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Вербівська Л. В. Роль електронного бізнесу в розвитку національної економіки
Упровадження сучасних інформаційних, цифрових технологій поступово змінює умови функціонування суспільства, впливаючи фактично на всі 
аспекти його розвитку. Електронний бізнес як напрям господарської діяльності сьогодні активно розвивається в усьому світі. Особливий по-
штовх до його розвитку зробила пандемія COVID-19 та надзвичайно швидкий розвиток зазначених технологій у сфері платежів, продажу, мар-
кетингу тощо. Саме така ситуація актуалізує питання поглибленого вивчення особливостей розвитку електронного бізнесу, його ролі в роз-
витку національної економіки. Розвиток електронного бізнесу визначається різними чинниками, основним серед яких є рівень розвитку в країні 
інформаційно-комунікаційних технологій. Саме їх використання дозволяє формувати нові імпульси до розбудови національного господарства, 
створення нових сфер економіки, нових ринків товарів і послуг. Таким чином, у статті виокремлено два виміри опису взаємодії між системою 
електронного бізнесу та національною економікою, а саме: вимір екзогенного впливу – вплив електронного бізнесу на господарські процеси в 
межах системи національної економіки, та вимір ендогенного впливу – вплив макроекономічних чинників на розвиток електронного бізнесу, його 
розвиток у відкритому, стохастичному середовищі, де функціонують й інші господарські системи. Враховуючи отримані результати, установ-
лено, що подальше впровадження інформаційно-комунікаційних технологій є невідворотним процесом, який буде активно відбуватися і надалі, 
що сприятиме розвитку електронного бізнесу, окремих сфер економіки, у яких уже сьогодні активно використовуються зазначені технології для 
підприємницької діяльності. Відповідно і роль електронного бізнесу в розвитку економіки зростатиме, що вимагає розробки заходів із активізації 
господарської діяльності в цій сфері.
Ключові слова: бізнес, електронний бізнес, національна економіка, інформаційні технології, цифровізація.
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The introduction of modern information and digital technologies gradually changes the conditions for the functioning of society, affecting virtually all aspects of 
its development. E-business as a direction of economic activity today is actively developing all over the world. A special impetus to its development was made 
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Упровадження сучасних інформаційних, циф-
рових технологій поступово змінює умови 
функціонування суспільства, впливаючи фак-

тично на всі аспекти його розвитку. Об’єктивність 

використання таких технологій сьогодні зумовлена 
значними перевагами, які суттєво превалюють над 
недоліками використання зазначених технологій. 
Цілком зрозуміло, що цифрові технології мають зна-

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ІН
Ф

О
РМ

АЦ
ІЙ

Н
І Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГІ

Ї В
 Е

КО
Н

О
М

ІЦ
І

67БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’2021
www.business-inform.net

чний недосліджений, не використаний потенціал до 
застосування. Крім того, вони розвиваються надзви-
чайно швидко, й одні технології активно стимулюють 
розвиток нових цифрових інновацій.

Нині найбільш активно цифрові технології по-
чали використовувати в економічній сфері, оскільки 
їх застосування дозволяє значно знизити витрати та 
підвищити ефективність здійснення господарської 
діяльності. Проте в інших галузях господарства за-
значені технології сьогодні є об’єктивно необхідною 
умовою для реалізації такої діяльності. Загалом су-
купність окреслених видів діяльності сформувала 
напрям електронного бізнесу, який нині за своєю сут-
ністю є складною системою економічних відносин, 
які утворюються у віртуальному просторі на основі 
використання сучасних цифрових технологій. 

Електронний бізнес як напрям господарської ді-
яльності активно розвивається в усьому світі. 
Особливий поштовх до його розвитку зробили 

пандемія COVID-19 і надзвичайне поширення іннова-
ційних технологій у сфері платежів, продажу, марке-
тингу тощо. Погоджуємося з позицією Д. Пілевич, що 
сучасний розвиток економіки розвинутих країн відбу-
вається під тиском процесів інформатизації суспіль-
ства, які кардинально змінюють усталені бізнес-моде-
лі функціонування суб’єктів підприємницької діяль-
ності, впливають на формування споживчої поведінки 
фізичних осіб і забезпечують органи державної влади 
новими інструментами для підвищення ефективності 
власної роботи [6, c. 68]. Саме окреслене актуалізує 
питання поглибленого вивчення особливостей роз-
витку електронного бізнесу, його ролі в розвитку на-
ціональної економіки, оскільки цілком зрозуміло, що 
інноваційні технології та їх активне використання є 
об’єктивною умовою забезпечення прискорення роз-
витку національного господарства та формування но-
вого типу економічної системи – цифрової економіки 
як у межах окремих країн, так і в усьому світі. 

Питання розвитку електронного бізнесу, вра-
ховуючи актуальність даного напряму досліджень, 
постійно зростаючу роль цього бізнесу в розвитку 
національної економіки, розглядаються в роботах 
багатьох науковців. До їх числа варто віднести таких:  
У. Балик, Д. Євтушенко, В. Страхарчук, А. Страхар-
чук, В. Стойка, Т. Тардаскіна, О. Шалева. Досліджен-
ня щодо важливості використання сучасних інфор-
маційних технологій у розвитку підприємств, окре-
мих галузей і сфер економіки проводили такі вчені:  
О. Зайцева, І. Болотинюк, Н. Голіонко, Л. Чорна, О. Бо-
родавченко, Н. Чорна, О. Вільхівська, М. Дубина та ін.

Попри значні наукові результати, які були отри-
мані вченими під час дослідження теоретичних і при-
кладних аспектів розвитку електронного бізнесу, до-
сить несистемними є дослідження щодо конкретиза-
ції впливу цього виду бізнесу на розвиток національ-
ної економіки. 

Метою статті є дослідження впливу розвитку 
електронного бізнесу на розбудову національної еко-
номіки. 

Розвиток електронного бізнесу сьогодні вже є 
невід’ємною складовою забезпечення та розбу-
дови національної економіки загалом. Сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології впливають 
на функціонування всіх без винятку суб’єктів під-
приємницької діяльності, починаючи від невеликих 
приватних підприємств і завершуючи великими кор-
пораціями. Цілком зрозуміло, що активний розви-
ток нових цифрових технологій у бізнес-середовищі 
зумовлений наявністю значної кількості переваг, 
які дозволяють отримати такі технології при прова-
дженні підприємницької діяльності (оперативність, 
зниження невиробничих витрат, скорочення циклу 
виробництва та продажу, відкритість і т. ін.) [7, c. 28]. 
Також однією з важливих передумов розвитку елек-
тронного бізнесу є те, що сучасні технології дозво-
ляють підвищити рівень конкурентоспроможності 
суб’єктів господарювання, оскільки конкуренція між 
виробниками, продавцями, які здійснюють свою ді-
яльність, наприклад, у мережі Інтернет, є значною. 
Також споживачі товарів і послуг чекають від підпри-
ємств активного використання інформаційно-кому-
нікаційних технологій. Це також робить підприєм-
ства сучасними, їхню діяльність актуальною, а товари 
та послуги доступними.

Електронний бізнес як окремий вид бізнесу, 
який активно розвивається в межах національної 
економіки, пройшов у своєму розвитку досить швид-
кий етап становлення, оскільки залежить від стану 
розробок і впровадження нових технологій, а такі ін-
новації, як засвідчує історія, розвивалися стрімкими 
темпами. Кожний новий етап розвитку інформацій-
но-комунікаційних технологій сприяв також розбу-
дові й електронного бізнесу, долучення нових видів 
підприємницької діяльності до здійснення її за допо-
могою таких технологій. Саме тому фактично розви-
ток окресленого виду бізнесу в межах національної 
економіки будь-якої країни пов’язаний із двома скла-
довими. Насамперед це, як зазначалося, розвиток 
інформаційних, а сьогодні вже цифрових технологій, 
наявність сприятливих умов для їх розробки, реаліза-
ції, впровадження й експорту, та створені умови для 
ведення підприємницької діяльності. 

Розглянемо більш детально роль електронного 
бізнесу в розвитку національної економіки загалом. 
Зауважимо, що такий взаємозв’язок є досить умов-
ним, оскільки окреслений бізнес також є частиною 
національного господарства будь-якої країни. Однак 
у межах такого виду бізнесу сьогодні виникають окре-
мі, нові імпульси, які стимулюють економічну діяль-
ність у країні загалом, сприяють формуванню умов 
для прискорення економічного розвитку. Відповідно, 
це й зумовлює доцільність розгляду електронного 
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бізнесу не як окремого компонента національної еко-
номіки, а як окремої системи, яка здатна впливати на 
її розвиток, формуючи нові умови. 

Цілком логічним є те, що фактично всі еконо-
мічні системи взаємопов’язані складними 
відносинами між собою та формують єдину 

макроекономічну систему у вигляді національної еко-
номіки. Усі господарські відносини, що виникають і 
розвиваються в суспільстві, є складовими такої сис-
теми та взаємодіють зі значною кількістю інших її 
складових. Електронний бізнес, якщо його розгляда-
ти як цілісний об’єкт, певну систему відносин, також 
взаємодіє із різними економічними системами в меж-
ах економіки країни, які також впливають і на його 
розвиток. Таким чином, враховуючи окреслене, мож-
на з теоретичного погляду виокремити два концепту-
альні виміри конкретизації взаємодії між національ-
ною економікою й електронним бізнесом (рис. 1).

чий попит у суспільстві на нові технології. На рис. 2 
наведено окремі напрями позитивного впливу елек-
тронного бізнесу на розвиток національної економіки.

Враховуючи інформацію, наведену на рис. 2, 
також зазначимо, що роль електронного бізнесу по-
лягає не лише у формуванні умов для активізації під-
приємницької діяльності економічних суб’єктів, але, 
що найважливіше, окреслені суб’єкти досить часто 
самостійно залучаються до процесу розробки та ви-
користання нових інформаційних технологій, які в 
майбутньому поступово змінюють наше життя. Саме 
такий складний процес саморозвитку позитивно 
впливає і на функціонування національного госпо-
дарства. Також окремі підприємства, які змогли до-
сягнути значних результатів у власній сфері господа-
рювання, з часом можуть створювати нові підприєм-
ства в інших галузях та сферах економіки, формуючи 
вже мультиплікативні ефекти для економічного роз-
витку країни.

ЕЛЕКТРОННИЙ
БІЗНЕС

економічна діяльність, яка здійснюється насамперед
за допомогою використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій  з метою отримання прибутку

НАЦІОНАЛЬНА
ЕКОНОМІКА

складна система відносин між
економічними суб’єктами щодо
розподілу, виробництва, обміну

та споживання товарів і послуг у межах
єдиного територіального простору

I II

Рис. 1. Особливості взаємовпливу національної економіки та системи електронного бізнесу
Джерело: складено на основі [1; 8; 11].

Аналізуючи рис. 1, зауважимо, що така концеп-
ція пізнання ролі електронного бізнесу в розвитку 
національної економіки розглядається виключно з 
теоретичного погляду, оскільки зрозуміло, що дві 
окреслені макроекономічні системи є невід’ємними 
складовими одна одної. Проте для конкретизації ролі 
такого бізнесу в економічному розвитку країни роз-
глянемо виокремлені виміри детальніше. 

І (вимір екзогенного впливу) – у цьому випадку 
електронний бізнес варто розглядати як окрему сис-
тему, яка здійснює вплив на розвиток національної 
економіки. У такому контексті зазначений вид бізнесу 
у своєму розвитку формує нові імпульси для активіза-
ції економічної діяльності, сприяє формуванню нових 
напрямів підприємницької діяльності, дозволяє за-
лучати нових суб’єктів господарювання, створювати 
нові ринки товарів і послуг. Цілком зрозуміло, що по-
тенціал електронного бізнесу до власного розвитку та 
значного впливу на розвиток національної економіки 
буде лише зростати, враховуючи постійно зростаю-

ІІ (вимір ендогенного впливу) – сутність цього 
виміру полягає в розгляді впливу національної еко-
номіки на розвиток електронного бізнесу, оскільки 
такий вплив є об’єктивним, враховуючи, що окресле-
ний вид бізнесу є її частиною. 

Електронний бізнес за своєю природою є під-
приємницькою діяльністю, а її розвиток зумов-
люється сформованими в межах країни умова-

ми для здійснення такої діяльності. Також такий вид 
бізнесу поєднує в собі різні напрями та види еконо-
мічної діяльності, розвиток яких досить часто ре-
гламентується різними інституційними нормами та 
правилами ведення. Саме це ускладнює досить час-
то процес впровадження нових технологій багатьма 
підприємствами, оскільки, наприклад, норми зако-
нодавства не дозволяють їх використання або значно 
ускладнюють швидке використання переваг нових 
інновацій як у межах операційної діяльності, так і у 
сфері управління суб’єктами господарювання. Проте 
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підвищення конкуренції на ринках товарів і послуг

нові ринки збуту товарів і послуг

підвищення рівня відкритості національної економіки

підвищення доступності товарів, продукції, можливість купувати
та продавати їх у всьому світі 

значний імпульс до розвитку окремих галузей і сфер економіки,
а саме: тих напрямів, які стосуються розвитку інформаційних

технологій, їх розробки, впровадження та продажу

створення нових сфер, галузей економіки, нових видів
економічних відносин

швидкість і зручність придбання товарів і послуг економічними
суб’єктами

імпульс до розвитку сфери фінансових послуг, використання
нових технологій у обслуговуванні клієнтів фінансових технологій

прискорення бізнес-процесів, що позитивно впливає
на ефективність роботи суб’єктів підприємницької діяльності

імпульс до розвитку підприємницької діяльності, активізації
підприємницького потенціалу в країніЕЛЕКТРОННИЙ

БІЗНЕС

НАЦІОНАЛЬНА
ЕКОНОМІКА

Рис. 2. Основні напрямки позитивного впливу електронного бізнесу на розвиток національної економіки
Джерело: складено на основі [2–5; 9; 10].

сьогодні процес мінімізації бюрократичних процедур 
за допомогою використання нових цифрових техно-
логій також активно відбувається в усіх країнах.

Отже, розвиток електронного бізнесу в системі 
національної економіки обумовлюється такими умо-
вами та чинниками:
 наявність національного законодавства в час-

тині здійснення підприємницької діяльності, 
ведення бізнесу в різних сферах і галузях еко-
номіки;

 вплив макроекономічної стабільності на роз-
виток усіх компонентів національного госпо-
дарства;

 наявність умов для розвитку підприємниць-
кої діяльності, доступності фінансових ресур-
сів для реалізації нових проєктів; 

 місце національної економіки в глобальній 
системі економічних відносин;

 розвиток інфраструктури в країні, яка актив-
но використовується у процесі провадження 
електронного бізнесу;

 стабільність функціонування фінансових уста-
нов, ефективність їх розвитку;

 рівень соціально-економічного розвитку гро-
мадян, їхня купівельна спроможність;

 рівень тіньової економіки та корупції в краї-
ні й інші потенційні економічні чинники, які 
можуть впливати на розвиток електронного 
бізнесу.

Враховуючи значну залежність розвитку елек-
тронного бізнесу від умов здійснення підприєм-
ницької діяльності, більшість урядів розвину-

тих країн намагається створити максимально прива-
бливі умови для ведення бізнесу загалом, і, відповідно, 
електронного бізнесу зокрема. Насамперед на зако-
нодавчому рівні приймаються стратегічні документи 
щодо розвитку економіки в період епоху цифровізації 
економічних відносин. При цьому розробляються за-
ходи щодо розвитку і підприємницької діяльності за 
допомогою використання сучасних технологій, ство-
рюються умови для активного розвитку і відповідної 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури. 

З іншого боку, саме використання цифрових 
технологій також допомагає урядам створювати 
сприятливі умови для суб’єктів підприємницької ді-
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яльності в частині спрощення взаємодії з органами 
державної та місцевої влади. Використання таких 
технологій дозволяє:
 мінімізувати потенційні прояви корупційних 

дій з боку працівників органів державної та 
місцевої влади;

 підвищити якість надання послуг через вико-
ристання онлайн-механізмів взаємодії;

 спростити процес обробки даних громадян, 
підвищити якість опрацювання інформації;

 сформувати єдині реєстри інформації про 
громадян, якими можуть користуватися різні 
органи державної та місцевої влади, що зна-
чно підвищує якість обслуговування;

 своєю чергою, розробка нових технологій у 
даній сфері також стимулює попит з боку ор-
ганів державної та місцевої влади на відповід-
них фахівців, необхідні послуги у сфері ІТ;

 підвищити рівень відповідальності громадян, 
оскільки цифрові технології дозволяють три-
мати постійний зв’язок між ними й органами 
державної і місцевої влади шляхом надси-
лання смс, нагадувань, ведення власних сто-
рінок у соціальних мережах, використання 
чат-ботів для інформування населення щодо 
необхідності здійснення тих або інших захо-
дів, подачі документів тощо;

 значну роль цифрові технології відіграють 
у фінансовій системі, в аспекті швидкості та 
зручності отримання виплат з державного та 
місцевих бюджетів – пенсій, соціальної допо-
моги, стипендій, заробітної плати тощо.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у статті розглянуто питання ролі 

електронного бізнесу в розвитку національної еконо-
міки. Встановлено, що сучасний розвиток підприєм-
ницької діяльності фактично в усіх країнах відбува-
ється частково завдяки розробленню та використан-
ню нових інформаційно-комунікаційних технологій. 
Такі технології вже активно застосовуються як неве-
ликими підприємствами, так і корпораціями. Актив-
не їх використання зумовлено значними перевагами 
як для власників підприємств, так і для їхніх клієнтів. 

Зазначено, що розвиток електронного бізнесу 
визначається різними чинниками, основним серед 
яких є рівень розвитку в країні інформаційно-комуні-
каційних технологій. Саме їх використання дозволяє 
формувати нові імпульси до розбудови національно-
го господарства, створення нових сфер економіки, 
нових ринків товарів і послуг. 

Виокремлено два виміри опису взаємодії між 
системою електронного бізнесу та національною еко-
номікою, а саме: вимір екзогенного впливу (вплив 
електронного бізнесу на господарські процеси в меж-
ах системи національної економіки) та вимір ендо-
генного впливу (вплив макроекономічних чинників 

на розвиток електронного бізнесу), конкретизовано 
їхній зміст.

Поглиблено теоретичні положення досліджен-
ня особливостей розвитку електронного бізнесу 
в системі національної економіки. Своєю чергою, 
отримані результати актуалізують питання прове-
дення нових досліджень у цій сфері, особливо в на-
прямку пізнання трансформацій в окремих галузях 
національної економіки внаслідок впливу інформа-
ційно-комунікаційних технологій і вивчення нових 
можливостей для розвитку електронного бізнесу в 
результаті таких змін.                     
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