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У статті розглянуто науково-концеп-
туальні засади стратегічного розвитку 
системи електронного бізнесу в Україні. 
Зокрема, проведено дослідження сутності 
категорії «стратегія», що було здійснено 
на основі аналізу сформованих у науковій 
літературі підходів. Це дозволило обґрун-
тувати зміст зазначеної категорії та 
визначити загальні особливості розробки 
і впровадження стратегій розвитку для 
різних типів економічних систем. Врахову-
ючи це, у статті виокремлено специфічні 
риси формування стратегії розвитку сис-
теми електронного бізнесу в Україні, яка 
за своєю природою є цілісною, складною, 
макроекономічною системою, виокремлено 
основні підходи до побудови такої страте-
гії та обґрунтовано її важливість для роз-
витку підприємницької діяльності на основі 
інформаційно-комунікаційних технологій в 
Україні.
Ключові слова: електронний бізнес, стра-
тегія, стратегія розвитку, система елек-
тронного бізнесу, цифрова економіка, діджи-
талізація.

В статье рассмотрены научно-концеп-
туальные аспекты стратегического раз-
вития системы электронного бизнеса в 
Украине. В частности, проведено исследо-
вание сущности категории «стратегия», 
осуществленное на основе анализа сложив-
шихся в научной литературе подходов. Это 
позволило обосновать сущность указанной 
категории и определить общие особен-
ности разработки и внедрения стратегий 
развития различных типов экономических 
систем. Учитывая это, в статье подробно 
выделены специфические черты форми-
рования стратегии развития системы 
электронного бизнеса в Украине, кото-
рая по своей природе является целостной 
сложной, макроэкономической системой, 
выделены основные подходы к построению 
такой стратегии и обоснована ее важ-
ность для развития предпринимательской 
деятельности на основе информационно-
коммуникационных технологий в Украине.
Ключевые слова: электронный бизнес, 
стратегия, стратегия развития, система 
электронного бизнеса, цифровая экономика, 
диджитализация.

According to the experience of developed countries, it is impossible to ensure stable development of the country's economy without the development of 
small and medium-sized enterprises. It is the activity of such business entities that creates a solid foundation for the intensification of economic activity in 
the country. The development of small and medium enterprises in all countries is associated with the active use of modern digital technologies that optimize 
the work of enterprises to ensure their competitiveness. Accordingly, this situation determines the importance of conducting research in this area. Today, the 
issues of the development of strategic measures to support this type of business are becoming especially relevant. Within the article, scientific and concep-
tual principles of strategic development of the e-business system in Ukraine are considered. In particular, a study of the essence of the category "strategy" 
is carried out on the basis of the analysis of the approaches formed in the scientific literature. This allowed to substantiate the content of this category and 
to determine general features of the development and implementation of the strategies for the development of different types of economic systems. As a 
result of the study, it was found that most developed countries have already developed and are successfully implementing appropriate strategies to support 
the processes of digital economy, development of new advanced technologies for business. Accordingly, taking into account the experience, as evidenced 
by the results of the study, is an important condition for creating effective strategies in this area in the countries where the formation of this type of economy 
is in its infancy. Given the above, in the article, specific features of the strategy of e-business in Ukraine, which by its nature is a complex, macroeconomic 
system, the main approaches to build such a strategy are highlighted in detail, and its importance for business development based on information and com-
munication technologies in Ukraine is substantiated.
Key words: e-business, strategy, development strategy, e-business system, digital economy, digitalization.

Постановка проблеми. Забезпечити ста-
більний розвиток економіки країни без розвитку 
малих та середніх підприємств, як свідчить досвід 
розвинутих країн, неможливо. Саме діяльність 
таких суб’єктів підприємницької діяльності ство-
рює міцний фундамент для активізації господар-
ської діяльності в країні, зростання рівня стійкості 
економіки до впливу деструктивних екзогенних  
чинників. 

Розвиток малого та середнього підприємни-
цтва в усіх країнах пов’язаний з активним вико-
ристанням сучасних цифрових технологій, які 
дозволяють оптимізувати роботу підприємств, 
забезпечити їхню конкурентоспроможність. Зна-
чна кількість суб’єктів господарювання сьогодні 
здійснюють свою діяльність виключно в мережі 
Інтернет, що дозволяє їм швидше розвиватися, 

отримувати додаткові імпульси до розширення 
власної діяльності. 

Саме розвиток електронного бізнесу є вже 
невід’ємною складовою забезпечення та розвитку 
національних економік значної кількості країн. Від-
повідно така ситуація також зумовлює важливість 
проведення досліджень у цій сфері. Сьогодні осо-
бливо актуальними стають питання розробки стра-
тегічних заходів для підтримки такого виду бізнесу, 
активного залучення нових учасників до підприєм-
ницької діяльності на основі використання інфор-
маційних технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розвитку електронного бізнесу сьогодні 
розглядаються в роботах значної кількості науков-
ців. До їх числа варто віднести таких: О. Вільхів-
ська, Н. Голіонко, А. Дзюбіна, М. Дубина, Д. Євту-
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шенко, Н. Єремеєва, А. Жаворонок, О. Зозульов, 
С. Маловичко, В. Марченко, А. Мельниченко, 
Д. Пілевич, М. Попова, І. Ситник, В. Страхарчук, 
А. Страхарчук, К. Шапошников С. Шкарлет, та ін. 

Саме стратегічні особливості розвитку цього 
виду бізнесу в Україні досліджувалися О. Вороб-
йовою, К. Єфремовою, Ю. Крегулом, О. Хижняк  
та ін. 

Проте, враховуючи численні напрацювання 
вітчизняних та закордонних науковців у сфері роз-
витку електронного бізнесу, варто констатувати 
відсутність системних робіт, у яких розглядалися б 
питання розробки та реалізації стратегічних поло-
жень розвитку цього виду бізнесу.

Постановка завдання. Метою статті є погли-
блення науково-концептуальних положень стра-
тегічного розвитку системи електронного бізнесу 
в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Отже, дослідження почнемо з обґрунтування важ-
ливості розробки стратегічних положень у сфері 
розвитку системи електронного бізнесу, наявність 
яких з подальшою їх реалізацією дозволяє ство-
рити стабільну основу для активного розвитку під-
приємницької діяльності на основі використання 
цифрових інновацій. Відповідно у статті систему 
електронного бізнесу будемо розглядати як сукуп-

ність відносин між економічними суб’єктами, які 
відбуваються в процесі купівлі, продажу, виробни-
цтва та обміну товарами й послугами за допомо-
гою використання інформаційно-комунікаційних 
технологій. 

Розглянемо сутність категорій «стратегія» для 
кращого обґрунтування особливостей розробки 
заходів стратегічного розвитку зазначеного виду 
бізнесу. Слово «стратегія» походить від давньо-
грецького слова stratos (мистецтво керівництва 
суспільною, політичною боротьбою) [1, с. 13]. 
У таблиці представлено наукові підходи до роз-
гляду змісту дефініції «стратегія».

Таким чином, аналізуючи дані таблиці, варто 
констатувати наявність значної кількості різних за 
своїм змістом підходів до розгляду сутності кате-
горії «стратегія». Одночасно можна стверджувати, 
що більшість науковців стратегію розглядають 
як систему заходів, рішень, напрямів, які необ-
хідні для трансформації певної системи, процесу, 
об’єкта тощо з метою досягнення цілей його функ-
ціонування. Наприклад, О. Гудзь, розглядаючи 
питання стратегічного розвитку підприємств як 
окремих економічних суб’єктів, у теоретичній час-
тині дослідження пропонує стратегію розвитку під-
приємства розглядати як довгостроковий гнучкий 
план дій інноваційного спрямування з відповід-

Таблиця
Наукові підходи до розгляду сутності категорії «стратегія»

Сутність Джерело
Стратегія – мистецтво керувати соціально-економічними процесами, 
визначення головного напряму у досягненні кінцевого результату. Економічний словник [2]

Стратегія – модель поведінки, спрямованої на досягнення поставлених цілей, 
набір правил для пошуку і використання можливостей. Свистович М.Б. [3, с. 40]

Стратегія – модель певних рішень, дій, довгостроковий план підприємства, 
мистецтво мати необхідних фахівців та активи з метою досягнення 
конкурентних переваг.

Стадник В.В. [4, с. 211]

Стратегія – серйозна ділова концепція в сукупності з реальними подіями,  
що може привести цю ділову концепцію (бізнес-концепцію) до створення 
реальної конкретної переваги, спроможної зберігати тривалий час.

Карачина Н.П. [5, с. 18-19]

Стратегія – це план дій організації з виявлення основних напрямів її 
ефективного функціонування на основі максимальної реалізації наявного 
науково-технічного потенціалу у взаємозв’язку з внутрішньовиробничими 
резервами і зовнішнім середовищем.

Фролова В.Ю. [6, с. 179]

Стратегія – абстрактний документ (комплекс заходів), у якому наводяться 
лише орієнтовні плани, цілі, заходи, напрямки та очікування. Дубина М.В. [7, c. 427]

Стратегія – система формалізованих і неформалізованих управлінських 
рішень, що формується в межах обраного напряму діяльності, орієнтована на 
досягнення довгострокових цілей підприємства, сформованих з урахуванням 
впливу факторів зовнішнього середовища та досягнутого потенціалу 
підприємства.

Саух І. [8, с. 148]

Стратегія – детермінанта системної ітерації рішень та дій, спрямованих на 
посилення внутрішнього потенціалу та формування навколишнього оточення, 
що дозволить сформувати конкурентні переваги і забезпечити випереджальні 
темпи розвитку підприємства в порівнянні з конкурентами. 

Мікловда В.П., Брітченко І.Г., 
Кубіній Н.Ю., Дідович Ю.О.
[9, с. 36]

Стратегія – результат, як сукупність взаємозалежних рішень, що визначають 
пріоритетні напрямки використання ресурсів, зусиль підприємства  
для реалізації його місії, забезпечення довгострокових конкурентних переваг 
на цільових ринках, як засіб реалізації інтересів підприємства.

Кравченко О.В. [10]

Джерело: складено авторкою
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ним рівнем ризику, який базується на детальному 
аналізі внутрішнього і зовнішнього середовища 
підприємства, залежить від людських чинників та 
потребує інвестицій для досягнення ефективних 
результатів, підвищення конкурентоспроможності 
продукції і підприємства. [11, с. 347]. О. Тур роз-
глядає стратегію розвитку підприємства як комп-
лекс управлінських рішень (системи управлін-
ських заходів, сукупність цільових програм, плани 
розвитку), спрямованих на формування позитив-
них перспектив, пріоритетів і напрямів розвитку 
соціально-економічної системи господарюючого 
суб’єкта, як результат забезпечення динамічного 
і сталого розвитку підприємства [12, с. 44–45]. 
Тобто навіть на рівні окремих економічних суб’єктів 
питання їхнього стратегічного розвитку, розробки 
відповідних стратегій також вченими розгляда-
ються по-різному. Саме така ситуація зумовлює 
складність дослідження загалом питань про стра-
тегічний розвиток, оскільки саме поняття стратегії 
є досить широким та ґрунтовним і стосується зде-
більшого розвитку всіх економічних систем. 

Враховуючи сутність представлених концепцій 
розгляду дефініції «стратегія», можна виокремити 
такі особливості для розробки заходів стратегіч-
ного розвитку системи електронного бізнесу: 

1. Стратегія розвитку електронного бізнесу 
повинна узгоджуватися з діючою стратегією еко-
номічного розвитку країни, окремих стратегій 
її інноваційного розвитку. Варто зауважити, що 
наявність окремої стратегії розвитку електронного 
бізнесу не є обов’язковою умовою формування 
інституційного забезпечення для його функціону-
вання. Цілком можливий варіант, коли в декількох 
національних стратегіях розкриваються всі базові 
питання, що стосуються становлення цифрової 
економіки та розвитку цифрового бізнесу. Проте 
досвід розвинутих країн свідчить, що темпи ста-
новлення окресленого типу економіки сьогодні 
є настільки швидкими, що доцільним є розробка 
національних стратегій цифровізації суспільства, 
яка взаємоузгоджена загалом із національною 
стратегію розвитку суспільства. Наприклад, в 
Австралії сьогодні реалізують Australian National 
Digital Economy Strategy [13], у Великій Британії – 
Digital Economy Act 2017 [14] і т. ін. Зауважимо, що 
розвинуті країни вже декілька років тому розро-
били й активно реалізовують національні страте-
гії у сфері побудови інформаційного суспільства, 
цифрової економіки. 

В Україні також була прийнята подібна стра-
тегія ще у 2007 році – Закон України «Про Осно-
вні засади розвитку інформаційного суспільства 
в Україні на 2007–2015 роки» [15], але більшість 
цілей та завдань у цій стратегії так і залишилися 
не реалізованими. До того ж у зазначеному зако-
нодавчому акті більша увага приділялася питан-
ням розвитку саме інформаційного суспільства в 

частині поширення нових технологій у всі сфери 
життєдіяльності, а економічним питанням відве-
дено другорядну роль, що знизило рівень уваги 
саме до розробки заходів сприяння інформатиза-
ції економічних відносин у країні.

2. Стратегія розвитку електронного бізнесу 
повинна враховувати сучасний стан становлення 
цифрової економіки в суспільстві, особливості 
ментального простору сприйняття нововведень 
населенням. Саме розуміння важливості впливу 
інституціональних чинників є запорукою ство-
рення реальної, не відірваної від життя стратегії, 
положення якої дійсно можливо реалізувати та 
отримати очікувані результати.

3. Стратегія розвитку електронного бізнесу 
повинна будуватися з урахуванням світового 
досвіду як у частині створення подібних стра-
тегій, окремих їхніх аспектів, так і в частині осо-
бливостей реальних наслідків розвитку цифрових 
технологій у розвинутих країнах. Варто чітко усві-
домлювати, що нові проривні технології сьогодні 
створюються насамперед у розвинутих країнах, і 
вже потім експортуються в інші країни. Це резуль-
тат історичного, поступового формування іннова-
ційних моделей розвитку таких країн. Наприклад, 
в Україні нема такого досвіду й не було стільки 
часу для побудови потужної інноваційно спрямо-
ваної економіки. Відповідно, врахування досвіду 
зазначених країн є важливою складовою розвитку 
електронного бізнесу, прискорення його активного 
функціонування. 

4. Стратегія розвитку електронного бізнесу, на 
наше переконання, повинна мати у своїй структурі, 
крім загальних заходів стимулювання активного 
впровадження цифрових технологій суб’єктами 
підприємницької діяльності, також національний 
вектор підтримки конкретних напрямів у цій сфері, 
у яких країна поступово планує посісти провідні 
позиції. Цілком зрозуміло, що на сьогодні цифрові 
технології вже проникли в усіх сфери економіч-
них відносин і будуть активно розвиватися неза-
лежно від підтримки з боку держави. Спектр таких 
технологій є різним. Однак розвивати всі сфери, 
створити сприятливі умови для бізнесу в усіх галу-
зях Україна, наприклад, як країна з досить обме-
женими фінансовими ресурсами, не може собі 
дозволити. Саме це зумовлює об’єктивну потребу 
в пошуку національної ідеї з подальшим створення 
умов для того, щоб посісти перші позицій у певних 
сферах, галузях, напрямах економіки та у сфері 
інформаційно-комунікаційних технологій. Лише 
такий підхід дозволить країні поступово перейти в 
окремих видах цифрових інновацій від імпортера 
до експортера передових інноваційних технологій, 
а саме їх створення та поширення в усьому світі. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, у статті розглянуто науково-концептуальні 
положення забезпечення стратегічного розвитку 
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системи електронного бізнесу в Україні. Сьогодні 
цілком є зрозумілим, що цифрові технології, які 
активно розвиваються в усьому світі, є необхідною 
складовою забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки та окремих суб’єктів під-
приємницької діяльності в глобальному економіч-
ному просторі. Саме це актуалізує питання пошуку 
напрямів розбудови як інформаційного суспіль-
ства, так і створення умов для активної розбудови 
цифрового бізнесу. 

У результаті проведеного дослідження встанов-
лено, що більшість розвинутих країн світу вже роз-
робили й успішно реалізують відповідні стратегії в 
частині підтримки процесів становлення цифрової 
економіки, розробки нових передових технологій 
для здійснення підприємницької діяльності. Відпо-
відно, врахування досвіду, як засвідчили резуль-
тати дослідження, є важливою умовою створення 
ефективних стратегій у цій сфері в країнах, у яких 
становлення зазначено виду економіки перебуває 
на початкових стадіях. У статті деталізовано тео-
ретичні аспекти формування стратегічного забез-
печення для розвитку системи електронного біз-
несу, а саме, розглянуто сутність такої стратегії та 
особливості її розробки і впровадження в сучасних 
умовах глобальної цифрової трансформації еко-
номічних відносин. 
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