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В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ 

У межах цієї статті здійснено аналіз запровадження електронного бізнесу в європейських 
країнах, охарактеризовано основні проблеми щодо його розвитку, розроблено ефективні ме-
ханізми їх запобігання та розв’язання, обґрунтовано доцільність створення спеціальних орга-
нізаційно-управлінських структур для подальшого розвитку електронного бізнесу. 
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І. Вступ

0
 

Структурно-функціональні зміни в еконо-
міці, які відбулися завдяки розвитку інфор-
маційно-комунікативних технологій, призве-
ли до розвитку міжнародного електронного 
бізнесу. На сучасному етапі актуальною є 
розробка певних управлінських рішень щодо 
організації електронних ринків і розширення 
приватного та державного електронного 
підприємництва; створення електронних 
систем у сфері митної діяльності; прове-
дення електронних державних закупівель; 
розробка і реалізація національних і міжна-
родних програм розвитку інтернет-еконо-
міки, електронного бізнесу та економіки знань. 

Найбільшого розроблення проблема ро-
звитку електронного бізнесу набуває у за-
рубіжній науці, де вперше було чітко конкре-
тизовано основні методологічні принципи 
його запровадження. Окремі аспекти розг-
ляду цієї проблеми виступали предметом 
дослідження в працях таких вчених, як 
Т. Геблер, Д. Кліланд, К. Лефор, Д. Ллойд, 
Л. Лукайдес, Дж. Меттерсон, Д. Метьюз, 
Н. Моргентау, Ч. Моррісон, Д. Осборн, П. Плас-
трік, Г. Саймон, Д. Смітбург, С. Хіндмуур. 

У сфері міжнародного електронного біз-
несу варто розглянути вплив держави на 
стан розвитку правової бази, ступінь її інтег-
рації, участь у міжнародних організаціях та 
інших фінансових установах. А також вплив 
сфери міжнародного співробітництва на за-
гальний стан світового електронного бізнесу 
та на якість його розвитку. Саме цей аспект 
потребує подальшого дослідження в межах 
вітчизняних державноуправлінських підходів 
і ґрунтовного вивчення зарубіжного досвіду 
його розроблення. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – на основі аналізу досвіду 

впровадження електронного бізнесу в євро-
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пейських країнах визначити механізми за-
побігання та подолання проблем щодо його 
розвитку. Досягнення цієї мети зумовлює 
вирішення таких завдань: проаналізувати 
нормативно-правове забезпечення розвитку 
електронного бізнесу, визначити основні 
проблеми щодо його впровадження та роз-
витку, розробити ефективні механізми запо-
бігання та подолання відповідних проблем, 
обґрунтувати доцільність створення спеціа-
льних організаційно-управлінських структур 
розвитку електронного бізнесу, які успішно 
функціонують у європейських країнах. 

ІІІ. Результати 
Розглянемо діяльність органів державної 

влади щодо впровадження електронного 
бізнесу на прикладі країн, які не входять у 
першу двадцятку за розвитком електронно-
го бізнесу. 

Греція посідає 80-те місце зі 155 країн, у 
яких є сприятливі можливості для ведення 
бізнесу, та 121-ше місце як країна зі сприят-
ливими можливостями для створення ново-
го бізнесу [6]. У країні існують певні бар’єри 
для ведення комерційної діяльності: бюрок-
ратія, затягування процедури реєстрації но-
вої компанії, суперечності в законодавстві, 
корупція. Але, незважаючи на ці перепони, 
активно пропагується та практикується 
впровадження в життя інформаційно-кому-
нікативних технології. У Греції в Міністерстві 
економіки і фінансів існує посада Секретаря 
з Інформаційного Суспільства. У 2001 р. 
було створено Національний Комітет з еле-
ктронної комерції, але за весь час роботи не 
було видано жодного документа практично-
го змісту [6]. Тому у 2004 р. було створено 
Міжурядовий координаційний комітет і вже у 
2005 р. було опубліковано огляд стану сек-
тору електронної комерції у Греції, проана-
лізовано причини відставання за 10 років. 
Комітетом розроблено та запроваджено про-
ект “Цифрової стратегії на 2006–2013 рр.”, 
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також створено проект “Цифровий прорив 
до підвищення продуктивності та покращен-
ня якості життя” [6]. Він включає в себе два 
основні напрями: 
– покращення продуктивності діяльності 

комерційних компаній через викорис-
тання інформаційно-комунікативних тех-
нологій та нових знань; 

– покращення якості життя через впрова-
дження інформаційно-комунікативних тех-
нологій. 

Кожний напрям має шість пунктів та 
65 практичних дій щодо реалізації: впрова-
дження та застосування інформаційно-кому-
нікативних технологій, прийняття норматив-
но-правових актів про електронну комерцію 
відповідно до законодавства Євросоюзу, 
підтримка інформаційно-комунікативних тех-
нологій як основи електронної комерції, під-
тримка підприємницької діяльності малого 
та середнього бізнесу, покращення добро-
буту населення та розвиток електронних 
послуг для населення. 

Також у липні 2004 р. створено Інформа-
ційну Наглядову Раду, основним завданням 
якої є визначення впливу інформаційно-ко-
мунікативних технологій на життєдіяльність 
суспільства [6]. Її діяльність визнано най-
кращою на рівні Євросоюзу. Секретаріатом 
промисловості Міністерства розвитку ініці-
йовано “Форум з електронної комерції”. 
Участь в обговореннях проблем розвитку 
електронної комерції в Греції взяли пред-
ставники уряду, провідні вчені, комерційні 
компанії та користувачі Інтернету. Було 
створено 35 робочих груп з такої проблема-
тики: 
– Національна програма закупівлі; 
– надання електронних послуг торговими 

палатами; 
– фінансування урядом інвестиційних про-

екnів електронної комерції; 
– проектування та розробка міських циф-

рових комп’ютерних мереж (високошвид-
кісне оптично-волоконне кільце) у 65 му-
ніципалітетах; 

– фінансування досліджень і розробок у 
сфері електронної комерції; 

– надання послуг органами державної 
влади через мережу Інтернет (оподат-
кування он-лайн, поліція он-лайн); 

– впровадження цифрових послуг муніци-
палітетів по всій країні [6]. 

Треба також зазначити, що в Греції діє 
два великих електронних ринки із загальним 
оборотом у декілька мільярдів євро [7]. 

Цікавим у цьому аспекті також є досвід 
запровадження електронного бізнесу в Сло-
вацькій Республіці, яка приєдналась до Єв-
росоюзу у 2004 р. та прийняла зобов’язання 
створити бізнес-середовище, сприятливе 
для розвитку електронної комерції. Викори-
стання інформаційно-комунікативних техно-

логій є інструментом для досягнення цих 
цілей. Інформатизація суспільства є основ-
ним завданням для ефективного функціону-
вання електронної комерції. 

У Словаччині Закон “Про електронну ко-
мерцію” був прийнятий у лютому 2004 р. 
Координують роботу щодо впровадження 
електронної комерції Міністерство економіки 
та Міністерство транспорту, пошти та теле-
комунікацій. Урядом було схвалено “План 
дій”, який охоплює 56 сфер діяльності, але, 
як зазначено у звіті Міністерства транспорту, 
пошти та телекомунікацій, лише у 16 сферах 
було досягнуто успіху. Це сталося через 
відсутність сконцентрованих зусиль щодо 
просування цієї ідеї в широкі маси спожива-
чів і підвищення уваги до розуміння елект-
ронної комерції. У країні дуже низька ком-
п’ютерна грамотність, за статистикою 95% 
словаків ніколи не робили покупок он-лайн, 
а 3,1% – декілька разів [5]. Тому основною 
проблемою для впровадження електронно-
го бізнесу у Словаччині є цифрова нерів-
ність. Однак, незважаючи на це, країна ро-
бить відчутні кроки щодо розвитку в цьому 
напрямі: створено Національний центр еле-
ктронної комерції, за відсутності Міністерст-
ва інформатики запроваджено посаду Спе-
ціального уповноваженого з питань інфор-
маційного суспільства. Створено Словаць-
кий діловий реєстр і Кадастр підприємств, 
які працюють у мережі. Відповідно до цього 
проголошено такі основні напрями розвитку 
електронного бізнесу: 
– стимулювання створення інфраструкту-

ри електронної комерції, використання 
електронного підпису та інформаційно-
комунікативних технологій органами 
державної влади (податкові декларації 
подаються он-лайн); 

– стимулювання впровадження електрон-
ної комерції для середніх та малих підп-
риємств; 

– започатковано науково-дослідну про-
граму “Аналіз ділового середовища та 
бар’єри для електронної комерції” [3]. 

Діяльність органів державної влади Сло-
ваччини щодо впровадження та розвитку 
електронної комерції, включає такі основні 
концептуальні прийоми та механізми. 

1. Розвиток людських ресурсів. Ініцію-
вання проведення тренінгів, освітніх про-
грам, семінарів; надання консультаційних 
послуг; підтримка малого та великого бізне-
су шляхом надання консультацій та прове-
дення тренінгів. 

2. Цільове привертання уваги. Створен-
ня спеціального тематичного порталу; про-
ведення семінарів, круглих столів, які орга-
нізовує Словацька асоціація електронної 
комерції за участю представників держав-
них органів влади та громадськості. 
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3. Інноваційна діяльність: 

– фінансування науково-дослідної діяль-

ності (надання грантів на придбання ін-

новаційних технологій та впровадження 

системи контролю якості управління); 

– державні закупівлі (проект про державні 

електронні закупівлі знаходиться на пе-

ршій стадії розгляду в парламенті); 

– субвенції (надання субвенцій та держа-

вні інноваційні програми). 

4. Просування інформаційно-комунікатив-

них технологій для малого та середнього 

бізнесу. Завдання покладено на Національ-

ну агенцію розвитку малих та середніх під-

приємств [5]. 

5. Законодавство: прийнято закони “Про 

електронну комерцію”, “Про електронний 

підпис”, “Про електронні комунікації”, “Про 

захист особистих даних”, “Про захист автор-

ських прав”, “Про вільний доступ до інфор-

мації” [7]. 

Таким чином, можна зробити висновок, 

що основною проблемою розвитку елект-

ронної комерції у Словаччині є непоінфор-

мованість широких кіл населення про мож-

ливості та переваги, які надає впроваджен-

ня інформаційно-комунікативних технологій 

у комерційну діяльність. 

Відповідно до логіки розгляду цієї про-

блематики також варто звернути увагу на 

досвід запровадження електронного бізнесу 

в Іспанії. Його розвиток всіляко підтриму-

ється урядом та Європейським Регіональ-

ним фондом розвитку. Саме завдяки фінан-

совим вливанням Фонду в країні відбуваєть-

ся розвиток як інформаційного суспільства, 

так і електронної комерції. Ці фінансові ре-

сурси вкладаються у розвиток певної сфери 

діяльності на п’ять років [1]. 

Урядом Іспанії затверджено план дій що-

до поширення електронної комерції на 2001–

2010 рр., основні завдання якого такі: 

– стимулювання використання електрон-

ної комерції малими та середніми підп-

риємствами; 

– проведення тренінгів та навчальних се-

мінарів щодо використання інформацій-

но-комунікативних технологій; 

– поширення успішного досвіду діяльності 

компаній у сфері електронної комерції; 

– надання прямих кредитів компаніям, які 

роблять інвестиції у розвиток інформа-

ційно-комунікативних технологій; 

– надання податкових пільг компаніям, які 

роблять інвестиції у розвиток інформа-

ційно-комунікативних технологій [7]. 

В Іспанії діє програма “ARTEPYME”, яка 

фінансується урядом та Європейським Регі-

ональним фондом розвитку для малих та 

середніх підприємств. 

Цією програмою фінансуються проекти в 

чотирьох напрямах: 

– поширення можливостей електронної 
комерції для малих і середніх підпри-
ємств; 

– проведення техніко-економічного обґру-
нтування інвестиційних проектів; 

– поширення успішного досвіду в елект-
ронній комерції; 

– надання допомоги у впровадженні прое-
ктів [6]. 

З 2001 до 2010 рр. профінансовано 
524 проекти, сума загальних інвестицій ста-
новить 130 млн євро. За перший рік діяль-
ності програми кількість учасників збільши-
лась у 2,7 раза, що свідчить про пожвав-
лення інтересу до сфери електронної коме-
рції. Відповідно до цього у 2004 р. було за-
тверджено державну програму розвитку “Ava-
nz@” на 2006–2010 рр. [6], основним за-
вданням якої є огляд ситуації на ринку елек-
тронної комерції та можливість її покращен-
ня відповідно до провідних країн Євросоюзу 
в цій сфері. 

Однак і досі лишається невирішеним 
блок проблемних питань, щодо упровад-
ження електронного бізнесу в Іспанії. До них 
можна віднести: 
– цифрову нерівність між регіонами; 
– труднощі у сприйнятті нових інформа-

ційно-комунікативних технологій; 
– відсутність фінансових і технічних ресу-

рсів у малих підприємствах, що стримує 
впровадження електронної комерції [6]. 

Особливий інтерес у контексті цього ана-
лізу становить досвід Нідерландів, які тра-
диційно вважаються прогресивно орієнто-
ваною країною. У 2000 р. витрати на розви-
ток інформаційно-комунікативних технологій 
становили 0,27% ВВП (середній показник 
Євросоюзу становить 0,3%). У країні дуже 
поширено інтерактивне спілкування між ор-
ганами державної влади та компаніями, гро-
мадянами. У 2003 р. державні установи на-
давали 65% послуг за допомогою інформа-
ційно-комунікативних технологій, у країнах 
Євросоюзу цей показник становив 45%, а у 
2004 р. відповідно 70 та 72%. У 2008 р. він 
становив 87%, а у 2010 р. – 92% надання 
електронних послуг [5]. 

Основні напрями запровадження елект-
ронного бізнесу, які декларує уряд: 
– створення єдиного центру збору даних; 
– електронна ідентифікація; 
– швидкісний Інтернет; 
– безпека та надійність мереж; 
– створення інформаційно-комунікативних 

технологій для середнього та малого бі-
знесу. 

На пострадянському просторі лідером у 
запровадженні послуг електронного бізнесу 
й досі лишається Естонія, що становить 
особливий практико-прикладний інтерес. Це 
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також зумовлено тим, що Естонія нині очо-
лює список користувачів Інтернету в Цен-
тральній і Східній Європі. Своїм політичним 
курсом та інноваційними ініціативами естон-
ський уряд допомагає компаніям зробити 
сектор інформаційних технологій одним із 
тих, що стрімко зростають. Крім політики 
загальної інфраструктури, уряд гарантує 
розвиток законодавчої бази. Прийнятий у 
березні 2000 р. Закон “Про цифровий підпис” 
надав можливість продовжити трансформа-
цію способів ведення бізнесу в цій країні. 
Щороку, і це вже протягом понад 
десятиліття, уряд Естонії інвестує один 
відсоток національного бюджету на розви-
ток інформаційно-комунікативних техноло-
гій. 

В Естонії відкрито центри для громадсь-
кого доступу до мережі Інтернет. Навіть у 
районах зі слабшою інфраструктурою кожен 
громадянин має доступ до мережі, по всій 
країні відкрито понад сімсот центрів досту-
пу. Надзвичайно активно інформаційно-ко-
мунікативні технології використовуються ор-
ганами державної влади Естонії. Дуже часто 
на рівні міністерств проводять інтерактивні 
наради та засідання. У 2004 р. 76% грома-
дян Естонії подали свою податкову декла-
рацію через Інтернет [2]. 

Узагальнюючи досвід реалізації електрон-
ного бізнесу в європейських країнах, слід від-
значити, що він започатковувався у 1990-х рр., 
коли активно почав розвиватися ринок Інте-
рнет-послуг. Саме це дало поштовх не тіль-
ки для ведення бізнесу в мережі, але й 
створення та розвитку систем державних е-
закупівель. На законодавчому рівні, а саме 
директивами ЄС, було закріплено декілька 
форм проведення таких е-торгів, серед яких 
створення електронних торгових майданчи-
ків, ведення електронних каталогів тощо. 
Хоча директиви не внесли потрібної конкре-
тики в організацію та методику проведення 
е-закупівель, за цей період стали очевид-
ними переваги електронного способу над 
традиційними “паперовим”. Серед них, у 
першу чергу, експерти виділяють нижчі за-
купівельні ціни та зниження операційних 
витрат, прискорення процесу закупівель 
шляхом автоматизації в управлінні проце-
сом е-закупівель. 

Черговий законодавчий крок був зробле-
ний навесні 2004 р. із прийняттям двох но-
вих директив ЄС – 2004/17/ЄС (координує 
процедури закупівель установ, що діють у 
водному, енергетичному, транспортному та 
поштовому секторах) та 2004/18/ЄС (коор-
динує процедури з проведення тендерів на 
закупівлю товарів, робіт і послуг). Саме во-
ни внесли довгоочікувану деталізацію та 
конкретику в діяльність у сфері е-закупівель 
та ввели методики їх проведення для країн 
ЄС. Цими документами було введено по-

няття електронної системи інформування 
ринку про торги та закріплювались на зако-
нодавчому рівні дві нові форми їх прове-
дення – електронні аукціони й динамічні си-
стеми закупівель. 

За оцінками закордонних експертів, ці 
документи є певною консолідацією попере-
дніх директив ЄС до двох нових. Вони вва-
жаються компромісними, зокрема стосовно 
необов’язкового використання нових мето-
дів ведення е-торгів для країн Європейсько-
го Союзу. Водночас є декілька принципових 
вимог до постачальників товарів і послуг, у 
тому числі максимальне скорочення часу 
від оголошення про тендер до розробки са-
мого проекту. Із моменту підписання цих 
директив держави ЄС мають два роки для їх 
упровадження в національне законодавст-
во, а саме до кінця січня 2006 р. На сьогодні 
14 країн ЄС визначилися, що нові директиви 
будуть введені в середині 2005 р. Сім дер-
жав введуть їх у 2006 р., та дві – ще не при-
йняли рішення [2]. 

На західноєвропейському просторі пер-
ше місце серед країн з найбільш розвину-
тою системою е-комерції посідає Данія. У 
цій державі нові директиви впровадження 
електронного бізнесу набули чинності на 
початку 2005 р. У тому самому році була 
підписана угода, яка з 1 лютого 2005 р. на-
дала право громадянам і бізнес-структурам 
звертатися до органів влади за допомогою 
методів електронного врядування. 

Однією з проблем залишається відсут-
ність єдиної інтегрованої системи, яка б 
об’єднувала весь процес проведення е-
торгів – від розміщення оголошення про те-
ндер, ведення електронної документації до 
проведення оплат. Але наявність цих про-
блем не заважає успішно проводити е-
аукціони у сфері державних закупівель. 

Великобританія в переліку країн з най-
більш розвинутими системами е-комерції 
посідає одну з перших позицій. Головною 
запорукою реалізації електронної системи 
державних закупівель у країні є наявність 
ринку, якому довіряє уряд. Значною мірою 
це свідчить про ефективність запроваджен-
ня державноуправлінської практики у спри-
янні та розвитку електронного бізнесу. Підт-
вердженням цього є те, що щорічно уряд 
Великобританії виділяє 22 млн євро на за-
купівлю товарів і послуг, частина з яких ви-
трачається через електронну систему дер-
жавних закупівель. Саме завдяки проведен-
ню е-торгів уряд країни економить 12% від 
загальної суми, виділеної на е-закупівлі. За-
галом Великобританія – одна з країн ЄС із 
успішним досвідом проведення е-аукціонів 
на державному рівні в таких сферах, як ене-
ргетика, закупівля медичного, технічного й 
телекомунікаційного обладнання, продуктів 
споживання. 
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Третє місце серед держав Європейсько-
го Союзу, які мають успішний досвід запро-
вадження та розвитку електронного бізнесу, 
посідає Швеція. Перші спроби ведення ко-
мерції через Інтернет у цій країні припада-
ють на 1996–1997 рр. Тоді працювала скла-
дна електронна система е-закупівель, яка 
потребувала спеціального програмного за-
безпечення та застосування технічних ресу-
рсів. Це могли собі дозволити лише великі 
компанії, які мали кваліфіковані кадри та 
достатні фінансові ресурси. Тоді склалася 
ситуація, за якої доступ до інформації було 
обмежено. Це стало на заваді реальній кон-
куренції. 

На сьогодні головним принципом веден-
ня е-закупівель у Швеції залишається пода-
льше вдосконалення платформи для на-
дання сервісів. Тут іде мова про доступність 
безкоштовної послуги надання всієї інфор-
мації про торги на спеціальному веб-пор-
талі – від їх оголошення до детальної інфо-
рмації стосовно підготовки та проведення 
тощо. Головним завданням стало забезпе-
чення максимального доступу до цієї інфо-
рмації всіх зацікавлених постачальників і 
замовників товарів чи послуг. У цьому плані 
співпраця приватного та державного секто-
рів дасть можливість узагальнити набутий 
досвід, визначити власний шлях розвитку е-
комерції у країні. 

IV. Висновки 
Таким чином, можна констатувати, що 

держави, які й досі не стимулюють розвитку 
електронного бізнесу та створення основ 
цифрової економіки, і не виробили в цих 
питаннях національної стратегії з участю 
всіх зацікавлених сторін (приватного секто-
ра, громадянського суспільства), ризикують 
залишитися світовими аутсайдерами щодо 
економічних і геополітичних засад. 

Для попередження та подолання проб-
лем розвитку електронного бізнесу в Україні 
потрібно забезпечити відповідне норматив-

но-правове регулювання, узгоджене з між-
народним законодавством, а також створити 
спеціальні організаційно-управлінських стру-
ктури, відповідальні за розвиток як інфор-
маційного суспільства, так і електронної ко-
мерції. 

Також, важливою є розробка Україною 
своєї національної стратегії в галузі елект-
ронного бізнесу, яка враховувала б інтереси 
всіх залучених в цей процес сторін і дала б 
можливість займати чітку позицію при обго-
воренні проблем електронного бізнесу на 
міжнародній арені. Саме цей аспект і потре-
бує детального дослідження і закладає пер-
спективи подальших розвідок у цьому на-
прямі. 
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Воробьева О.П. Опыт внедрения электронного бизнеса в европейских странах 
В рамках данной статьи проведен анализ внедрения электронного бизнеса в европейских 

странах, охарактеризованы основные проблемы его развития, разработаны эффективные 
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ных организационно-управленческих структур для дальнейшего развития электронного биз-
неса. 
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Vorobyova O. Experience of e-business in European countries 
Implementation of e-business in European countries was analysed and the main problems of its 

development was described in the article. Effective mechanisms for these problems prevention and 
decision were development. The expediency of special organizational and administrative structures 
creation for the further development of e-business was substantiated. 

Key words: e-business, global e-commerce, electronic free space, social development. 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=8742&jyear=2007&selid=440023

