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 «ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС», «ЕЛЕКТРОННА  
КОМЕРЦІЯ» ТА «ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ»:  

ВІДМІННОСТІ Й ОСОБЛИВОСТІ 

Сьогодні, на тлі цифровізації суспільства та багатьох сфер 
життя, неминучими стають зміни у свідомості та споживчій пове- 
дінці людей. Це, у свою чергу, впливає на глобальну економіку, зо-
крема на електронну комерцію. Згідно з прогнозами компанії 
eMarketer, яка надає аналітичні дані, пов'язані з цифровим марке- 
тингом, у 2021 р. глобальні продажі електронної комерції зростуть 
на 26,7% (до 4 891 трлн дол. США). Також очікується, що онлайн-
продажі збережуть тенденцію до зростання та складуть у 2024 р. 
6,388 трлн дол. США, що майже вдвічі перевищує загальний обсяг 
продажів електронної комерції за 2019 р.  

Наразі рушійною силою вибухового зростання електронної 
комерції є пандемія COVID-19. На думку експертів, вплив корона-
вірусу збережеться і після неї. Згідно з даними вебсайту, який надає 
фінансову інформацію, дані про фондовий ринок та є дочірньою 
компанією Dow Jones & Company MarketWatch, очікується, що рі-
вень проникнення до 2025 р. зросте до 25%, тобто за 5 років на 67%. 
На даний час цей показник складає 15% [1]. 

Таким чином, уточнення концептуальних засад визначення 
електронної комерції, з урахуванням глобальних змін і змін у свідо-
мості споживачів є актуальним у контексті забезпечення ефектив-
ного функціонування підприємств не лише сфери електронної ко-
мерції, але і підприємств, які вимушені частково цифровізувати 
свою діяльність.  

Узагальнення наукової літератури свідчить, що дане питання 
розглядається науковцями в умовах цифровізації бізнес-процесів у 
контексті концепції Індустрії 4.0 [2-11]. Фокус уваги зарубіжних та 
українських авторів спрямовано на: 
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визначення змістовності понять «електронний бізнес» (Д. Єв-
тушенко; Д. Пілевич, І. Федишин); «електронна комерція»  
(A. Summer, Gr. Dunkan, Л. Нескороджена, Т. Куклінова, О. Юра-
сов, Г. Хубаєв, Р. Царьов, О. Юдін, М. Макарова, Р. Лавренюк, 
Т. Тардаскіна, Є. Стрельчук, Ю. Терешко, С. Легенчук, А. Скакун, 
Н. Серських, А. Одарченко, К. Сподар, Л. Гармідер, А. Орлова, 
Г. Маліцька, О. Мельник, Д. Пілевич); «інтернет-торгівля» (Д. Єв-
тушенко); «інтернет-комерція» (А. Одарченко, К. Сподар); «елект-
ронна торгівля» (Л. Гранат, В. Брендинг, О. Бурдяк); «електронна 
роздрібна торгівля» (M. Hargrave); «інтернет-магазин» (Л. Гранат); 

розгляд правового забезпечення розвитку та ефективної ді- 
яльності електронної комерції (І. Трубін; В. Полях, Н. Кривошеєва, 
В. Клочко, О. Шарапова, Н. Чуйко); 

удосконалення системи клієнтоорієнтованості та комунікації 
зі споживачем через оптимізацію використання інформаційних тех-
нологій (G. Balabanis, K. Keller, P. Kotler, A. Payne, V. Souitaris, 
Є. Крикавський); 

практичним аспектам застосування та механізмам оцінки до-
цільності впровадження цифрових технологій у логістичній діяль-
ності підприємств (A. Amaral, L. Barreto, H. Dzwigol, A. Кwilinski, 
T. Pereira, О. Вишневський, В. Ляшенко).   

Поліваріантність трактувань окремих питань з даної тематики 
обумовлює доцільність подальших наукових розробок.  

Метою статті є уточнення суті та змісту понять «електрон-
ний бізнес», «електронна комерція», «електронна торгівля», їх скла-
дових та формулювання авторського підходу до визначення цих ка-
тегорій.  

Науковці ототожнюють електронну комерцію з різними тер-
мінами (рис. 1), поступово відокремлюючи це поняття, спираючись 
на більш детальну специфіку й особливості функціонування. 

В. Полях, Н. Кривошеєва, В. Клочко, О. Шарапова, Н. Чуйко 
[12] відзначають необхідність більш ієрархічної диференціації по-
нять «електронна комерція» та «електронна торгівля». На їхню  
думку, електронна комерція є більш широкою сферою діяльності та 
включає електронну торгівлю. Електронний бізнес, у свою чергу, 
займає вищий щабель від електронної комерції.  

Аналіз літератури свідчить про використання різних термінів 
для визначення електронного бізнесу, електронної комерції, елект-
ронної торгівлі та інтернет-торгівлі, яку деякі вчені ототожнюють з 
електронною комерцією (табл. 1-3).  
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Рис. 1. Поняття, які характеризують суть електронної комерції 
(побудовано автором) 

Деякі автори трактують категорію «інтернет-магазин» як ме-
ханізм організації електронної торгівлі. Так, Л. Гранат зазначає, що 
електронна торгівля здійснюється за допомогою інтернет-магазинів 
[13]. На думку Т. Куклінової, інтернет-магазин виконує всі основні 
бізнес-процеси торговельного підприємства: вибір товарів покуп-
цем, оформлення замовлень, проведення розрахунків, доставка то-
варів покупцю, відстеження виконання замовлень і гарантійний 
сервіс [14]. 
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Таблиця 1 
Трактування категорії «електронний бізнес» 1 

Автор Трактування
Д. Євтушенко 
[15] 

Вид підприємництва, що здійснюється на основі інформаційних 
технологій для перетворення зв’язків підприємства з постачаль-
никами, партнерами і клієнтами, з метою поліпшення загальної 
ефективності бізнесу та вдосконалення бізнес-процесів (вироб-
ництва, управління запасами, розробки продукту, управління 
ризиками, фінансів, управління знаннями та людськими ресур-
сами)

Д. Пілевич [16] Вид господарської діяльності, у межах якого активно викорис-
товуються інформаційно-комунікаційні технології та мережі, їх 
застосування дає можливість створити додану вартість та отри-
мати дохід 
Вид господарської діяльності, оскільки вимагає вкладення інве-
стицій у створення підприємства і дає можливість у подаль-
шому здійснювати різні види економічної діяльності для отри-
мання прибутку. 
Діяльність, яка має приносити дохід власникам
Господарська діяльність, для здійснення якої активно викорис-
товуються інформаційно-комунікаційні технології та мережі, 
що відіграють провідну роль в отриманні доходів підприємства
Економічна діяльність, у процесі якої інформаційно-комуніка-
ційні технології та мережі відіграють важливу роль у всіх клю-
чових господарських процесах: споживанні, обміні, розподілі та 
виробництві 
Господарська діяльність, яка створює додану вартість із  вико-
ристанням інформаційно-комунікаційних технологій та мереж 

І. Федишин 
[17] 

Вид економічної діяльності компаній через комп’ютерні ме-
режі, зокрема Інтернет, з метою отримання прибутку 

1 Узагальнено автором. 

Таблиця 2 
Трактування категорії «електронна комерція» 1 

Автор Трактування
1 2

A. Summer, 
Gr. Dunkan [18] 

Будь-яка форма бізнес-процесу, коли взаємодія між суб’єктами 
відбувається електронним шляхом із використанням інтернет-те-
хнологій 

О. Юрасов [19] Будь-яка форма бізнес-операцій, у яких сторони взаємодіють за 
допомогою електронних засобів зв’язку, а не за допомогою фізи-
чного контакту 

І. Федишин 
[17] 

Вид електронної комерційної діяльності з використанням інфор-
маційних комунікаційних технологій, складова е-бізнесу як од-
ного із способів його здійснення 
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Продовження табл. 2 
1 2

Л. Нескород-
жена [20] 

У широкому значенні ‒ господарська діяльність, яка здійсню-
ється за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, 
включає укладання правочинів в електронній  формі та передба-
чає електронний обмін інформацією, електронний рух капіталу, 
електронну торгівлю, обіг електронних грошей, електронний 
маркетинг, електронний банкінг, електронні страхові послуги 
тощо. У вузькому значенні ‒ процес купівлі-продажу за допомо-
гою інформаційно-комунікаційних технологій, результатом 
якого є правочин, укладений в електронній формі 

Т. Куклінова 
[14] 

Здійснення всіх без виключення бізнес-процесів в електронний 
спосіб 

Г. Хубаєв [21] Форма постачання продукції, при якій вибір і замовлення товарів 
здійснюються через комп’ютерні мережі, а розрахунки між по-
купцем і постачальником ‒ з використанням електронних доку-
ментів і/або засобів платежу 

D. Chaffey [22] Діяльність, що охоплює всі типи електронних транзакцій між 
організаціями та зацікавленими особами 

Р. Царьов [23] Транзакція, яка здійснюється через комп’ютерну мережу, внаслі-
док якої право власності або право використання товару або по-
слуги було передано від однієї особи до іншої 

І. Антохонова, 
О. Полухіна 
[24] 

Форма ділових угод, при яких взаємодія сторін здійснюється 
електронним способом замість фізичного обміну чи безпосеред-
нього фізичного контакту і в результаті якого право власності чи 
право користування товаром або послугою передається від однієї 
особи до іншої 

О. Юдін,
М. Макарова, 
Р. Лавренюк 
[25] 

Ділова активність і вид суспільних відносин щодо купівлі-про-
дажу товарів та послуг, що передбачає взаємодію сторін на ос-
нові інформаційних мереж (без безпосереднього фізичного кон-
такту) 

Т. Тардаскіна, 
Є. Стрельчук, 
Ю. Терешко 
[26] 

Вид електронної комерційної діяльності з використанням інфор-
маційно-комунікаційних технологій 

Н. Серських 
[28] 

Будь-яка ділова активність між різними типами організацій або 
приватними особами в мережі Інтернет із використанням елект-
ронних засобів комунікації 

Д. Євтушенко 
[15] 

Сукупність усіх операцій між підприємством і контрагентами, 
здійснених за допомогою інформаційних технологій з метою ав-
томатизації бізнес-процесів для оптимізації витрат і збільшення 
економічної ефективності бізнесу 

Н. Савицька 
[29] 

Комерційна діяльність лише інтернет-провайдерів і виробників 
інформаційних технологій (у вузькому значенні); 
здійснення купівлі-продажу фізичних, цифрових товарів, послуг, 
купонів і квитків за допомогою інтернету – ототожнюється з 
електронною торгівлею (у звуженому значенні); 
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Закінчення табл. 2 
1 2

усі можливі способи використання інформаційно-цифрового 
простору і технологій для розподілу ділової інформації, вибудо-
вування відносин між суб’єктами ринку та здійснення господар-
ської діяльності (у широкому значенні) 

А. Одарченко, 
К. Сподар 
[30] 

Продаж товарів, при якому, як мінімум, організація попиту на то-
вар здійснюється через інтернет. При цьому спосіб оплати не має 
значення: розрахунки за покупку можуть здійснюватися навіть 
готівкою 

Л. Гармідер, 
А. Орлова 
[31] 

Виробництво, поширення, маркетинг, продаж або доставка това-
рів і послуг в електронний спосіб 

Г. Маліцька, 
О. Мельник 
[32] 

Будь-які бізнес-процеси, які здійснюються за допомогою інфор-
маційних технологій та мережі Інтернет 

Д. Пілевич [33] Сукупність економічних суб’єктів, що взаємодіють між собою у 
процесі продажу товарів і надання послуг за допомогою інфор-
маційних мережевих технологій 

1 Узагальнено автором. 

Таблиця 3 
Трактування категорії «електронна торгівля» 1 

Джерело Визначення
Л. Гранат [13] Господарська діяльність у сфері електронної купівлі-продажу, 

реалізації товарів дистанційним способом покупцю шляхом вчи-
нення електронних правочинів із використанням інформаційно-
телекомунікаційних систем 

І. Федишин [17] Різновид господарської діяльності, у процесі якої укладаються 
договори в електронній формі щодо реальних і віртуальних то-
варів 

Т. Куклінова 
[14] 

Підприємницька діяльність щодо продажу товарів і послуг із ви-
користанням інтернету. Вона може бути і додатковою для підп-
риємства, і представляти самостійний бізнес 

О. Бурдяк [34] Продаж товарів, виконання робіт і надання послуг із використан-
ням сучасних технологій: інтернету, корпоративних мереж та 
електронного обміну документами  

1 Узагальнено автором. 

Таким чином, узагальнено різні наукові підходи до визна-
чення суті та змісту понять «електронний бізнес», «електронна ко-
мерція», «електронна торгівля» [35-42] (рис. 2). 

Висновки. Узагальнюючи існуючі підходи до визначення по-
нять «електронний бізнес», «електронна комерція», «електронна  
торгівля», слід розмежовувати електронну комерцію та електронну  
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Рис. 2. Систематизація наукових підходів до формулювання 
термін «електронний бізнес» та його концептуальних складових 

(побудовано автором) 

торгівлю як її складову. Електронний бізнес доцільно розглядати як 
діяльність, що включає електронну комерцію та електронну торгі-
влю, має більш широкий функціонал і загальний вектор діяльності. 
Електронна комерція ‒ вид електронної комерційної діяльності, що 
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бізнес 

Електронна  
комерція 

частина  
електрон-
ного бізнесу 

спосіб вико-
ристання ін-
формаційно-
цифрового 
простору і 
технологій 

вид елект-
ронної коме-

рційної  
діяльності 

електронна 
взаємодія  

економічних 
суб’єктів 

Електронна  
торгівля 

частина 
електронної 
комерції 

господарська 
діяльність  

у сфері елект-
ронної  
купівлі- 
продажу 

підприєм- 
ницька  

діяльність з 
продажу то-
варів і послуг 
із викорис-
танням ме-
режі Інтернет 

У контексті використання інформаційно-комунікаційних технологій та мереж:
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реалізується через електронну взаємодію економічних суб’єктів. 
Електронна торгівля ‒ безпосередня підприємницька діяльність 
щодо продажу товарів і послуг через мережу Інтернет. 

Виявлено, що в розглянутих визначеннях недостатньо уваги 
приділено такій важливій складовій, як довіра між покупцем та про-
давцем. Це унеможливлює будь-яку комунікацію в сучасних реа-
ліях ‒ від моменту онлайн-вибору до здійснення передплати й оп-
лати. Електронний бізнес не може функціонувати без високої спо-
живчої довіри, оскільки майже немає можливості персонального 
спілкування професійних менеджерів із покупцем, а отже, актуаль-
ним є забезпечення та пошук інструментів ефективної комунікації 
в умовах відсутності особистого контакту. 

Слід підкреслити, що довіра на рівні споживача є невід’єм-
ною складовою розбудови системи кібербезпеки на державному  
рівні. До експоненціального зростання електронної комерції у  
2020 р., унаслідок пандемії COVID-19, традиційні магазини підда-
валися кібератакам на окремі точки продажів і загальним атакам  
кібербезпеки. На даний момент недоцільно говорити про методи за-
безпечення безпеки без обговорення питань безпеки в секторі елек-
тронної комерції. Проблеми кібербезпеки становлять загрозу для 
всіх типів і масштабів бізнесу через спільність таких елементів, як 
онлайн-транзакції, вебсайти та платіжна інформація. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розвитку 
теоретичних положень, обґрунтуванні науково-методичних підхо-
дів і розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефек- 
тивності організації процесів логістичної діяльності підприємств в 
умовах цифрових перетворень. 
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