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електронні комунікАції у ФормувАнні e-бізнесу  
виробничих підприємств

танащук к.о., ковтуненко к.в., богословова А.А.
одеський національний політехнічний університет

у статті досліджено роль електронних комунікацій в умовах формування електронного бізнесу виробни-
чих підприємств. Проаналізовано вплив інформаційних технологій на ключові організаційні питання на 
підприємствах та оцінюється їхня роль. Представлено етапи впровадження електронних комунікацій у 
функціонування виробничих підприємств та основні складові е-бізнесу. доведено, що електронні комуні-
кації є середовищем, в якому впроваджуються нові електронні бізнес-процеси та оптимізуються існуючі. 
визначено основні підсистеми е-бізнесу виробничих підприємств.
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Постановка проблеми. головною ознакою 
бурхливого розвитку виробничої сфери 

став інтенсивний процес інтеграції засобів зв’язку 
й обчислювальної техніки, конвергенції мереж, 
призначених для передавання різних видів ін-
формації, впровадження новітніх технологій, що 
формує нове поняття «електронні комунікації», 
та надає нового змісту їхній сутності у виробни-
чій діяльності промислових підприємств.

електронні комунікації стали універсальним 
та багатофункціональним інструментом розвитку 
різних секторів економіки держави та відіграють 
більш важливу роль у бізнес-процесах різного 
рівня та масштабів.

електронні комунікації формують сучасний 
комунікаційний простір, в якому відбувається 
створення та зберігання різнорідних ресурсів, 
розвиток веб-сервісів, управління бізнес-проце-
сами виробничих підприємств. внаслідок цього 
змінюється структура і функціональне наван-
таження системи електронних комунікацій, що 
обумовлює необхідність її дослідження, особливо 
для виробничих підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичним та методологічним аспектам впрова-
дження електронних комунікацій було присвячено 
наукові праці таких закордонних та вітчизняних 
учених, як р. роуз, к. Пэйтел, М.р. Мак-картни, 
д. Пуліцці, о.а. Баранов, в.Ю. Биков, а.в. коло-
дюк, к.о. Танащук, к.в. ковтуненко [1-10] та інші. 
Проте дослідженню взаємопов’язаного розвитку 
е-бізнесу та впровадженню електронних комуні-
кацій у діяльність виробничих підприємств при-
діляється недостатньо уваги.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. не вивчені питання комп-
лексного підходу щодо впровадження елек-
тронних комунікацій в зовнішньоекономічну 
діяльність для розвитку е-бізнесу виробничого 
підприємства.

мета статті. Метою роботи є дослідження 
етапів впровадження електронних комуніка-
цій у функціонування виробничих підприємств, 
визначення поняття е-бізнес та його основних 
складових.

виклад основного матеріалу. глобалізація 
економічної діяльності та посилення конкурент-
ної боротьби ставлять перед підприємствами все 
більші вимоги щодо збільшення ефективності 
своєї діяльності шляхом впровадження електро-
нних комунікацій.

згідно з [14]:
– «електронні комунікаційні мережі – це сис-

теми передачі, комутаційне або маршрутизацій-
не обладнання та інші ресурси, які дозволяють 
передачу сигналів дротовими, радіо-, оптичними 
або іншими електромагнітними засобами, вклю-
чаючи фіксовані супутникові мережі, обладнан-
ня фіксованих мереж (комутаційні та пакетні ка-
нали, включаючи інтернет) та глобальні мережі 
мобільного зв’язку, електричні кабельні мережі, 
в межах яких вони використовуються з метою 
передачі сигналів незалежно від виду інформа-
ції, що передається»;

– «електронні комунікаційні послуги – це 
послуги, що звичайно постачаються за оплату, 
та частково або повністю є послугою з передачі 
сигналів електронними комунікаційними мере-
жами, включаючи телекомунікаційні послуги».

в умовах формування е-бізнесу електронні 
комунікації як технологічна основа застосування 
інформаційних технологій відіграють вирішаль-
ну роль у розвитку виробничої та зовнішньое-
кономічної діяльності промислових підприємств.

у процесі дослідження етапів впровадження 
електронних комунікацій можна виділити три 
основні періоди, які характеризують основні ета-
пи впровадження інформаційних технологій у ді-
яльність виробничих підприємств.

Перший період (1950-1970 рр.) – початко-
вий період використання комп’ютерних систем. 
основною рушійною силою при впровадженні 
комп’ютерів було зростання підприємств до 
розмірів, при яких обсяг рутинної роботи був 
настільки великим, що її можна було віддати 
дуже дорогому обладнанню, не побоюючись 
збитку від зробленої інвестиції. адміністра-
тивні завдання і роботи з розвитку вимагали 
великомасштабних обчислень – обробки даних. 
Тільки найбагатші компанії могли дозволити 
собі купити суперкомп’ютер. вище керівництво 
підприємств нічого не знало про іТ-проблеми, 
це було обумовлено складністю використання 
обчислювальної техніки для фахівців інших 
областей. характерним проявом цього періоду 
було використання автономних додатків, коли 
управління було строго вертикально [11]. впро-
вадження електронних комунікацій було дуже 
повільним і дорогим, а використання інформа-
ційних технологій – негнучким і недоступним 
як для внутрішньої, так і для зовнішньоеконо-
мічної діяльності.
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Другий період (1980-1990 рр.) – перетво-

рення бізнес-процесів. розвиток персональних 
комп’ютерів, локальних мереж і реляційних баз 
даних дозволив виробничим підприємствам за-
початкувати використання додатків, хоча їхнє 
застосування залежало від обчислювальних по-
тужностей комп’ютерів. це призвело до постій-
ної потреби в оновленні апаратно-програмних 
засобів, що, в свою чергу, зробило управління 
комп’ютерними системами достатньо коштов-
ним [12].

управління діяльністю виробничого підприєм-
ства почало реорганізовувати свої процеси з метою 
підвищення якості продукції та конкурентоспро-
можності, скорочення часу виходу продукту на 
ринок тощо. виникла об’єктивна потреба у впро-
вадженні комп’ютерного управління бізнес-про-
цесами підприємства, оцінці продуктивності 
інвестицій (return on investement – roi) та до-
даткової цінності, що утворювали комп’ютерні 
системи. комп’ютерні системи поступово почали 
перетворюватися на потужні інформаційні сис-
теми з використанням технологій, які поширюва-
лися спочатку на автоматизацію бізнес-операцій, 
в подальшому – на всі бізнес-процеси. Підроз-
діли з комп’ютеризації почали перетворюватися 
на підрозділи постачання інформаційних послуг 
або послуг електронних комунікацій. Проте ство-
рення додатків все ще займало багато часу і не 
визначало стратегію розвитку підприємств.

Третій період (з 1990 рр.) – інтеграція підпри-
ємств. Технології розвинулися до рівня, при яко-
му багато компаній створюють бізнес-модель на 
основі іТ-систем. отже, електронні комунікації 
стають переважним способом підвищення ефек-
тивності діяльності виробничих підприємств. По-
ряд з технічними процесами особливого значення 

набуває організація обслуговування клієнтів для 
внутрішніх і зовнішніх ринків [13].

Трансформація розуміння ролі електронних 
комунікацій представлена у таблиці 1.

Процес комерціалізації інформаційної сфери 
і перенесення ділової активності та частини біз-
нес-процесів в електронний простір став одним 
із найяскравіших проявів «інформаційної еконо-
міки» та одним із факторів, що її породжує.

особливого значення в розвитку інформацій-
ної економіки набуває е-бізнес, який базується 
на нових способах взаємодії виробників, посеред-
ників, споживачів, а також нових специфічних 
методах просування товарів на ринку. електро-
нний бізнес не тільки успішно доповнює тра-
диційні форми взаємодії економічних суб’єктів 
та шляхів руху матеріальних благ і послуг, але 
й, останнім часом, значно змінює їх.

електронні комунікаційні мережі як інфраструк-
тура інформаційної економіки стають не лише за-
собом перенесення інформації, але й специфічним 
середовищем, в якому впроваджуються електронні 
бізнес-процеси та оптимізуються існуючі:

– підвищується ефективність взаємодії спів-
робітників організацій, оптимізуються процеси 
фінансового обігу та документообігу, спрощуєть-
ся процедура планування та прогнозування;

– поліпшується взаємодія з партнерами та клі-
єнтами у бізнесі (наприклад, crM-системи);

– розвивається система управління віддале-
ними офісами, підрядними (аутсорсинговими) 
компаніями тощо;

– утворюються умови поєднання виробни-
ків, постачальників, продавців, споживачів робіт 
та послуг;

– якісно змінюються процеси маркетингу 
та реклами;

Таблиця 1
роль електронних комунікацій у діяльності виробничих підприємств

період роль електронних комунікацій у виробничій діяльності підприємств
Початковий пері-
од використання 
комп’ютерних систем

1. електронні комунікації – інструмент для зниження витрат
2. комерційний персонал не бере участі в плануванні та перевірці робіт інформацій-
них/комп’ютерних систем

Перетворення бізнес-
процесів

1. Фокус застосування електронних комунікацій переорієнтується з технологічного на 
комерційний
2. управління проектами переходить поступово від іТ-фахівців до бізнес-менеджерів, 
що розуміють та використовують технології електронних комунікацій

інтеграція підпри-
ємств

1. конвергенція електронних комунікацій та бізнес-процесів виробничих підприємств
2. участь відділу бізнесу відіграє вирішальне значення в розробці проектів електро-
нних комунікацій, фокус проектів, повністю визначений бізнес-потребами
3. управління внутрішньою та зовнішньоекономічною діяльністю виробничих підпри-
ємств повністю реалізується з використанням електронних комунікацій

Таблиця 2
визначення поняття «е-бізнес»

зміст визначення джерело
«Перетворення основних бізнес-процесів за допомогою інтер-
нет-технологій» (90-е рр.) [15].

компанія-розробник телекомунікаційного 
обладнання та додатків на базі ікТ – «iBM».

«засіб постійної оптимізації господарської діяльності фірми за 
допомогою цифрових технологій» [16]. дослідницька організація «gartner group».

«інтеграція систем, процесів, організацій, ланцюгів, які створю-
ють вартість, і ринків, що використовують інтернет, і пов’язані 
з ними технології і концепції» (1999 р.) [16].

консалтингова компанія «price waterhouse 
coopers».

«використання електронних комунікаційних мереж, які до-
зволяють комерційним підприємствам передавати і отримувати 
інформацію» (2000) [17].

к. Фелленштейн і р. вуд.

«велика кількість бізнес-моделей, заснована на принципах 
інтернету» (2000-2004 р.) [18].

«американська асоціація маркетингу» 
(American Marketing Association).
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– утворюються нові форми працевлаштуван-
ня і зайнятості населення – фріланс, блогосфера, 
відеотьютерінг тощо.

е-бізнес розвиває якісно нові методи роботи 
компаній, що надає останнім можливість забез-
печити конкурентні переваги за рахунок змен-
шення видатків на організацію виробничої ді-
яльності, розширення ринків і виявлення нових 
каналів збуту, залучення нових та поліпшення 
обслуговування старих клієнтів, більшої мобіль-
ності та оперативності при прийнятті управлін-
ських рішень.

у зарубіжній фаховій літературі пропонують-
ся різні підходи до визначення поняття е-бізнесу 
(див. табл. 2).

одним з найпоширеніших є визначення 
e-бізнесу як моделі організації бізнесу, в якій 
бізнес-процеси, обмін бізнес-інформацією і ко-
мерційні транзакції автоматизуються за допомо-
гою інформаційних систем (іс) та інформаційно-
комунікаційних технологій. цей підхід визначає 
наявність таких підсистем е-бізнесу:

– Enterprise resource planning (Erp) – іс 
управління ресурсами підприємств;

– customer relationship Management (crM) – 
іс управляння взаємодією з клієнтами;

– Business intelligence (Bi) – іс збору, аналізу 
та надання інформації про бізнес;

– Enterprise content Management (EcM) – іс 
управління інформаційними потоками та доку-
ментообігом підприємств;

– human resource Management (hrM) – іс 
управління людськими ресурсами;

– supply chain Management(scM) – іс управ-
ління ланцюгами поставок.

однак, на нашу думку, дане визначення по-
няття е-бізнесу не є коректним, оскільки, воно не 
визначає його як складову інформаційної еконо-
міки, звужуючи е-бізнес до внутрішнього рівня 
підприємства.

двозначність е-бізнесу міститься у двознач-
ності ікТ, впровадження та застосування яких 
і утворило умови для розвитку е-бізнесу.

з одного боку ікТ є технологічною основою 
та інфраструктурою е-бізнесу, з іншого – сфера 
ікТ сама є бізнесом, який може будуватися і як 
е-бізнес. Проте це питання потребує подальшого 
дослідження.

висновки і пропозиції. на підставі проведе-
ного дослідження можна відмітити, що застосу-
вання електронних комунікацій є одним із ін-
струментів

конкурентної боротьби, яка впливає на фор-
мування та реалізацію виробничої та зовнішньо-
економічної діяльності виробничих підприємств.

визначені етапи впровадження електронних 
комунікацій сприятимуть ефективному функці-
онуванню виробничих підприємств.

розглянуто підходи до визначення поняття 
е-бізнесу, звідти e-бізнес характеризується як 
нова модель організації бізнесу для виробничих 
підприємств.

електронні комунікації через е-бізнес утво-
рюють якісно нові методи функціонування ви-
робничих підприємств, що є дуже важливим ас-
пектом у формуванні бізнес-процесів.
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ЭлектроннЫе коммуникАции в ФормировАнии e-бизнесА 
производственнЫх предприятиЙ

Аннотация
в статье исследована роль электронных коммуникаций в условиях формирования электронного биз-
неса производственных предприятий. Проанализировано влияние информационных технологий на 
ключевые организационные вопросы на предприятиях и оценивается их роль. Представлены этапы 
внедрения электронных коммуникаций в функционирование производственных предприятий и основ-
ные составляющие е-бизнеса. доказано, что электронные коммуникации являются средой, в которую 
внедряются новые электронные бизнес-процессы и оптимизируются существующие. определены ос-
новные подсистемы е-бизнеса производственных предприятий.
ключевые слова: электронные коммуникации, информационные технологии, e-бизнес, интернет, биз-
нес-процессы.
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electroNic commuNicAtioNs iN formiNG e-busiNess  
mANufActuriNG eNterprises

summary
the article explores the role of electronic communications in the conditions of the formation of electronic 
business of manufacturing enterprises. The influence of information technologies on key organizational 
issues in enterprises is analyzed and their role is assessed. The stages of introduction of electronic 
communications in the functioning of manufacturing enterprises and the main components of e-business 
are presented. it is proved that electronic communications are the environment in which new electronic 
business processes are being introduced and existing ones are being optimized. The main subsystems of 
e-business of production enterprises are defined.
Keywords: electronic communications, information technologies, e-business, internet, business processes.


