продаються на Etsy. 

● Найчисельнішою групою виробів є дерев'яні етно-іграшки, кількість яких 

перевищує 15000 шт. на Etsy, Ebay і Amazon. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЛЯД Е-РИНКУ УКРАЇНИ ТА БІЛОРУСІ  

 

ВНУТРІШНІЙ РИНОК УКРАЇНИ 

Тенденції ринку: 

1) Найпопулярніші хендмейд-товари - аксесуари, прикраси і декор. 

Матеріали, з яких найчастіше виробляється продукція на продаж - натуральна 

шкіра і дерево. 

2) Важливий тренд в галузі - зміна мети покупки: вироби ручної роботи 

стають більш наближеними до повсякденного життя, тому зростає попит на 

одяг, сумки, прикраси, предмети інтер'єру. 

3) Наразі покупці віддають перевагу товарам, корисність яких є більш 

важливою за етнічну складову - тобто це якісні, унікальні вироби, які 

відповідають модним трендам. 

4) Більша частина товарів, які пропонуються онлайн, створюється 

київськими майстрами. Наступне за активністю - Харків, потім Дніпро і Львів. Це 

пов'язано з рівнем онлайн-активності населення та рекламного охоплення в 

регіонах. 

5) Багато майстрів купують матеріали іноземного виробництва, що 

впливає на зростання цін внаслідок падіння курсу гривні. 

6) Популярність кулінарного сегмента. Найчастіше покупці замовляють 

домашнє печиво, букети з цукерок, варення, конфітюри та розписні пряники. Однак 

для експорту ця категорія не підходить. 

ВНУТРІШНІЙ РИНОК БІЛОРУСІ 

Тенденції ринку: 

1) Онлайн-покупки в Білорусі не дуже популярні. Частка ринку електронної 

комерції в Білорусі поки не перевищує 2% від всього товарообігу в ритейлі. 

2) Частка жінок серед покупців вище, ніж чоловіків. Найбільше цікавляться 

онлайн-покупками жителі Мінська, інші регіони значно відстають. 

3) Розвиток e-commerce гальмує низька довіра до інтернет-магазинів, 

невеликий асортимент і низький рівень сервісу на всіх етапах, від обробки 

замовлення до доставки, недостатня розвиненість платіжних систем; 

4) До недавнього часу ремісники не могли мати інтернет-магазин. Можна 

було створити сайт-візитку, але не можна було вказувати ціни на сайті. З 

прийняттям нових законодавчих актів у 2018 році «Про здійснення фізичними 

особами ремісничої діяльності», цей бар'єр повинен зникнути.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до указу, було розширено перелік видів ремісничої діяльності, які 

можна буде здійснювати за заявницьким принципом без реєстрації як ІП. Також з 

12 січня уточнені місця і способи продажу продукції ремісників. Крім ринків і 

ярмарків ремісникам можна буде продавати свої твори в майстернях або посилати 

на адресу покупців. З 12 січня ремісники також можуть рекламувати свої послуги, в 

тому числі - в інтернеті. 

ПРОБЛЕМИ Е-ТОРГІВЛІ ХЕНДМЕЙДОМ 

● Вартість і надійність доставки 

● Обмеження роботи логістичних компаній. Служби доставки 

Білорусі через заборону на прийом платежів від третіх осіб не мають права 

приймати готівку від покупців. 

● Складність виведення коштів через недостатній розвиток платіжних 

систем. 

● Відсутність постійного покупця. Хендмейд-товари, а особливо з 

етнічним колоритом, споживачі купують нерегулярно. При цьому кількість майстрів 

велика, а асортимент товарів обмежений, що знижує ймовірність повторної 

покупки, навіть якщо покупець повністю залишився задоволеним товаром. 

● Складна фінансова ситуація ставить на перший план вартість речі, 

а не її естетичну або культурну складову. 

● Для багатьох майстрів хендмейд не основний вид діяльності, тому 

вони не виходять на регулярні продажі. Інтенсивність замовлень може бути 

різною, а тривалий термін очікування відлякує покупців. 

● Багато потенційних покупців не можуть визначитися з вибором 

онлайн. 

● Цінова конкуренція з боку майстрів, які використовують більш 

дешеві матеріали і тих, для яких рукоділля не є основним джерелом доходу. 

ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ 

Попит на вироби ручної роботи зростає. Драйвер - легкий доступ. 

За допомогою e-commerce споживачі мають зв’язок безпосередньо з 

ремісниками. Соціальні мережі та Інтернет-ресурси також полегшують самим 

виробникам прямий доступ до цільових ринків. 

Попит на вироби ручної роботи можуть формувати члени діаспори в 

країнах-споживачах. 

Основні стримуючі фактори е-торгівлі (платежі і доставка) поступово 

зникають. У 2018 році Нацбанк Білорусі може дозволити отримання платежів на 

користь третіх осіб, що полегшить організацію онлайн-покупок. Відповідний 

документ знаходиться в розробці.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Служби доставки також розвиваються, а швидка доставка посилок 

повітряним, наземним або морським транспортом полегшують доступ до товарів 

ручної роботи. 

Позитивним фактором для Білорусі може стати поява на ринку комерційних 

служб доставки ( «Наша пошта», «Глобел24» і ін.). 

КАНАЛИ ЗБУТУ ВИРОБІВ РУЧНОЇ РОБОТИ 

В Україні і Білорусі ринок хендмейд-товарів переважно офлайновий (76,3%), 

оскільки більшість угод проходить між двома сторонами без використання 

електронних форм обліку. Майстри мають Інтернет-ресурси, які виступають в ролі 

рекламних каналів - блоги, сторінки у Фейсбуці, Вконтакті, акаунти в Інстаграме 

або оголошення на торгових майданчиках. 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ 

FACEBOOK 

Продажі через фейсбук-групи: через сторінку людини, яка публікує 

рекламні оголошення в спеціальних групах з продажу товарів.  

Продаж за допомогою окремої сторінки магазину в фейсбуці: розділ 

«Магазин» дозволяє демонструвати свої продукти на сторінці і продавати їх.  

Переваги продажів через соціальні мережі: відсутність фінансових 

витрат - не потрібно платити за хостинг або за просування сайту. Привернути 

увагу можна якісним товаром і публікацією якісного контенту. 

Основним недоліком є те, що, розміщуючи свій товар або послугу в 

соціальних мережах, необхідно суворо дотримуватися призначеного для 

користувача угоди, інакше сторінку або магазин можуть закрити. 

INSTAGRAM 

Продажі через особистий аккаунт. Даний спосіб найкраще підходить для 

продавців, які планують продавати свій товар на постійній основі. Основна ідея 

полягає в тому щоб створити особисту сторінку і самостійно її просувати. 

Реклама в Instagram. Данний варіант реклами для сезонних товарів або 

для товарів обмеженої кількості. Рекламувати товари можна через вбудовані 

можливості сервісу або замовляти рекламні пости у популярних блогерів. У 

більшості варіантів реклама у блогерів дає бажаний результат проте буває і 

навпаки, особливо коли у блогера вся стрічка вже забита рекламними 

оголошеннями або основана частина підписників аккаунта це боти. 

БАР'ЄРИ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ 

1.Барьери незнання. Це психологічний, ментальний бар'єр, який заважає 

розпочати продаж своїх виробів за кордон. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Бар'єри асортименту. Необхідно враховувати, що змінюються тренди 

країн-споживачів, місцеві традиції та звички.  

3. Конкурентні бар'єри. На зовнішньому ринку більш висока конкуренція - 

етнічні мотиви багатьох країн, зокрема, Східної Європи, схожі, а для зовнішнього 

покупця вибір рідко мотивується інтересом до конкретної країни, тому його вибір 

буде зроблений на користь найкращого. 

4. Процедурні бар'єри. Адміністративні та митні бар'єри. Внутрішні 

процедурні бар'єри (оформлення майстра як підприємця, ведення документації, в 

т.ч. податкової). 

РИНОК ХЕНДМЕЙД ТОВАРІВ ЄВРОПИ  

Основними ринками сьогодні є такі країни, як Німеччина, Франція, 

Великобританія і Іспанія. Факторами, які стимулюють попит на вироби ручної 

роботи, є в тому числі унікальність, обмежена доступність і історія бренду. 

Цінові сегменти Handmade-продукції в Європі 

Сегмент Орієнтовна ціна Ключові характеристики 

продукту 

Преміальний, 

вищий сегмент  

200$-1000$ і вище для 

предметів інтер'єру  

Висока якість товару; 

 Висока якість упаковки, лейбла і 

рекламної кампанії; Інноваційний 

запатентований дизайн;  

Більшість продуктів виготовлятися 

в обмеженій кількості або під 

індивідуальне замовлення.  

Середній 

сегмент  

75$-200$  Цінність продукції і її доступність;  

Ключові характеристики: дизайн, 

ціна, якість яке повинно відповідати 

ціні.  

Низький сегмент   меньше 75$   Товари мають привабливий вигляд 

але низька якість  

 Дешеві матеріали і упаковка. 

Ключові характеристики: ціна, 

дизайн 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКІ ХЕНДМЕЙД ТОВАРИ НА AMAZON 

На Amazon зареєстровано понад 20 тис. товарів від 750 продавців з України.  

Категорії українських товарів, що мають найбільше продажів, - це є прикраси, 

аксесуари та предмети домашнього декору. На них припадає майже 70% від усіх 

продажів в натуральному вираженні. 

УКРАЇНСЬКІ ХЕНДМЕЙД ТОВАРИ НА ETSY 

На Etsy кількість українських товарів досить значні, і продажі деяких з них 

перевищують сотню виробів. Найбільш популярними категоріями є товари для 

вечірок (декор для приміщень, для тортів, тематичні аксесуари), які прийнято 

купувати на святкування Різдва, весіль, днів народжень, Великодня і т.д. 

У грошовому вираженні, категорія «одяг і взуття» займає найбільшу частину 

обсягу, оскільки вартість таких товарів ручної роботи в основному перевищує 

вартість інших категорій. 

Середні ціни українських товарів на Etsy по групах, 

доларів за одиницю 

Вид виробу Середня вартість, 

доларів за одиницю 

Аксесуари  36,16  

Іграшки та ігри  44,27  

Мистецтво  75,52  

Одяг 81,29  

Товари для вечірок  38,74  

Товари для дому  37,12  

Товари для хобі  33,66  

Джерело: Etsy,  

оцінка Pro-Consulting 

 

БІЛОРУСЬКІ ХЕНДМЕЙД ТОВАРИ НА AMAZON  

На Amazon зареєстровано мало продавців з Білорусі. Найбільш 

продаваними категоріями білоруських товарів є прикраси. На них припадає більше 

половини від усіх продажів в натуральному вираженні. 

На Etsy кількість білоруських товарів теж більше, ніж на Amazon. Найбільш 

популярною категорією є товари для будинку. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У грошовому вираженні, категорія «одяг і взуття» займають найбільшу 

частину обсягу, оскільки вартість таких товарів ручної роботи в основному 

перевищує вартість інших категорій. 

 

Вид виробу Середня вартість, доларів за 

одиницю 

Іграшки та ігри  36,95  

Мистецтво  108,89  

Одяг та взуття  102,98  

Товари для будинку  47,86  

Товари для хобі  22,98  

Прикраси  46,84  

 

ETSY  

Etsy - це ринок, який об'єднує мільйони людей у всьому світі, щоб 

створювати, продавати і купувати унікальні товари. Ви можете продавати товари 

ручної роботи, старовинні предмети та приладдя для рукоділля на Etsy. 

Перепродаж не дозволений на Etsy. 

Переваги продажів на Etsy: 

● Немає щомісячних платежів. 

● Сайт обробляє платежі за допомогою PayPal. 

● Мобільний додаток «Продавати на Etsy». 

● Детальна статистика, що показує тенденції продуктивності і джерела 

трафіку для покращення бізнесу. 

● Безкоштовні інструменти для просування своїх товарів на Etsy і в 

соціальних мережах. 

● Можливо розмістити перші 40 товарів безкоштовно. Це можливо 

шляхом отримання посилання від чинного продавця Etsy, перейшовши по якій, ви 

можете відкрити магазин з бонусом. Це потрібно зробити ДО самої реєстрації. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAZON  

Amazon - найбільший і успішний онлайн-майданчик міжнародної роздрібної 

торгівлі, один з перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж товарів 

масового попиту. 

Переваги продажів на Amazon: 

● Величезний трафік. Amazon входить в топ 10 найбільш відвідуваних 

сайтів у світі; 

● Для продажу на Amazon не потрібен сайт. 

● Низька креативна конкуренція, якщо ваш продукт унікальний або має 

особливі властивості. На сайті представлено безліч продавців, але часто вони не 

мають достатньо досвіду або наполегливості для ефективної роботи. 

● Висока конверсія на покупку на Amazon - 13%. 

● Надійність платформи. Завдяки системі Amazon, яка не тільки 

запобігає можливому шахрайство з боку клієнтів, але і гарантує безпеку їх покупок. 

● Власна логістична система. Amazon надає свою інфраструктуру 

Fulfillment by Amazon (FBA). 

 

EBAY 

Найбільший і доступний інтернет-аукціон, з величезною кількістю продавців і 

вибором товарів різних категорій, починаючи від старовинних колекційних речей 

до останніх новинок техніки та закінчуючи товарами повсякденного вжитку. 

Переваги продажів на eBay: 

● Аукціон має сервіси, що забезпечують пряме спілкування покупця з 

продавцем, захист від шахрайства і здійснення миттєвих платежів за обраний лот. 

● На сайті можна виставити 50 оголошень безкоштовно (максимум) 

● Оплачуючи щомісячний збір, ви отримуєте доступ до інструментів 

магазинів eBay, за допомогою яких можна просувати і контролювати свій бізнес. 

● Ви можете істотно знизити комісію eBay, використовуючи підписку 

eBay Store, а також отримати до 10000 безкоштовних оголошень в місяць. 

 

АЛЬТЕРНАТИВНІ МАРКЕТПЛЕЙСИ: Folksy, DaWanda, aftcra, eCrater, ArtFire. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльний аналіз платформ 

   Amazon  Etsy  ДаВанда  Artfire  

PayPal  +  +  +  +  

Вартість 

розміщення  

-  0,20$ на 120 

днів  

От 0,10 € на 120 

днів  

-  

Щомісячна 

оплата  

$39,99 

(не обов’язково)  

-  -  Від 4,95$  

Комісії  15%+$0,99 (при 

відсутності 

щомісячних 

платежів)  

3,5%  9,5% від ціни + 

1,9% від суми, 

отриманої 

продавцем  

-  

Додаткові 

інструменти  

+  +  +  +  

Аудиторія  США, Західна 

Європа  

Переважно 

США  

Туреччина, 

США, 

Німеччина, 

Болгарія, Англія  

51% - США  

Джерело: дані операторів і продавців 

 

ЕТНІЧНІ ТОВАРИ  

Це особливий сегмент ринку, особливо міжнародного. Вибравши етнічні 

вироби своїм основним товаром, ви істотно обмежуєте аудиторію своїх 

потенційних покупців. Більш виграшною стратегією є поєднання етнічних і 

повсякденних товарів або використання окремих етнічних елементів в сучасному 

оформленні. 

Найбільш популярні етнічні товари: 

● посуд, 

● прикраси, 

● аксесуари, 

● дерев'яний, керамічний і кований декор. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливий момент: культурна та історична цінність українських і 

білоруських виробів і мотивів (візерунок, колір, знак) для покупця з-за кордону 

невідома і / або не має значення, тому виріб повинен бути привабливим сам по 

собі.  

ЯКИЙ МАРКЕТПЛЕЙС ОБРАТИ? 

 

 
Источник: Amazon Handmade, Etsy, Ebay. 

 
 

Чому не Amazon і Ebay? 

● В цілому, середні ціни на Amazone значно нижче ніж на Ebay і Etsy. 

Це пов'язано з тим, що товар в основному виробляють в Китаї і Індії, який згодом 

перекуповують і продають за вищою ціною. Крім цього, на Amazone неможливо 

відстежити звідки постачають товар. Наприклад, навіть якщо вказано, що 

продавець з Німеччини або Великобританії, термін доставки товару в країну 

Європи може становити більше трьох тижнів, а це в свою чергу свідчить про те, що 

товар насправді доставляють з Азії або Південної Америки. Все це часто 

призводить до того, що покупець отримує неякісний товар, що не відповідає описі і 

фото на маркетплейсе. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Ebay також переповнений товарами з Південної Америки, Індії, Китаю 

і Пакистану. Варто відзначити, що навіть якщо відфільтрувати товари по регіону 

(по країні відфільтрувати неможливо), де були зроблені вироби, більшість виробів 

європейського народного промислу продають з Великобританії. Хоча, більшість 

таких виробів - традиційні одяг і аксесуари Індії і Пакистану, середня ціна яких 

перевищує $ 50. Це ще більше ускладнює пошук якісних і унікальних виробів 

народного промислу на даному майданчику, а значить малоймовірно, що 

потенційні покупці знаходяться на Ebay. 

● На Amazon і Ebay немає відповідної категорії, в якій можна було б 

розмітити вироби народного промислу. Це істотно ускладнює пошук такої 

продукції, а значить і її видимість для потенційних покупців. 

Чому Etsy? 

Etsy є цільовим маркетплейсом для продажу виробів народного промислу, 

оскільки: 

 Середня ціна на виріб народного промислу складає $ 87,4, що вище ніж 

середня ціна на Amazon на 65%; і вище ніж середня ціна на Ebay на 26% 

 Кількість виробів народного промислу (а також продажу) на Etsy, перевищує 

Ebay в 1,75 раз і Amazon в 11,7 разів. 

 На Etsy існують різні категорії для пошуків виробів народного промислу, 

можливий фільтр по країнам, якісним характеристикам товару, що дозволяє 

покупцеві знайти і слідчо купити Ваш товар. 

 Кількість продажів магазину, наявність позитивних відгуків і реальних фото 

продукції дозволяють поліпшити видимість Вашої продукції. 

 Etsy популярний серед українських виробників більше, ніж Amazon і Ebay, 

оскільки механізм створення магазину набагато простіший (розбереться 

навіть недосвідчений користувач), комісії з продажів значно нижче ніж на 

інших маркетплейсах, а процес модерації товарів швидше (максимум 1-2 

дні) . Для порівняння, на Amazon Handmade проходить близько місяць перш 

ніж товар проходить модерацію і стає видимим в пошуку. 

 Перевагою маркетплейса Ebay є формат аукціону: азартні користувачі 

роблять ставки і можуть заплатити за товар більше, ніж очікує продавець. 


