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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасний стан розвитку суспільства характери�

зується активним впровадженням інформаційних тех�
нологій в різні сфери життя. В економіці превалює на�
дання послуг, зменшення їх матеріальної основи та роз�
вертання у бік віртуалізації. Бізнес�процеси як су�
купність різного роду діяльностей активно розвивають�
ся, поширюються та переносять свою експансію на елек�
тронний ринок. Статистичні підрахунки оприлюднюють
стрімкий ріст Інтернет�аудиторії в світі, що впливає на
формування зовсім нової "електронної культури" та
ставить свій відбиток на способах ведення бізнесу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню здійснення бізнес�процесів за допо�

могою інтернет технологій присвячені наукові роботи
таких вчених, як: Щедрин А.Н., Васильева Н.Ф., Сидо�
рова О.В., Винник Л., Грехов А.М., Висоцька В.А.,
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Вінарік Л.С., Васильєва Н.Ф., Вильхівська О.В., Черно�
іванов А.П., Тардаскіна Т. М., Стрельчук Є. М., Тереш�
ко Ю. В., Трубін І. О., Маєвська А. А., Кожевіна О.В.,
Трифонов П.В., Макарова М. В., Жучкова И., Коно�
пльова А., Берко М.Ю., Мартовой А.В., Чекіна К.В., Ри�
жов М.В., Пушкарь А. И., Євтушенко Д.Д., Strauss J.,
Frost R., Брижко В., Новицький А., Цимбалюк В. Швець
М., Успенський І., Пелехата О. Г., Смирнов Н., Красиль�
никова Е.В., Зайцева Г.Е., Рябов В.А., Несвижський А.І.,
Богданов С., Федотов В.Х., Фаустова К.І., Безуглая
Л.А. та інших. Однак не зовсім чітко викристалізо�
вується розуміння самого терміну "електронний
бізнес", що потребує подальших теоретичних опраць�
овувань.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є пошук та виявлення найбільш точ�
ної та всеохоплюючої дефініції "електронного бізнесу",
яка б відобразила всі особливості цього явища.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Основною причиною трансформації економіки є

саме електронний бізнес [1, с. 14].
Нині існує два основні напрями використання Інтер�

нету у бізнесі: 1) як засобу комунікації, джерела довід�
кової інформації, засоби реклами і маркетингу для ве�
дення господарської діяльності поза електронними ме�
режами; 2) в якості інструменту ведення електронного
бізнесу, грунтованого на принципах мережевої еконо�
міки. Електронний бізнес розвивається в різних секто�
рах економіки і в різних країнах з різною швидкістю [2,
с. 52].

В економічній літературі можна виділити декілька
підходів до дослідження етимології та типології елект�
ронного бізнесу.

Згідно з першим підходом, автори трактують
електронний бізнес як підприємницьку діяльність,
що здійснюється із застосуванням лише мережі
Інтернет. Так, наприклад, Винник Л. вважає, що
електронний бізнес — "…це вид економічної діяль�
ності компаній через комп'ютерні мережі, зокрема,
Internet, з метою отримання прибутку" [3]. Спільної
думки Грехов А.М., який детермінує електронний
бізнес як "… здійснення головних бізнес�процесів за
допомогою інтернет технологій" [4, с. 7]. Висоцька
В.А. пропонує розглядати термін "інтерактивний
бізнес", визначаючи його "…як бізнес, побудований
на спільних діях бізнес�процесу в особі бізнесмена і
комп'ютера або іншого засобу зв'язку обміну інфор�
мацією [5]. Вінарік Л.С., Васильєва Н.Ф. вважають,
що електронний бізнес " …це операції з продажу або
споживання товарів і послуг, що здійснюються між
комерційними суб'єктами господарювання, домаш�
німи господарствами, приватними особами, органа�
ми влади і іншими організаціями з використанням
Інтернету й інших мереж передачі даних" [6, с. 151].
Акцент на автоматизації бізнес�процесів робить
Вільхівська О.В., зазначаючи, що електронний бізнес
" це діяльність організації на основі інтернет�техно�
логій, в якій все бізнес�процес автоматизовані…" [7,
с. 262]. Найбільш спрощене визначення надає Чер�
ноіванов А.П., дотримуючись думки, що про те, що
електронний бізнес — це "… бізнес�процеси, що
здійснюються діловою організацією за допомогою
мережі Інтернет" [8, с. 156]. Визначення електрон�
ного бізнесу як економічної діяльності компаній, що
здійснюється через комп'ютерні мережі прослідко�
вуються в роботах Тарадаскіної Т.М. [9, с. 24—25],
Трубіна І.О. [10, с. 39], Маєвської А.А. [11, с. 27];
Кожевиної О.В., Трифонова П.В. [12, с. 2687].

Другий підхід, більш універсальний, поєднує по�
гляди авторів на електронний бізнес як на сучасні
бізнес�процеси, що здійснюються при використанні
інформаційних та телекомунікаційних технологій.
Так, Макарова М. В. зазначає, що "електронний бізнес
— це ділова активність, що використовує можливості
глобальних інформаційних мереж для перетворення
внутрішніх і зовнішніх зв'язків компанії з метою ство�
рення прибутку" [13]. Європейський консорціум
PACE (Public Administration and Electronic Commerce
in Europe) інтерпретуєт електронний бізнес як
"…більше ніж проста електронна купівля чи продаж
товарів, … бізнес, що залучає використання світових
комунікаційних технологій для проведення широко�
го ряду дій на нижніх і верхніх ланках ланцюга отри�
мання прибутку всередині та за межами організації"
[14]. Берко М.Ю. в монографії "Системи електронної
контент�комерції" зазначає, що електронний бізнес
— " …це бізнес, ефективність на конкурентоздатність
якого грунтується на використанні інформаційних та
телекомунікаційних технологій" [15, с. 31]. На думку
Мартового А.В.  електронний бізнес — "… це

діяльність організації або індивіда, що орієнтована на
отримання прибутку, в якій основні бізнес�процеси,
а також зовнішні та внутрішні зв'язки здійснюються
та забезпечуються засобами електронних технологій"
[16, с. 149]. Жучкова И., Конопльова А. дотримують�
ся подібних поглядів та вважають, що "…електронний
бізнес залучає використання світових комунікаційних
технологій для проведення широкого ряду дій на
нижніх і верхніх ланках ланцюга отримання прибут�
ку всередині та за межами організації [14]. Чекіна К.В.
наголошує, що електронний бізнес "…це підприєм�
ницька діяльність, заснована на використанні інфор�
маційних і телекомунікаційних технологій, що забез�
печують взаємодію суб'єктів економічної діяльності
у комп'ютерних мережах, з метою отримання прибут�
ку [17, с. 37]. Як зазначає Рижов М.В., електронний
бізнес… "грунтується на використанні інформаційних
технологій, включає усі комерційні процеси на
підприємстві, а також взаємодія і проведення угод
(транзакцій) з комерційними партнерами за допомо�
гою електронних засобів комунікації і, особливо,
Інтернет�технологій" [18, с. 7]. Розуміння електрон�
ного бізнесу Пушкарем А.І., Грабовським Є.М., По�
номаренком Є.В. дещо звужує цей термін, адже трак�
тує його як "…комерційну діяльність, яка реалізуєть�
ся за допомогою впровадження інформаційних
технологій …" [19], не беручи до уваги його викорис�
тання, розвиток, удосконалення тощо.  Як вид
підприємницької діяльності, який здійснюється на ос�
нові інформаційних технологій, розглядає електрон�
ний бізнес Євтушенко Д.Д. [20, с. 185].

Згідно з третім підходом автори взагалі не акцен�
тують увагу на засобах та технологіях ведення бізне�
су. Так, наприклад, Strauss J., Frost R. у загальних ри�
сах трактують електронний бізнес як " …сукупність
електронної комерції, бізнес�аналітики, управління
взаємодією зі споживачами, управління логістикою та
збутом, а також інформаційної системи планування
(ERP)" [21]. Успенський І., Брижко В., Новицький А.,
Цимбалюк В., Швець М. визначають електронний
бізнес як "…будь�якуа ділову активність, що заснова�
на на можливостях глобальних інформаційних мереж
для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв'язків з ме�
тою створення прибутку [22, с. 9; 23]. Схожої думки
Балабанов І.Т., який визначає, що електронний бізнес
"…як спільні дії бізнес�процеса в особі бізнесмена за
допомогою автоматизованого засобу зв'язку по обміну
інформацією" [24, с. 12].

З нашої точки зору, Інтернет�технології та інновації
в електронному бізнесі не є першорядними його скла�
довими, лише основоутворюючими.

Під "електронним бізнесом" пропонуємо розуміти
особливе економічне явище, вид підприємницької діяль�
ності, пов'язаний із здійсненням будь�яких транзакцій
із застосуванням інформаційно�комунікаційних телеко�
мунікацій з метою отриманням прибутку та для досяг�
нення поставлених цілей.

Підводячи підсумки аналізу наукових праць
відносно детермінації поняття "електронний бізнес",
підкреслюючи їх практичну та методологічну зна�
чущість, відмітимо, що в широкому розумінні "елек�
тронний бізнес" авторами диференціюється в залеж�
ності від розуміння терміну "електронне середови�
ще", тобто частина з них під цим поняттям розумі�
ють лише простір Інтернет, інша частина — додає ще
й приватні  мережі та EDI — Electronic Data
Interchange. Інтенсивний розвиток телекомунікацій
наприкінці 80�х рр. ХХ ст. зумовив створення сис�
тем EDI (електронного обміну даними), ідея яких
полягає в стандартизації документів і надання їх у
зручній для комп'ютерної обробки формі [25, с.
224—225]; "EDI — одна з технологій автоматизації,
що покликана замінити паперовий документообіг
між організаціями…" [26].
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Швидке зростання інформаційної системи Інтер�
нет пояснюється її децентралізованою природою.
Жоден з господарюючих суб'єктів не є власником
Інтернету і не може контролювати його. Децентралі�
зована побудова і фінансування телекомунікаційної
інфраструктури диверсифікує ряд інвестиційних ри�
зиків і істотно відрізняється від традиційних централ�
ізованих систем телекомунікаційного бізнесу, які на�
лежать зазвичай великим телефонним компаніям [2, с.
51].

Важливим методологічним завданням є визначен�
ня моделей електронного бізнесу. На основі гносео�
логічного підходу можна виділити такі види — таб�
лиця 1.

ВИСНОВКИ
В умовах бурхливого науково�технічного прогресу

в сфері інформаційно�комунікаційних технологій та
активного розповсюдження Інтернет сучасний бізнес
набуває віртуальних ознак. Технічні можливості Все�
світньої мережі дають змогу підприємствам здійснюва�
ти ініціативну економічну діяльність, що з урахуванням
зменшення витрат та мінімізації часу на здійснення угод,
в коротко� та довгостроковій перспективі можуть при�
носити значні прибутки.
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