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У статті розглянуто концептуальні положення щодо обґрунтування сутності категорії «електронний бізнес». 
Для цього було проведено аналіз сформованих у науковій літературі підходів до розуміння природи бізнесу як виду 
економічної діяльності, визначено його специфічні ознаки. Також з урахуванням отриманих результатів і на основі 
аналізу концепції розгляду вченими змісту дефініції «електронний бізнес» було обґрунтовано авторський підхід до її 
розгляду. Зокрема, акцентовано увагу на важливості розуміння масштабу впливу сучасних інформаційних технологій 
на підприємницьку діяльність, щоб віднести такі діяльність до системи електронного бізнесу.  

Ключові слова: бізнес; електронний бізнес; економічна діяльність; електронна послуга; підприємницька діяльність.  
Табл.: 1. Бібл.: 24. 

Within the article, conceptual provisions for substantiating the essence of the category “e-business” are considered. For 
this purpose, the analysis of the approaches to understanding the nature of business as a type of economic activity formed in 
the scientific literature is carried out, its specific features are determined. Moreover, taking into account the results obtained 
and based on the analysis of the concept of consideration by scientists of the content of the definition of “e-business”, the 
author's approach to its consideration is substantiated. In particular, the emphasis is placed on the importance of 
understanding the scale of the impact of modern information technology on business to include such activities in the e-
business system. 

Keywords: business; electronic business; economic activity; electronic service; entrepreneurial activity. 
Table: 1. References: 24. 
JEL Classіfіcatіon: L81; M21; L26 

Постановка проблеми. Розвиток інформаційної економіки, що відбувається швид-
кими темпами сьогодні в усьому світі, обумовлює також і зміну базових принципів фу-
нкціонування вже усталених протягом тривалого проміжку часу традиційних економіч-
них систем. Цифрові трансформації поступово змінюють фактично всі сфери нашого 
життя, сучасні інноваційні технології, враховуючи насамперед їхній позитивний вплив, 
дозволяють підвищити ефективність функціонування різних сфер, забезпечити новий 
поштовх до їх подальшого розвитку.  

Економіка як складна система господарських відносин за своєю природою є тією 
системою, яка насамперед змінюється під впливом нових інноваційних технологій. Їх 
активне впровадження дозволяє забезпечити зростання ефективності різних економіч-
них підсистем, враховуючи функціонування окремих господарюючих суб’єктів, розви-
ток галузей національного господарства. Особливий вплив інформаційні технології на 
сьогодні здійснюють на розвиток суб’єктів підприємницької діяльності, які функціону-
ють у різних сферах економіки. Саме значний потенціал таких технологій до забезпе-
чення позитивних змін у веденні бізнесу, забезпечення зростання ефективності роботи 
таких суб’єктів, підвищують інтерес суб’єктів господарювання до їх впровадження, 
здійснення нових розробок.  

Активне впровадження сучасних технологій призвело в підсумку не лише до транс-
формації роботи вже діючих суб’єктів підприємницької діяльності, але і стало по-
штовхом до виникнення нових напрямів господарської діяльності, які поступово сфор-
мували окремі сфери та галузі національного господарства. Зрештою, виникла система 
електронного бізнесу, яка сформувалася на основі розробки нових інформаційних тех-
нологій та їх активного залучення до діяльності підприємств різних типів [6]. Окресле-
не актуалізує, враховуючи значні темпи поширення інформаційних, цифрових техноло-
гій, проведення нових досліджень у сфері розвитку електронного бізнесу, поглиблення 
теоретичних та прикладних положень здійснення такого бізнесу та обґрунтування його 
ролі в розвитку національної економіки окремих країн.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розгляду сутності електронного 
бізнесу, особливостей розвитку такого виду підприємницької діяльності розглядалися, 
враховуючи значний рівень актуальності проведення нових досліджень у цій сфері, зна-
чною кількістю науковців, серед яких варто виокремити таких: І. Болотинюк, 
Н. Борейко, О. Воробйова, О. Зайцева, М. Лебеденко, Н. Макаренко, М. Макарова, 
С. Маловичко, О. Омельченко, Д. Пілевич, М. Попова, І. Трубін та ін. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проте, незважаючи на чи-
сленні наукові роботи щодо визначення теоретичних засад обґрунтування сутності еле-
ктронного бізнесу та практичних засад активізації розвитку такого бізнесу в Україні, 
актуальними, враховуючи динамічний розвиток електронного бізнесу в епоху станов-
лення цифрової економіки, залишаються питання поглиблення розуміння природи тако-
го виду бізнесу, особливостей його виникнення та розвитку. 

Мета статті. Основною метою статті є дослідження сутності дефініції «електрон-
ний бізнес» та визначення авторського підходу до розуміння змісту цієї категорії.  

Виклад основного матеріалу. Дослідження сутності категорії «електронний бізнес» 
доцільно проводити, реалізуючи такі два етапи:  

1) розглядаючи сутність дефініції «бізнес» з метою обґрунтування природи такої ка-
тегорії та на основі отриманих результатів уже робити висновки про природу електрон-
ного бізнесу та визначати його сутнісні ознаки; 

2) розглядаючи наявні в науковій літературі підходи до розуміння змісту категорії 
«електронний бізнес», проводячи систематизацію таких підходів, уточнюючи їх специ-
фічні риси та відмінності, що дозволяє в підсумку визначити авторську концепції розу-
міння змісту дефініції «електронний бізнес».  

Розпочнемо дослідження з розгляду сформованих у наукових роботах підходів до 
розуміння змісту категорії «бізнес». Цілком логічним розглядати бізнес як вид підприє-
мницької діяльності або як господарську діяльність. На сьогодні обґрунтування сутнос-
ті цієї економічної дефініції не є простим. Проте в межах статті не ставимо за мету ґру-
нтовно описати зміст «бізнесу» та визначити сутнісні ознаки цієї дефініції. 

Термін «бізнес», або еквівалентне йому поняття «підприємництво», є багатознач-
ним. За відомими визначеннями діалектичної методології воно має багаторівневу сут-
ність. Етимологічно поняття «бізнес» походить від давньоанглійського “bisid”, що озна-
чає «активний», «діловий», «зайнятий роботою». Таким чином, уже в давньому 
розумінні слова було закладено декілька змістових значень. Зрозуміло, що в історично-
му розвитку суспільства змістове навантаження цього поняття багатократно зростає 
[12, с. 212]. Наведемо окремі концепції розгляду її змісту. 

Зокрема, в Економічному словнику за ред. Г. Осовської, О. Юшкевич, Й. Завадського 
пропонується два підходи до розгляду сутності категорії «бізнес», а саме: бізнес – дія-
льність, спрямована на одержання прибутку шляхом створення, виготовлення та реалі-
зації певної продукції чи надання послуг; бізнес – загальноекономічний термін, що ха-
рактеризує сферу діяльності господарюючого суб’єкта і його економічний інтересів 
[17, с. 24]. В Економічному словнику за ред. В. Нечаєва, П. Михайлушкіна також наво-
диться досить схоже трактування окресленої дефініції: «бізнес – економічна діяльність, 
яка спрямована на отримання прибутку; справа, яка дозволяє отримати прибуток» 
[23, с. 31]. У Словнику з менеджменту за ред. А. Воронкова та Т. Колосової зазначаєть-
ся, що «бізнес – будь-який вид безпосередньої діяльності з метою отримання доходу; 
економічна діяльність суб’єкта в умовах ринкової економіки, націлена на отримання 
прибутку шляхом створення і реалізації певної продукції або послуги» [3, с. 15]. 
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К. Калаченкова зауважує, що «бізнес – ініціативна, на власний ризик, економічна дія-
льність всіх учасників ринкової економіки з метою отримання прибутку [11, с. 17]. 
К. Орлова розглядає «бізнес як підприємницьку діяльність економічних суб’єктів, а також 
систему їхніх ділових відносин із компонентами зовнішнього середовища» [16, с. 10].  

Отже, аналіз представлених у різних джерелах підходів до розгляду сутності бізнесу 
дозволяє виокремити його класичні, специфічні ознаки: 

1) являє собою певний господарський процес; 
2) здійснюється економічними суб’єктами;  
3) відображає процес взаємодії між економічними суб’єктами;  
4) опосередковується у своїй реалізації рухом фінансових послуг та товарів і послуг; 
5) метою здійснення є отримання доходу та, у підсумку, прибутку [5; 7]. 
Таким чином, бізнес як економічна категорія відображає господарські відносини, які 

виникають щодо надання відповідних послуг, продажу товарів одними економічними 
суб’єктами іншим з метою отримання прибутку. Окреслену категорію досить часто роз-
глядають у контексті дослідження господарських відносин, які виникають при здійс-
ненні підприємницької діяльності саме малими та середніми підприємствами, фізични-
ми особами-підприємцями. Загалом окреслені економічні суб’єкти є основними 
суб’єктами в розвитку й електронного бізнесу, виступаючи у переважній більшості про-
давцями товарів, послуг за допомогою мережі Інтернет.  

Безпосередньо розвиток електронного саме бізнесу полягає в тому, що в межах реа-
лізації відповідного бізнесу, власниками використовуються активно електронні техно-
логії при реалізації основної діяльності. Фактично без використання сучасних інформа-
ційних, цифрових інновацій такий вид бізнесу існувати не може. Розуміння сутності 
таких технологій також є абстрактне в науковій літературі, оскільки, з одного боку, ціл-
ком зрозуміло, що в середовищі впровадження сучасних інновацій усі суб’єкти підпри-
ємницької діяльності намагаються долучитися до процесу активного оновлення та за-
лучення нових технологій у системи виробництва, продажу, організації і т. ін. Проте не 
в усіх випадках можна назвати відповідний вид діяльності електронним бізнесом. З ін-
шого боку, підприємства, які також активно використовують окреслені інновації, мо-
жуть перетворити усталену модель власного бізнесу в окремий вид електронного бізне-
су та продовжувати здійснювати свою діяльність у тій же сфері, що й раніше.  

Загалом питання зародження та розвитку електронного бізнесу є доволі складними, 
оскільки становлення відповідного напрямку підприємницької діяльності пов’язано зі 
значною кількістю чинників та тими різними трансформаціями, які такі фактори обу-
мовили [24]. На сьогодні, наприклад, не можна поділити всіх суб’єктів підприємницької 
діяльності на тих, які виключно здійснюють електронний бізнес і тих, які не займають-
ся даним напрямком. За останні роки економічні відносини у сфері розвитку електрон-
ного бізнесу значно ускладнилися і відбувалася ґрунтовна дифузія із класичними про-
цесами розвитку бізнесу. Така ситуація також обумовлює необхідність проведення 
досліджень у сфері теоретичного обґрунтування сутності електронного бізнесу та особ-
ливостей його розвитку в сучасних умовах.  

Проведемо дослідження сутності електронного бізнесу через виокремлення та ана-
ліз сформованих у науковій літературі концепцій розуміння даної дефініції. Окремі із 
таких концепцій представлені в таблиці. 
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Таблиця  
Наукові підходи до розгляду сутності категорії «електронний бізнес» 

Сутність трактування Джерело 
1 2 

Електронний бізнес (E-business) – підвищення ефективнос-
ті бізнесу, засноване на використанні інформаційних техно-
логій, для того, щоб забезпечити взаємодію ділових парт-
нерів і створити інтегрований ланцюжок доданої вартості 
[2, с. 55]. 

Висоцька В. Особливості проектування і 
впровадження систем електронної комер-
ції. Вісник Національного університету 
«Львівська політехніка». 2008. № 631: Ін-
формаційні системи та мережі. С. 55–77.  

Електронний бізнес – вид підприємництва, який здійсню-
ється на основі інформаційних технологій для перетво-
рення зв’язків підприємства з постачальниками, партнера-
ми і клієнтами, з метою поліпшення загальної ефективності 
бізнесу та вдосконалення бізнес-процесів (виробництва, 
управління запасами, розробки продукту, управління ризи-
ками, фінансів, управління знаннями та людськими ресур-
сами) [9, с. 185]. 

Євтушенко Д. Д. Електронний бізнес, еле-
ктронна комерція, інтернет-торгівля: сут-
ність та взаємозв’язок понять. Бізнес Ін-
форм. 2014. № 8. С. 184–188.  

Електронний бізнес – це перетворення основних бізнес 
процесів компанії шляхом впровадження Інтернет техноло-
гій, націлене на підвищення ефективності діяльності. 
Електронним бізнесом є ділова активність, яка використо-
вує можливості глобальних інформаційних мереж для пе-
ретворення внутрішніх і зовнішніх зв’язків фірм [10, с. 11]. 

Зайцева О. О., Болотинюк І. М. Електрон-
ний бізнес: навчальний посібник / за наук. 
ред. Н. В. Морзе. Івано-Франківськ: Лілея 
НВ, 2015. 264 с. 

Електронний бізнес − це будь-яка ділова активність, що 
використовує можливості глобальних інформаційних ме-
реж для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв’язків з 
метою створення прибутку [13, с. 1012]. 

Марусей Т. В. Основні тенденції розвитку 
ринку електронної комерції в Україні. Еко-
номіка і суспільство. 2018. Вип. 14. 
С. 1011–1015. 

Електронний бізнес (e-бізнес) розглядають як інтеграцію 
систем, процесів, організацій, ланцюгів, що створюють 
вартість, а також ринків, які використовують Інтернет і 
пов’язані з ним технології та концепції [15]. 

Науменкова С. В., Міщенко С. В. Ринок 
фінансових послуг. Ринок фінансових пос-
луг: навч. посіб. Київ: Знання, 2010. 532 c.  

E-бізнес – це якісно нова модель інтегрованої економічної 
діяльності, яка базується на використанні інформаційно-
комунікаційних технологій та мереж як унікального макро-
економічного середовища та основного засобу виробництва 
для оперативної комерційної та фінансової діяльності з ме-
тою підвищення ефективності наявних або широкого, ди-
намічного розвитку нових сегментів бізнесу та отримання 
стабільного соціально-економічного ефекту [19, с. 60]. 

Страхарчук В., Страхарчук А. Концептуальні 
засади електронного банківського бізнесу. 
Молодь і ринок. 2012. № 4 (87). С. 59–64. 

Електронний бізнес – це ділова активність, що використо-
вує можливості глобальних інформаційних мереж для пе-
ретворення внутрішніх і зовнішніх зв’язків компанії з ме-
тою створення прибутку [18]. 

Попова М. І. Електронний бізнес в Украї-
ні. Наукові праці Кіровоградського націо-
нального технічного університету. Еко-
номічні науки : зб. наук. пр. 2004. Вип. 6. 
С. 349-351. 

Електронний бізнес – засіб господарського обороту, в ме-
жах якого господарська діяльність у цілому чи окремі її 
етапи переносяться у мережевий простір через електрон-
ний спосіб взаємодії [8, с. 51]. 

Євремова К. В. Державна політика та елек-
тронний бізнес в Україн. Право та іннова-
ції. 2015. № 1. С. 50-54.  

Електронний бізнес – підприємницька діяльність, що вико-
ристовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології 
для отримання прибутку [4, с. 17]. 

Дзюбіна А. В., Копець К. О., Дзюбіна Г. Р. 
Диференціація основних складових елект-
ронного бізнесу. Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка". 
Серія : Проблеми економіки та управління. 
2018. № 897, вип. 2. С. 16-19. 

Під електронним бізнесом слід розуміти будь-яку ділову 
активність із використанням сучасних інформаційних ме-
реж, метою якої є отримання прибутку [21, с. 45]. 

Тополевський Р. Б., Дзюбіна А. В., Дзюбі-
на К. О. Правові засади ведення електрон-
ного бізнесу в Україні у контексті юридич-
ної футурології. Юридичний науковий 
електронний журнал. 2017. № 2. С. 44–47. 
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Закінчення табл. 
1 2 

Електронний бізнес – це вид економічної діяльності компа-
ній через комп'ютерні мережі, зокрема, Інтернет, з метою 
отримання прибутку [20, с. 24]. 

Тардаскіна Т. М., Стрельчук Є. М., Тереш-
ко Ю. В. Електронна комерція: навч. посіб. 
Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. 244 с. 

Под электронным бизнесом мы понимаем любую деятель-
ность, использующую информационные и коммуникацион-
ные технологии (ИКТ) [14, с. 6]. 

Меджибовская Н. С. Электронный бизнес: 
компендиум и практикум: учебное посо-
бие. Одесса: ВМВ, 2013. 200 с. 

Электронный бизнес – это форма бизнеса, реализуемая по-
средством преобразований бизнес-процессов организации, 
нацеленных на повышение эффективности деятельности 
компании, обеспечение взаимодействия деловых партне-
ров, создание интегрированной цепочки добавленной сто-
имости, путем внедрения в них информационных и теле-
коммуникационных технологий и систем [22, с. 63]. 

Филин С.А., Никольская Н. В. Электрон-
ный бизнес экономики информационного 
общества. Финансы и кредит. 2006. № 16. 
С. 60-71. 

Электронный бизнес – это деятельность организации на 
основе интернет-технологий, в которой все бизнес-процесс 
автоматизированы, он развивается на основе использования 
информационных ресурсов и создает цепочки добавленной 
стоимости [1, с. 262]. 

Вильхивская О. В. Сущность понятия 
«электронный бизнес» и этапы его разви-
тия. Бизнес Информ. 2012. № 8. С. 255-262. 

Джерело: складено авторкою.  

Таким чином, враховуючи сукупність представлених у таблиці підходів до розгляду 
сутності категорії «електронний бізнес», зазначимо наявність поліваріантності в розг-
ляді сутності цієї дефініції. Більшість науковців погоджуються, що електронний бізнес 
є видом підприємницької діяльності, яка здійснюється за допомогою мережі Інтернет та 
інших інформаційних технологій. На наш погляд, варто також уточнювати при розгляді 
цього виду бізнесу, що для віднесення діяльності до електронного бізнесу, саме основ-
на, тобто операційна діяльність повинна не просто здійснюватися за допомогою інфор-
маційних технологій, але й залежати. Саме окреслені технології визначають зміст такої 
діяльності, її природу. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, у статті проведено аналіз концептуальних 
підходів до розгляду сутності категорії «електронний бізнес». Для цього було дослідже-
но зміст окремої дефініції «бізнес», визначені її специфічні ознаки. Систематизація та 
вивчення концепцій вчених щодо розгляду змісту категорії «електронний бізнес» дозво-
лила встановити поліваріантність трактувань цієї категорії. У підсумку, враховуючи 
специфічні ознаки електронних послуг, механізм їх надання, зважаючи на процеси за-
родження та розвитку системи електронних послуг, пропонуємо зміст категорії «елект-
ронний бізнес» розглядати таким чином: електронний бізнес – економічна діяльність, 
яка здійснюється насамперед за допомогою використання сучасних інформаційних тех-
нологій з метою отримання прибутку.  

Зауважимо, що питання дослідження електронного бізнесу як окремого напрямку 
підприємницької діяльності на сьогодні стають особливо актуальними, враховуючи ак-
тивне впровадження цифрових технологій к всі сфери суспільства. Саме тому, перспек-
тивними в цьому напрямі також залишаються питання визначення потенціалу розвитку 
електронного бізнесу, розширення системи його видів новими напрямами, обґрунту-
вання сутності цього виду бізнесу як цілісної складно побудованої системи.  
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