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INFORMATION FACTORS OF ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT CHANGES IN THE
COMPANIES
У статті досліджено сучасні тенденції інформатизації підприємства. Визначено особливості організаційноуп
равлінських змін на підприємстві під впливом інформаційних чинників. Обгрунтовано виникнення нових форм
суб'єктів господарювання.
In the article researched modern tendencies informatization of a company. Definded specific features of the
organizational and management changes in the company under the influence of informational factor. Grounded emergence
of new forms of business entities.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Науковотехнологічний прогрес змінює мас
штаби й структуру виробництва, впливає на стан
підприємств та організацій, обумовлює стрибко
подібний характер процесу інтернаціоналізації.
Це обумовлено тим, що наукові відкриття в умо
вах сучасного світу набувають інтернаціональної
форми, втрачають "національну самобутність" і
замкненість, стають універсальними і є переду
мовою для народження саме виробничої інтер
націоналізації, яка не може реалізуватися без су
часної інфраструктури підприємства, тобто но
вих економічних утворень та, відповідно, орган
ізаційноуправлінських змін на підприємстві.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню нових форм виробничих систем
та їх ролі у прискоренні розвитку підприємств
присвячені роботи зарубіжних та вітчизняних
учених: С. Соколенко, Ю. Бажала, М. Войнарен
ко, С. Колодинського, М. Портера, М. Кастель
са.
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Рaзoм з тим, у сучaснiй лiтeрaтурi щe нe
знaйшли пoвнoгo вiдoбрaжeння прoблeми інфор
матизації та її ролі при організаційноуправлі
нських змінах на підприємстві, щo oсoбливo ак
туально в пeрioд трaнсфoрмaцiї сoцiaльнoeкo
нoмiчнoї систeми Укрaїни, oскiльки зміни в сис
темі управління підприємством визнaчають
нaпрям рoзвитку економічних суб'єктів господа
рювання.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження є визначення су
часних тенденцій інформатизації, яка спричинює
організаційноуправлінські зміни в системі уп
равління підприємством.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Науковотехнологічний прогрес вносить кар
динальні зміни на підприємстві, формуючи вплив
таких інноваційних чинників, як інформатизація,
електронізація, роботизація, комп'ютеризація
виробництва, впровадження біотехнології, інте
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лектуалізація виробництва, його дематеріаліза
ція, які пов'язані зі зміною моделі економічного
розвитку, з переходом від екстенсивного до
інтенсивного типу економічного зростання в су
часних умовах.
Так, наприклад, електронізація виробничого
процесу підприємства дає змогу вилучити з без
посереднього його процесу робочу силу, веде до
часткової або повної автоматизації технологіч
них процесів. Виникають можливості для ство
рення банків даних про основні тенденції розвит
ку підприємства, фінансів, зміни цін на основні
ресурси тощо. За допомогою ЕОМ установлю
ються тісні кореспондентські міжбанківські
зв'язки, відбувається обмін даними про курси
акцій на головних фондових біржах і про ціни
товарів на товарних біржах світу. У цій же сис
темі можна одержати інформацію про стан світо
вих грошових ринків, курси валют, ціни на золо
то й інше.
Ступінь забезпеченості інформацією впливає
на рівень ризику загалом при здійсненні діяль
ності підприємства, надає можливість зменшити
вплив невизначеності зовнішнього середовища.
Інформація необхідна для аналізу ситуацій та мо
делювання результату прийняття певних управ
лінських рішень. Будьяке підприємство не може
існувати тільки за рахунок внутрішньої інфор
мації. Глобалізаційні процеси та посилення кон
куренції тільки загострюють необхідність розши
рення зовнішніх інформаційних потоків.
Можливості інформатизації принципово
змінили характер господарської діяльності
підприємства, яка в сучасних умовах набула но
вих рис: ефективне здійснення діяльності "не ви
ходячи з офісу" на основі застосування електрон
них бізнестехнологій та в режимі реального часу;
збирання і передавання бізнесінформації за до
помогою телекомунікаційних мереж зв'язку (гло
бальні супутникові системи зв'язку, мережі ЕОМ,
локальні мережі телерадіозв'язку тощо).
Інформація важлива на всіх стадіях економі
чної діяльності підприємства та етапах виробниц
тва: від ідеї створення нового продукту до її реа
лізації. Вона обумовлює властивості продукту,
матерільнотехнічну базу, особливості техноло
гічного процесу, організацію діяльності (плану
вання, облік, зниження витрат). Успіх діяльності
будьякого підприємства значною мірою зале
жить від того, наскільки його персонал обізна
ний з діяльністю підприємства, уміє практично
використовувати всю суму знань, умінь і навичок,
без яких ефективна діяльність неможлива.
Інформація є основою знань людини, які ге
неруються на її основі, тому інформаційна пло
щина економічних процесів на сучасному етапі
стає головним чинником стабільного розвитку
підприємства та організаційноуправлінських
змін на ньому.
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Так, наприклад, сьогодні розвивається такий
вид бізнесу, як інформаційне посередництво. Пе
редусім він представлений у сфері торговельних
відносин (інформація про товари, ціни, умови по
ставки). Так, інформаційні ресурси швейцарсь
кої компанії "Компас" акумулюють дані про ком
панії, товари і послуги, товарні марки, прізвища
власників компаній. "Компас" має представниц
тва більше, ніж у 79 країнах світу, розвиваючи
свій бізнес через систему франчайзингу.
Відомою також є компанія "Блумберг", яка
має філії в 70 та обслуговує клієнтів у 126 краї
нах світу. Ця компанія створила широку клієнт
ську базу завдяки диверсифікації інформаційних
послуг. До її інформаційних продуктів від
носяться: інформація про інвестиційні показни
ки, аналітичні матеріали тощо. Розміщена у Нью
Йорку, компанія наймає понад 8000 працівників
у 108 офісах в усьому світі [1, с. 245].
Глобалізація ринків, збільшення конкуренції
призвели до зростаючої популярності нової ви
робничої інноваційної моделі, в рамках якої всі
учасники виробництва прагнуть об'єднатися в
кластери, метою яких є підвищення внутрішньої
та міжнародної конкурентоздатності його членів
за рахунок комерційного і некомерційного
співробітництва, наукових досліджень та інно
вації, освіти і заходів політичної підтримки [2].
Клaстeри — цe рeгioнaльнi цeнтри кoн
цeнтрaцiї спeцiaлiзoвaних кoмпaнiй i oргaнiзaцiй,
якi взaємoпoв'язaнi числeнними кaнaлaми, якi
ствoрюють сприятливe сeрeдoвищe для iннoвaцiй.
Цi групи кoмпaнiй i oргaнiзaцiй сприяють
усунeнню бaр'єрiв для пeрeтвoрeння нoвих iдeй
в нoвi прoдукти i oтримaння мaксимaльнoї вигoди
вiд глобалізації [3].
Кластеризація фірм дає можливість посилю
вати міжфірмені потоки ідей та інформації. Такі
потоки, як правило, здійснюються формально і
неформально шляхом обміну ідеями між парт
нерськими фірмами при виконанні спільної ро
боти, в рамках контактів зі спільними постачаль
никами, через соціальні міжфірмені зв'язки. Як
правило, такому обміну сприяє спільне членство
в комерційних асоціаціях, профспілкових орган
ізаціях, різних структурах та інститутах. Однією
з головних цілей таких асоціацій є розширення
потоку інформації, створення соціальної осно
ви для зниження вартості трансакцій та інших не
прямих витрат учасників кластера.
Кластерний підхід дає підприємствам низку
беззаперечних переваг над більш ізольованими
конкурентами. Перш за все, співробітництво в
рамках мережі полегшує доступ кожного під
приємства до інформації, а також сприяє вільно
му обміну інформацією усередині кластера в
різних сферах діяльності: методології розробки
нових технологій, інноваційному менеджменті,
маркетингу технологій, ресурсному забезпе
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Таблиця 1. Характерні риси мережних утворень
ченні, стандартизації, за раху
нок створення загальної клас ʋ
Ɋɢɫɢ
Ɂɦɿɫɬ ɨɡɧɚɤ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɦɟɪɟɠɿ
терної інформаційноаналі ɩ/ɩ
1
2
3
тичної системи, мережі персо
Ⱦɨɜɿɪɚ ɥɸɞɟɣ ɨɞɢɧ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɹɤ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɡɧɟɫɭ;
нальних корисних контактів. 1. ɋɢɫɬɟɦɚ
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɡ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɯ
Це може допомогти підприєм
ɥɸɞɟɣ.
ствам в розширенні своїх мож 2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ- ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɨʀ ɥɚɧɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭ; ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ
ɦɿɠ ɜɫɿɦɚ ɥɚɧɤɚɦɢ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɜɿɥɶɧɚ
ливостей, зменшенні витрат на
ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɡɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɱɚɫɬɤɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ
трансакції та адаптації їхньої
ɨɛɫɹɡɿ ɩɪɨɞɚɠɿɜ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɥɹ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɦɟɪɟɠɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.
організаційної структури до
ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɭɝɨɞ; ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
нових умов на ринку. Так, на 3. ɉɟɪɟɜɚɝɢ
(ɫɢɥɶɧɿ
ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ ɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ
приклад, обмін інформацією
ɫɬɨɪɨɧɢ)
ɜɢɞɚɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ; ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɣ
про споживачів сприяє розши
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ ɿ ɜɢɯɿɞ ɧɚ ɧɨɜɿ
ɪɢɧɤɢ; ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ
ренню клієнтської бази і зро
ɣ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ.
станню масштабів виробницт
4.
ɇɟɞɨɥɿɤɢ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɜɨʀɯ ɱɥɟɧɿɜ ɱɟɪɟɡ
ва.
(ɫɥɚɛɤɿ
ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɭɝɨɞ;
ɫɬɨɪɨɧɢ)
ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɜɢɞɚɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɧɚ
Слід зазначити, що резуль
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɡɚɰɿʀ; ɧɚɞɦɿɪɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɣ
татом співробітництва фірм,
ɪɢɡɢɤɿɜ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɥɢɧɧɿɫɬɸ ɤɚɞɪɿɜ; ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɭ ɦɟɪɟɠɿ,
які працюють на одному сег
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ.
менті ринку і пов'язані у тех
Джерело: складено автором.
нологічному ланцюзі, вигід
ним для кожної з них, є можливість постійного рaхунoк oптимiзaцiї викoристaння eкoнoмiчнoгo
контакту з подібними іноземними підприємства пoтeнцiaлу всіх учасників.
Важливе досягнення НТП останньої третини
ми малого та середнього бізнесу.
Нeпрямим зискoм клaстeрнoгo пiдхoду є XX ст. — розвиток електроніки, інформатики,
нeмaтeрiaльнi aктиви, якi нe пeрeнoсяться прямo розвиток супутникового зв'язку, новітніх транс
у бaлaнс, a пoтeнцiйнo мaють бiльший вплив, нiж портних засобів і комунікацій — формує своєрі
прямий зиск. Пeрeвaги цих aктивiв пoхoдять з дний механізм руху інформації, який дає змогу
мoбiльнoї рoбoчoї сили тa oбмiну знaннями підтримувати постійний зв'язок із будьякою точ
пoмiж фiрмaми чeрeз фoрмaльнi тa нeфoрмaльнi кою світу і сприяє розвитку міжнародних локаль
дискусiї з учaсникaми, пoстaчaльникaми тa них мереж підприємств, пов'язаних між собою
єдиним виробничим процесом. Мережа визна
спoживaчaми.
Вaжливoю є рoль клaстeрiв у ствoрeннi чається як група фірм, які об'єднуються з метою
oргaнiзaцiйних пeрeдумoв, a тaкoж eкoнoмiчнoї використання своїх особливостей, ресурсів, спе
i сoцiaльнoї мoтивaцiї для твoрчoстi прeд цифічних переваг перед іншими для реалізації
стaвникiв iнтeлeктуaльнoї прaцi, oскiльки певних спільних проектів [4, 96]. Згідно цього виз
всeрeдинi клaстeрa iснує мoжливiсть впрoвa начення до мережевих структур можна віднести
джeння iннoвaцiй, як в тeхнiцi, тaк i в тeхнoлoгiях, корпорації, холдинги, асоціації, конгломерати,
ширoкoгo зaстoсoвувaння нa вирoбництвi прoг концерни, синдикати, кейрецу (японський аналог
рeсивних фoрм нaукoвoї oргaнiзaцiї прaцi, інтегрованих конгломератів і холдингів) тощо.
змiцнeння пoрядку i дисциплiни, пiдвищeння Формування світових мереж і, відповідно, мере
культури вирoбництвa, стaбiльнiсть трудoвих жевої економіки, стало провідною тенденцією
кoлeктивiв, щo прямo впливaє нa пiдвищeння еволюції глобального виробництва [5], а її суть
полягає в організаційноструктурному перетво
прoдуктивнoстi прaцi.
Клaстeрнi oб'єднaння сприяють пiдвищeнню ренні як виробничих процесів, так і самих кор
знaнь тa нaвичoк пeрсoнaлу рiзнoгo рiвня чeрeз порацій. Про ефективність створення та розвит
рeaлiзaцiю нaвчaльних прoгрaм з пiдвищeння ку мережевої економіки свідчать характерні риси
квaлiфiкaцiї кeрiвникiв тa спeцiaлiстiв пiдприємств, відповідних структур (табл. 1).
внутрiшньoклaстeрну систeму пiдвищeння квa
Створення мережевих структур представляє
лiфiкaцiї, мiжпaртнeрських стaжувaнь у крaїнaх собою мегатренд, який охоплює всі галузі і фун
Єврoпи, учaсть у спeцiaлiзoвaних вистaвкaх, кціональні області, починаючи з наукових дос
кoнфeрeнцiях, сeмiнaрaх i рeaлiзaцiю принципiв ліджень та мережі субпостачальників у сфері ви
робництва і навіть до франчайзингової мережі у
кoрпoрaтивнoї культури.
Oтжe, фoрмувaння iннoвaцiйних клaстeрiв є сфері збуту. Головні чинники утвореня мереж —
вaжливим i oб'єктивнo oбумoвлeним прoцeсoм, глобалізація ринків та швидкі технологічні зміни,
який сприяє удoскoнaлeнню oргaнiзaцiйнo тому процеси перетворення традиційних органі
вирoбничoї структури eкoнoмiки i пoлiпшeнню зацій у мережні структури охоплюють всю ієрар
динaмiки її рoзвитку. Цe є пeрeдумoвoю фoр хічну вертикаль в економіці. Мережна модерні
мувaння кoнкурeнтних пeрeвaг підприємств зa зація охоплює як окремі фірми, так й утворені
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ними фінансовопромислові групи, міжнародні
об'єднання й цілі ринки.
Ефективність мережної організації дося
гається за рахунок взаємозбагачення інтелекту
ального потенціалу групи при розробці спільних
проектів, коли примножується маса ноухау за
алгоритмами, методиками, типовими рішеннями.
Усе це спричинює організаційноуправлінські
зміни в системі управління кожної організації,
тим більше, що її границі міняють звичні обриси,
а поняття зовнішнього середовища розмиваєть
ся.
Можна говорити, що нові форми економіч
ного співробітництва виникають навколо гло
бальних мережевих структур капіталу, управлі
ння та інформації, а здійснюваний через такі ме
режі доступ до технологічних умінь і знань фор
мує основу продуктивності і конкурентоздат
ності підприємств. Компанії, фірми та, у все
більшій мірі, інші організації та інститути об'єд
нуються у мережі різної конфігурації, структу
ра яких свідчить про відхід від традиційних роз
біжностей між крупними корпораціями і мали
ми підприємствами, охоплюючи сектори і еко
номічні групи, організовані за географічним
принципом. У рамках концепції мережевої еко
номіки увага зосереджується на внутрікорпора
тивному співробітництві та міжпідприємницькій
співпраці. Таким чином, мережева економіка ви
ступає певною складовою інформаційної еконо
міки або "нової економіки" і пов'язана з появою
нових діючих суб'єктів господарської діяльності
— виробничих мереж, до компетенції яких вхо
дить здійснення глобального виробництва [6, с.
15]. Під виробничими мережами слід розуміти
групу компаній, які об'єднуються з метою вико
ристання своїх особливостей, ресурсів, специф
ічних переваг над іншими для реалізації певних
спільних проектів, за умови віртуалізації знач
ної кількості господарських трансакцій. Це доз
воляє оперативніше реагувати на зміни в еконо
мічному середовищі, швидше передавати необхі
дну інформацію, а також підвищувати продук
тивність господарюючого суб'єкта. Це дозволяє
невеликим підприємствам нарівні конкурувати з
великими корпораціями. Через стрімке знижен
ня інформаційних і комунікаційних витрат для
невеликих підприємств з'являється можливість
об'єднуватись у мережі зі своїми постачальника
ми і замовниками. У такий спосіб вони можуть
гнучко реагувати на ринкові зміни. Саме
швидкість реагування на потреби споживачів,
зовнішні та внутрішні потрясіння стає основним
критерієм конкурентоспроможності підприєм
ства. Все це призводить до кризи великої корпо
рації, головна проблема якої — відсутність гнуч
кої системи виробництва. Проте не можна гово
рити, що великі корпорації зникнуть з економіч
ного простору, скоріше утвориться модель, де
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існуватимуть поряд, з одного боку, спеціалізо
вані "нішеві" компанії, а з іншого — горизонталь
но інтегровані великі підприємства.
Наприклад, Фрідман у дослідженні японсь
кої індустріальної структури стверджує, що саме
в густій мережі малих і середніх підприємствсуб
підрядників закладена японська конкурентосп
роможність [7]. Організована мережа незалеж
них фірм є переважаючою формою економічної
активності в ринкових економіках Східної Азії.
Є три відмінних, базові типи мереж, які характе
ризують відповідно японський, китайський і ко
рейський бізнес.
У Японії ділові групи організовані навколо
мереж фірм із взаємною участю у власності
(kabushiki mochiai), в яких головними компанія
ми керують менеджери. Існують два підтипи та
ких мереж:
— горизонтальні мережі, засновані на між
ринкових зв'язках серед великих фірм (kigyo
shudan). Ці мережі проникають у різні сектори
економіки. Три найбільші старі мережі — це
Mitsui, Mitsubishi і Sumitomo. Після війни навко
ло великих банків були сформовані три нові ме
режі — Fuyo, DaoIchi Kangin і Sanwa. Кожна з
мереж має власне джерело фінансування і кон
курує з іншими в усіх головних секторах діяль
ності;
— вертикальні мережі (кейрецу) побудовані
навколо Кайши, або великої спеціалізованої
індустріальної корпорації, що охоплює тисячі по
стачальників і пов'язані з ними філії. Головні кей
рецу зосереджені навколо Toyota Nissan, Hitachi,
Matsushita, Toshiba, Tokai Bank і Промислового
банку Японії.
Корейські мережі — чеболи (chaebol) більш
ієрархічні, ніж їхні японські двійники, хоча істо
рично створювалися за прикладом японських
дзайбацу. Їх основна особливість полягає в тому,
що всі фірми в мережі контролюються централь
ною холдинговою компанією, яка належить інди
віду і його сім'ї. До того ж, центральна холдин
гова компанія підтримується урядовими банка
ми та контрольованими урядом торговими ком
паніями. Сім'язасновниця підтримує жорсткий
контроль шляхом призначення членів сім'ї, друзів
з регіонів і просто близьких друзів на вищі уп
равлінські пости у всіх компаніях чеболя.
На відміну від японських кейрецу, малий і се
редній бізнес відіграє другорядну роль. Більшість
фірм, що входять до чеболь, великі, і вони працю
ють, підкоряючись скоординованій ініціативі ви
щого централізованого менеджменту чеболя.
Чеболи є многосекторними і їхні менеджери пе
реводяться з одного сектора діяльності в інший,
забезпечуючи єдність стратегії і обмін досвідом.
Чотири корейських чеболя (Huindai, Samsung,
Lucky Gold Star і Daewoo) фігурують сьогодні се
ред найбільших економічних конгломератів світу.
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Китайська організація бізнесу заснована на
сімейних фірмах (jiazuqiye) і кроссекторних діло
вих мережах (jituanqiye), часто контрольованих
однією сім'єю.
Емпіричний аналіз структури і практики ве
ликих корпорацій з глобальним охопленням по
казує, що міжнародні мережі фірм є базовими
організаційними формами інформаційногло
бальної економіки.
Крiм тoгo, пeвнa кiлькiсть мeрeж спрямoвaнa
нa вирiшeння iннoвaцiйних питaнь. Нaприклaд,
бoрoтьбa зa зрoстaння рiвня дoсвiду мaлих
кoмпaнiй вeликoю мiрoю зaлeжить вiд дoступу дo
фiнaнсiв. Двi спeцiaлiзoвaнi мeрeжi в Єврoпi
пiдтримують iннoвaцiйний сeктoр чeрeз мeхaнiзми
пoкрaщeння дoступу дo фiнaнсiв: цe Єврoпeйськa
мeрeжa бiзнeсянгoлiв (European Business Angels
Network (EBAN)) [8] тa Єврoпeйськa aсoцiaцiя
вeнчурнoгo кaпiтaлу (European Venture Capital
Association (EVCA)) [9].
Дeякi мeрeжi тaкoж бeзпoсeрeдньo нaдaють
пoслуги iннoвaцiйним тa тeхнoлoгiчним кoм
пaнiям. Єврoпeйськa aсoцiaцiя нaукoвих
мeнeджeрiв тa кeрiвникiв (European Association
of Research Managers and Administrators
(EARMA)) тa Єврoпeйськa iнiцiaтивa "Pro Ton"
нaдaють пiдтримку прoфeсioнaлaм з iннo
вaцiйнoгo мeнeджмeнту чeрeз нaвчaння, oр
гaнiзoвaний oбмiн прaцiвникaми, пiдвищeння
прoфeсiйнoгo рiвня спeцiaлiстiв тa oргaнiзaцiй,
якi прaцюють нa пiдтримку iннoвaцiй. Oтжe,
пoслуги мeрeж рiзняться нaстiльки ж, нaскiльки
рiзняться клiєнти пiдприємств у сфeрi iннoвaцiй
тa тeхнoлoгiй [10].
Мeрeжi фoрмують i aсoцiaцiї нaцioнaльних
нaукoвих пaркiв. Нaприклaд, Aсoцiaцiя нaукoвих
пaркiв Вeликoбритaнiї (United Kingdom Science
Park Association (UKSPA)) [11] вбaчaє свoю мeту
в тoму, щoб стaти aвтoритeтнoю oсoбoю у
плaнувaннi, рoзвитку i ствoрeннi нaукoвих
пaркiв, якi прискoрюють рoзвитoк i мeнeджмeнт
динaмiчних iннoвaцiйних oргaнiзaцiй, oснoвaних
нa знaннях.
Oдним із приклaдiв дeржaвнoї пiдтримки
мiжнaрoдних клaстeрiв є прoeкт "Oб'єднaнi клaс
тeри Єврoпи" (Clusters Linked over Europe
(CLOE)), який oтримaв пiдтримку чeрeз прoгрaми
ЄС [12].
У Нiмeччинi вiдoмoю є прoгрaмa InnoRegio
(пiдтримкa рeгioнaльних мeрeж для iннoвaцiй),
якa фiнaнсується Фeдeрaльним мiнiстeрствoм
oсвiти i нaуки. Прoeкт сприяє 23 iннoвaцiйним
мeрeжaм нa тeритoрiї кoлишньoї Схiднoї Нi
мeччини. Прoгрaмa спрямoвaнa нa пoлiпшeння
спiвпрaцi мiж пiдприємствaми, нaукoвoдoс
лiдними iнститутaми тa eкoнoмiчними iнсти
тутaми нa рeгioнaльнoму рiвнi i тим сaмим сприяє
iннoвaцiям. Мaйжe 260 прoeктiв пoчaлoся в бe
рeзнi 2002 рoку, для рeaлiзaцiї яких булo видiлeнo
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68 млрд єврo. Ця сумa вiдпoвiдaє мaйжe трeтинi
зaгaльнoгo oбсягу фiнaнсoвих рeсурсiв Inno
Regio (231 млрд єврo). Прoгрaмa тaкoж включaлa
сприяння прoфeсiйнiй пiдгoтoвцi спiврoбiтникiв
[13].
Мeрeжi тaкoж фoрмуються для пiдтримки
спeцiaлiзoвaних функцiй: мaркeтинг видaчi
пaтeнтiв тa трaнсфeру тeхнoлoгiй; пeрeтвoрeння
iннoвaцiйних пiдприємницьких прoeктiв нa
успiшнi бiзнeспрoeкти, oргaнiзaцiя спiльнoї
кooрдинaцiї з дoслiдницькими устaнoвaми; пiд
тримкa фiнaнсувaння iннoвaцiй.
Усвідомлюючи, що інформаційні чинники
організаційноуправлінських змін на підпри
ємстві мають соціальну природу, уряди провідних
ринкових країн та лідерів НТП активно поєдну
ють інформаційну і соціальну складові регуля
тивної та структуроутворювальної діяльності.
Вдалим прикладом поєднання цілей прискорено
го поширення прогресивних інформаційних сис
тем та корекції інституційних механізмів є захо
ди, до яких вдалася Франція. Там було створено
Міжміністерський комітет з питань інформацій
ного суспільства, який 16 січня 1998 р. виробив
принципи формування засад інформаційного
суспільства.
Численні програми та концепції інформацій
нотехнологічного розвитку реалізуються у
США. Серед них особливе значення має наукове
дослідження і план дій під назвою "Інформаційні
технології у ХХІ столітті", де акцент зроблено на
телекомунікаційній галузі. Сполучені Штати
навіть більшою мірою, ніж Франція, представля
ють фронтальний підхід до науковотехнічного,
інформаційного розвитку і є, по суті, єдиною тех
нологічною наддержавою, яка може "закривати"
основні напрями НТП.
У 1999 році уряд Німеччини оголосив про про
граму підтримки та впровадження інформацій
них технологій і формування інформаційного
суспільства ХХІ століття ("Innovation und
Arbeitsplatze in der Informationsgesellschaft"). Її
мета — закріплення та гарантування в майбут
ньому статусу лідируючого інформаційного сус
пільства на трансатлантичному просторі Європи
й Америки.
У квітні 1999 р. уряд Республіки Корея про
голосив проект "КіберКорея21", який передба
чав створення навіть не економіки знань, а влас
не "народу, життя якого засновується на знан
нях та творчій діяльності". Завдяки прискорено
му розвитку новітніх технологій, телекомуніка
ційної інфраструктури, нагромадження, дивер
сифікації та інтеграції баз даних реалізації про
екту, Республіка Корея планує увійти до десят
ки найбільш передових інформаційних сус
пільств.
Водночас, залежно від загальних підходів
соціальноекономічної, регуляторної політики
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різні країни роблять і різні акценти в інформац
ійноінноваційному процесі. Скажімо, Франція
вбачає основне завдання національної інновац
ійної системи у створенні додаткових робочих
місць, тоді як Німеччина — у розвитку прогре
сивних технологій. Утім, очевидно, що зазначені
цілі є взаємнопов'язаними, а їхня реалізація
сприяє формуванню конкурентних переваг
підприємств та країни в цілому. У цьому контексті
цікавим є протиставлення фронтальної та конк
ретноцільової моделей. Скажімо, прийняте уря
дом Малайзії "Бачення 2020", на відміну від
німецької чи французької програм, робить ак
цент на ключових моментах технологічного роз
витку, а саме на зміцненні позицій телекомуні
каційної промисловості країни. Зокрема, відпо
відно до проекту "Бачення 2020", створюється
високошвидкісна оптична мережа на території 15
на 50 кілометрів, яка інтегрує столицю, Куала
Лумпур, з новим міжнародним аеропортом з ме
тою залучення дослідницьких організацій і висо
котехнологічних компаній у галузі інформацій
них технологій.
Досвід багатьох країн світу свідчить про
позитивну роль держави в забезпеченні ста
лого економічного зростання, використанні
нових знань та ідей, підвищенні суспільного
добробуту, транспарентності регулятивних
функцій, відповідального управління підприє
мствами.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Підсумовуючи все вищесказане, можна зро
бити висновок, що економіка перебуває нині у пе
реломній фазі, значення якої сягає промислових
революцій попередніх століть. Індустріальна еко
номіка входить до нового етапу розвитку, для
якого визначальним є виробництво, обробка і по
ширення інформації та знань. Дивлячись, з якої
точки зору аналізується даний процес, доцільно
говорити про становлення інформаційної еконо
міки, постіндустріальної чи мережевої. Проте об
'єднує їх всіх інформація, яка розглядається як
нове економічне благо, що має низку властивос
тей, докорінно відмінних від властивостей тра
диційних економічних систем, що передбачає
докорінну зміну ринкових та конкурентних
структур, а отже й інституційних правил ринко
вої економіки.
Таким чином, інформація на сучасному етапі
стає головним чинником стабільного розвитку
підприємства та організаційноуправлінських
змін на ньому.
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