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Діяльність вітчизняних підприємств останніми роками відбува-
ється в умовах стрімкого росту використання інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) у виробничо-господарських опе-
раціях. Це пов’язано зі зростанням обсягів інформації і знань, поси-
ленням ролі інформаційної економіки та Інтернет, зростанням еко-
номічного статусу інформації, кардинальною зміною життя і
діяльності людини. У таких умовах перед підприємствами, які ма-
ють сталий комплекс управлінських задач, постають ще й нові за-
вдання, серед яких: запровадження клієнт орієнтованого підходу,
який би фокусував зусилля підприємства на задоволенні потреб
споживачів; поліпшення доступу на ринки збуту, зокрема міжнаро-
дні, що є критичним фактором для продажів і розвитку підприємст-
ва; реагування на посилення конкуренції шляхом створення парт-
нерських відносин з внутрішніми і зовнішніми стейкхолдерами;
необхідність регулярного оновлення асортименту і виведення на
ринок інноваційних товарів та/або послуг; пошук шляхів зростання
через створення інноваційних підходів, моделей діяльності тощо;
забезпечення цілодобової можливості доступу до споживачів і на-
дання оперативних консультативних послуг клієнтам компанії і т. д.

Враховуючи зростаючі темпи змін, що стосуються ринків,
технологій, продуктів і конкурентів, усе це призводить до жорст-
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ких часових умов при необмеженому інформаційному наванта-
женні при прийнятті рішень на підприємстві. За аналітичними
дослідженнями пошук і обробка інформації інколи сягає 70 %
всієї управлінської роботи на підприємстві.

На думку дослідників провідних країн світу, з метою вирі-
шення нових завдань і забезпечення стійкої конкурентоспромож-
ності підприємства в динамічному інформаційному середовищі
потрібно активно впроваджувати технології і інструменти елект-
ронного ведення діяльності на вітчизняних підприємствах, що
сприятиме ефективному вирішенню їх стратегічних, оперативних
і тактичних задач.

Під електронною діяльністю (або електронним бізнесом) ро-
зумітимемо діяльність громадян або юридичних осіб, спрямовану
на отримання прибутку, що базується на технічних та інформа-
ційних засобах мережі Інтернет. Особливість е-бізнесу для під-
приємства полягає у можливості підтримувати і забезпечувати
всю сукупність його зовнішніх бізнес-зв’язків і внутрішніх біз-
нес-процесів відповідними інформаційними технологіями (ІТ) та
інформаційними системами з метою отримання вищої економіч-
ної ефективності порівняно з традиційним бізнесом [1]. Електро-
нний бізнес базується на таких важливих технологіях: корпора-
тивні інформаційні системи, мережеві Інтернет-технології,
виробничі ІТ, системи підтримки прийняття рішень, технології
штучного інтелекту, інші. У науковій літературі сукупність ІТ та
інформаційних систем, модулів, додатків тощо називають техно-
логіями електронного бізнесу, що передбачає можливість отри-
мання прибутку за умови їх ефективного застосування в госпо-
дарській діяльності підприємства.

При переході до електронного бізнесу варто розпочинати з
ґрунтовної діагностики поточного стану підприємства, визначен-
ня ступеня його електронної готовності. Надалі схваливши пози-
тивне рішення про перехід до е-бізнесу варто визначити страте-
гію і завдання для підприємства у електронній діяльності,
обґрунтувати і затвердити стратегію розвитку підприємства, роз-
робити конкретні дії для підприємства в цілому і за окремими
функціональними напрямами (маркетинг, закупки, управління,
виробництво, збут, фінанси, облік тощо), реалізувати запропоно-
вані дії та оцінити відповідність отриманих результатів заплано-
ваним показникам.

Запорукою успіху розвитку моделі електронної діяльності
стане нове, гнучкіше управління підприємством, що відповідати-
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ме принципам проактивного клієнт орієнтованого розвитку ком-
панії заснованого на партнерських стосунках.
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В умовах інтенсивної конкуренції, глобалізації та постійних тех-
нологічних змін, а також пришвидшеного життєвого циклу продук-
ції та послуг, здатність підприємства адаптуватись до такого сере-
довища набуває статусу нового стратегічного імперативу. З цієї
точки зору стратегічну адаптацію можна визначити як постійно по-
вторюваний процес стратегічного вирівнювання всіх елементів біз-
нес-стратегії підприємства у відповідності до контексту зовнішньо-
го бізнес-середовища (адаптовано та доповнено за [1]).

Сьогодні багато підприємств мають чітко сформульовану
стратегію. Але насправді для досягнення успіху в її впровадженні
та реалізації необхідно особливу увагу приділяти наступним ас-




