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У статті поглиблено теоретичні поло-
ження розвитку системи електронного 
бізнесу через виокремлення та система-
тизацію основних чинників, які впливають 
на функціонування такої системи. Зокрема, 
було сформовано такі групи факторів: 
політичні, економічні, соціальні, фінансові, 
інституційні та інституціональні, кон-
кретизовано самі чинники, які віднесені до 
окреслених груп. Також у статті більше 
уваги приділено обґрунтуванню ролі інсти-
туціональних чинників у розвитку електро-
нного бізнесу, серед яких було виділено фор-
мальні та неформальні інституції, існування 
яких може як стимулювати підприємницьку 
діяльність у цій сфері, так і стримувати. 
Також визначено, що, враховуючи макросис-
темний характер електронного бізнесу як 
цілісного об’єкта дослідження, його розви-
ток залежить від значної кількості не лише 
національних, але і глобальних факторів, які 
формуються в межах світової економіки.
Ключові слова: бізнес, електронний бізнес, 
підприємницька діяльність, цифровізація, 
інформаційні технології.

В статье рассмотрены теоретические 
положения развития системы электрон-

ного бизнеса посредством выделения и 
систематизации основных факторов, влия-
ющих на функционирование такой системы. 
В частности, были сформированы сле-
дующие группы таких факторов: поли-
тические, экономические, социальные, 
финансовые, институционные и институ-
циональные, конкретизированы сами фак-
торы, отнесенные к этим группам. Также 
в статье большее внимание уделено обо-
снованию роли институциональных фак-
торов в развитии электронного бизнеса, 
среди которых были выделены формальные 
и неформальные институции, существо-
вание которых может как стимулировать 
предпринимательскую деятельность в 
данной сфере, так и сдерживать ее. Также 
определено, что, учитывая макросистем-
ный характер электронного бизнеса как 
целостного объекта исследования, его раз-
витие зависит от большого количества 
не только национальных, но и глобальных 
факторов, формируемых в рамках мировой 
экономики.
Ключевые слова: Бизнес, электронный 
бизнес, предпринимательская деятель-
ность, цифровизация, информационные 
технологии.

The development of e-business is already an integral part of development of the national economy and its individual industries. Today, e-business plays 
an important role in the development of the entrepreneurial activity, especially in the functioning of small and medium enterprises. This confirms the 
importance of new research in the development of this type of business. Within the article, theoretical provisions of the development of the e-business 
system through the isolation and systematization of the main factors that affect the functioning of such a system are studied. Given the complex nature 
of the outlined type of business, some areas of the entrepreneurial activity that use only information and communication technologies for their own 
development, it is established that their development can be influenced by a significant number of factors. Accordingly, the following groups of factors 
were formed: political, economic, social, financial, institution and institutional; the factors themselves were specified, which are attributed to the outlined 
groups. It is substantiated that the global nature of the e-business system makes it significantly sensitive to different influences of the factors that may 
occur in different countries and on different continents. In fact, it can be argued that the e-business system has contributed and today deepens the 
globalization of the world economy, reduces barriers to the sale of goods, products and services. E-business has in fact made the interaction between 
different types of economic entities transnational, which was previously characteristic only of big corporations and global financial institutions. Within the 
article, the focus is on the substantiation of the role of institutional factors in the development of e-business. Given the innovative nature of e-business, 
it has been established that formal and informal institutions play an important role in its development within individual countries. Such institutions are 
formed in society and have the ability to accelerate or slow down the development of various economic systems, including those types of business 
activities in which operations are based solely on the use of information and communication technologies.
Key words: business, e-business, business, digitalization, information technology.

Постановка проблеми. Розвиток електрон-
ного бізнесу є вже невід’ємною складовою розбу-
дови національного господарства та окремих його 
галузей. Наприклад, сфера торгівлі, фінансових 
послуг на сьогодні вже не уявляється без викорис-
тання сучасних інформаційно-комунікаційних тех-
нологій. Значний потенціал таких технологій для 
використання в економічній сфері сприяв поступо-
вому їх проникненню фактично вже в усі сфери гос-
подарських відносин. Сьогодні електронний бізнес 
відіграє важливу роль у розвитку підприємницької 
діяльності, особливо у функціонування малих та 
середніх підприємств. Окреслене підтверджує 
важливість проведення нових досліджень у сфері 
розвитку цього виду бізнесу з метою поглиблення 
теоретичних та прикладних положень його ефек-
тивного функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання розвитку електронного бізнесу на 

сьогодні досліджують такі науковців: Д. Євту-
шенко, Р. Тополевський, А. Дзюбіна, В. Страхар-
чук, А. Страхарчук, Н. Голіонко, О. Вільхівська, 
Д. Пілевич, Л. Чорна, О. Бородавченко, К. Копець, 
М. Попова, Н. Малініна, С. Маловичко, О. Хиж-
няк, В. Марченко, Д. Галай, І. Ситник, А. Мельни-
ченко, Н. Єремеєва, О. Зозульов, А. Жаворонок, 
М. Дубина, С. Шкарлет, К. Шапошников та ін. 

Зокрема, Д. Євтушенко у своєму дослідженні 
акцентує увагу на конкретизації сутності елек-
тронного бізнесу, його відмінних рисах від елек-
тронної комерції, інтернет-торгівлі [1]. Подіб ні 
дослідження також проводилися в роботах 
Д. Пілевича [2], С. Маловичко [3], Р. Тополевського 
[4]. Вивченню окремих напрямів електронного біз-
несу присвячені наукові роботи В. Страхарчука, 
А. Страхарчука [5], А. Дзюбіної, К. Копець, Г. Дзю-
біної [6], В. Марченка, Д. Галай [7], О. Вільхівської 
[8], І. Ситника, А. Мельниченка [9]. Особливості 
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розвитку електронного бізнесу в окремих галузях 
економіки досліджували Л. Чорна, О. Бородав-
ченко, Н. Чорна [10], Н. Єремеєва, О. Зозульов 
[11]. Дослідження особливостей розвитку елек-
тронного бізнесу в умовах становлення інформа-
ційної та сьогодні цифрової економіки розгляда-
лися в роботах М. Дубини [12; 13], А. Жаворонка  
[14; 15], С. Шкарлета [16]. Проблеми та перспек-
тиви розвитку цього виду бізнесу в Україні розгля-
дали Н. Голіонко [17], М. Попова [18], Н. Малініна 
[19], О. Хижняк [20] та ін.

Проте в переважній більшості наукових праць 
досить фрагментарно та несистематично прово-
дяться дослідження чинників, які впливають на 
розвиток електронного бізнесу, особливо врахову-
ючи досить швидкі зміни, які відбуваються сьогодні 
у сфері здійснення підприємницької діяльності на 
основі використання інформаційно-комунікацій-
них технологій. 

Постановка завдання. Основною метою статті 
є визначення та систематизація чинників, які впли-
вають на розвиток електронного бізнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Електронний бізнес як важливий елемент розви-
тку різних сфер і галузей національної економіки 
на сьогодні також важливу роль відіграє в розви-
тку інноваційних технологій у сфері інформати-
зації, цифровізації господарських відносин. Це 
пов’язано з тим, що і за своєю природою цей біз-
нес полягає в розвитку підприємницької діяльності 
виключно на основі використання зазначених  
технологій. 

У науковій літературі нині трапляються різні 
підходи науковців до розгляду сутності електро-
нного бізнесу. Однак більшість учених розгляда-
ють цей вид бізнесу аналогічно наведеному вище 
підходу, тобто в досить широкому розумінні. Такий 
підхід значно ускладнює конкретизацію видів гос-
подарської діяльності, які доцільно відносити до 
електронного бізнесу, або не варто. Відповідно й 
розробка та поглиблення нових теоретичних поло-
жень розвитку електронного бізнесу є складним 
завданням, враховуючи кількість різних видів під-
приємницької діяльності, які сьогодні можливо від-
нести до цієї сфери бізнесу. 

Розглянемо основні чинники, які сьогодні здій-
снюють найбільший вплив як на функціонування 
електронного бізнесу, так і на його подальший роз-
виток. Їх перелік представлений на рис. 1. Елек-
тронний бізнес як вид підприємницької діяльності 
зароджувався в межах економіки України посту-
пово й досить часто розвивався стихійно без існу-
вання будь-якого інституційного забезпечення. 
Проте з часом у результаті активного розвитку, 
вже почалось формування відповідного законо-
давства в цьому напрямі. Найбільша увага орга-
нів державної влади завжди була спрямована 
на регулювання ринків електронних фінансових 

послуг, враховуючи їхню важливість для стабіль-
ності фінансової системи країни. 

Одним із перших у сфері електронного бізнесу 
було прийнято Закон України «Про платіжні сис-
теми та переказ коштів в Україні» [24]. Значно піз-
ніше вже були прийняті такі законодавчі акти, як 
Закон України «Про електронну комерцію» [25], 
Закон України «Про електронні довірчі послуги» 
[26] та ін. 

Отже, враховуючи складну сутність електро-
нного бізнесу та наявність окремих напрямків 
підприємницької діяльності, які використовують 
інформаційно-комунікаційні технології для влас-
ного розвитку, на розвиток такого бізнесу одно-
часно може впливати значна кількість чинників, які 
можуть бути як системними, так і притаманними 
лише окремим напрямкам. Саме тому електро-
нний бізнес як загалом велика, макроекономічна 
система за своїми властивостями та природою 
насамперед зазнають впливу чинників національ-
ного, глобального характеру. Наприклад, фактори 
регіональної, територіальної дії є менш важли-
вими, оскільки однією з переваг даного виду біз-
несу є можливість створення транскордонних 
зв’язків між економічними суб’єктами різних типів, 
включаючи малі підприємства. Однак на націо-
нальному рівні це зробити складніше, враховуючи 
необхідність реєстрації бізнесу, попри його пере-
бування виключно в мережі Інтернет. 

Проте глобальність системи електронного біз-
несу робить її значно чутливою до впливів різних 
чинників, які можуть виникати в різних країнах і 
на різних континентах. Фактично система елек-
тронного бізнесу сприяла і сьогодні поглиблює 
глобалізацію світової економіки, забезпечує змен-
шення перешкод для продажу товарів, продукції, 
надання послуг. Електронний бізнес зробив вза-
ємодію між різними типами економічних суб’єктів 
транснаціональною, що раніше було притаманно 
лише великим корпораціям та світовим фінансо-
вим установам. 

Також, крім традиційних факторів, які вплива-
ють на розвиток електронного бізнесу, важливою 
складовою забезпечення його розвитку в краї-
нах різного рівня економічного розвитку є якість 
сформованої інституціональної системи – сис-
теми формальних і неформальних інституцій, які 
сформувалися в суспільстві. Важливу роль у цій 
системі відіграють саме неформальні чинники, а 
саме: національна ментальність, фінансова гра-
мотність, інформаційна грамотність, передусім 
рівень довіри в суспільстві між громадянами, орга-
нами державної влади та підприємцями. Окрес-
лені неявні чинники саме в розвитку електронного 
бізнесу відіграють одну з ключових ролей, оскільки 
забезпечити їхній позитивний вплив складно, для 
цього необхідно тривалий час формування в сус-
пільстві відповідних інституцій. Також це пов’язано 
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Е Л Е К Т Р О Н Н И Й  Б І З Н Е С

Ф А К Т О Р И   Р О З В И Т К У

економічна діяльність, яка здійснюється насамперед за допомогою  використання сучасних 
інформаційних технологій  з метою отримання прибутку

ПОЛІТИЧНІ

- політична стабільність у країні;
- якість відносин із сусідніми країнами та 
іншими торговими партнерами;
- ефективність роботи судової системи;
- інформаційна прозорість роботи органів 
державної влади;
- географічне розташування країни;
- якість законодавства у сфері інноваційного 
розвитку підприємств, розвитку ІТ сфери та 
економіки;

ЕКОНОМІЧНІ

- ефективність зовнішньоекономічної політики 
в країні;
- розвиток інформаційної інфраструктури в 
країні;
- якість та розвиток мобільного зв’язку;
- рівень розвитку логістичної інфраструктури;
- рівень конкурентоспроможності національної 
економіки;
- якість податкового законодавства;
- рівень інвестиційної привабливості країни;

СОЦІАЛЬНІ 

- кількість населення в країні;
- рівень доходів громадян;
- демографічний склад населення;
- територіальний розподіл населення;
- загальний рівень соціального забезпечення 
громадян;
- вікова структура населення;
- доступність вищої освіти;

ФІНАНСОВІ

- стабільність національної валюти та 
ефективність розвитку валютного ринку;
- рівень інфляції в країні;
- рівень розвитку банківської системи;
- доступність позикових ресурсів для 
підприємців;
- ефективність функціонування платіжної 
системи;

ІНСТИТУЦІЙНІ

- якість законодавчого забезпечення  
здійснення підприємницької діяльності;
- рівень корупції в країні;
- якість роботи органів державної та місцевої 
влади;
- рівень тіньової економіки;
- якість законодавства у сфері захисту прав 
споживачів;

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ

- схильність громадян до інновацій;
- рівень фінансової грамотності громадян;
- рівень інформаційної грамотності громадян;
- національна ментальність та історичні 
особливості сформованої моделі споживчої 
поведінки;
- рівень довіри в суспільстві між економічними 
суб’єктами та ін.

 
Рис. 1. Чинники розвитку електронного бізнесу в Україні

Джерело: складено авторкою з урахуванням [21; 22; 23]
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з тим, що електронний бізнес це нова сфера, нові 
напрями підприємницької діяльності, нові способи 
їх реалізації. Відповідно, участь у такому бізнесі 
вимагає нових знань, підходів, компетентностей 
як від споживачів, так і від надавачів відповід-
них послуг, покупців і продавців товарів та іншої  
продукції. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
у статті проведено дослідження чинників, які впли-
вають на розвиток електронного бізнесу, зокрема 
конкретизовано базові групи таких факторів. Вста-
новлено, що електронний бізнес сьогодні відіграє 
важливу роль у розвитку не лише національних 
економік, а насамперед світової економіки, що 
зумовлює важливість саме позитивного впливу 
глобальних чинників на розвиток підприємницької 
діяльності у цій сфері. Враховуючи інноваційний 
характер електронного бізнесу, встановлено, що в 
межах окремих країн вагому роль у його розвитку 
відіграють формальні на неформальні інституції, 
які формуються в суспільстві й мають здатність 
прискорювати або гальмувати розвиток різних 
економічних систем, включаючи ті види підприєм-
ницької діяльності, у межах яких операційна діяль-
ність будується на використанні виключно інфор-
маційно-комунікаційних технологій. 
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