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ВСТУП
За умов ринкового господарювання в розвитку національної економіки важливу роль відігра-

ють форми організації господарської діяльності соціально-економічних систем і, відповідно, мо-
делі управління цими формами. Основним чинником, який фактично визначатиме формування
сучасної моделі управління буде фактор мережевої економіки (networked economy), риси якої є
достатньо чітко визначеними, і які стануть домінуючими ознаками економіки наступного сто-
ліття [1,4]. Відтак, нагальною є потреба у розробці методологічних принципів формування ме-
ханізмів управління соціально-економічними системами у мережевій економіці.

Питання становлення і розвитку мережевої економіки, формування і розвитку мережевих форм
організації економічної діяльності розглядались у роботах таких вчених, як: Л. Абалкін, А. Аган-
бегян, І. Ансофф, Д. Бел, Р. Блекуелл, М. Кастельс, Р. Катц, К. Келлі, М. Кінг, І. Масуда, П. Мініард,
М. Портер, Т. Стоуньер, Е. Тоффлер, С. Фрімен та інших. Серед вітчизняних вчених можна виді-
лити таких як В. Андрусіва, І. Бесєдіна, М. Макарова, Т. Носова, С. Соколенко, Д. Русак, А. Чух-
но, О. Шнипко, К. Ульянов та інших.

Вивчення наукової літератури, яка обґрунтовує методологію та методику дослідження управ-
ління соціально-економічними системами, свідчить про відсутність комплексних досліджень у
цій сфері стосовно умов мережевої економіки та мережевих організацій. Це зумовлює необхідність
проведення глибокого наукового аналізу механізмів управління та визначення напрямів його удос-
коналення з урахуванням світового досвіду та сучасних тенденцій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розробка методологічних принципів формування механізмів управління

соціально-економічними системами у мережевій економіці.
РЕЗУЛЬТАТИ
Мережева економіка сьогодні, охоплюючи більш широкі сфери економічних відносин, все

більше починає впливати на формування інституційної структури економіки, визначати характер
взаємодії її інститутів.

Отже, постає можливим виділити чотири основні умови, які щоденно посилюють позиції ме-
режевої економіки:

 оскільки мережева економіка може існувати тільки в інформаційно-комунікаційному середо-
вищі, що створюється глобальною мережею Інтернет, то базовою умовою її існування є поширен-
ня Інтернет-технологій;

 привабливість і ефективність мережевої економіки залежить від наявності в ній критичної
маси економічних агентів та відповідної інфраструктури, яка робить можливим їх діяльність.
Численні спроби індивідів і організацій використовувати можливості глобальної мережі призво-
дять до розширення масштабів соціально-економічної діяльності в мережевій економіці;

 нові можливості глобальних комунікацій між людьми дають їм і нові інструменти для реор-
ганізації форм їх спільної діяльності. Ці інструменти використовуються для розробки принципів
«мережевої організації»;

 різні види економічної інфраструктури, також, стають більш ефективними, коли починають
користуватися можливостями Інтернет-технологій. Це призводить до модернізації інфраструкту-
ри в економіці та створенню мережевих інституційних структур.

Першим процесом, який створює технічні умови для формування і розширення масштабів
мережевої економіки, є розвиток і поширення Інтернет-технологій. Найбільш вживані в даний
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час види Інтернет-технології, складаються із засобів оперативного обміну та поширення інфор-
мації, а також засобів створення і підтримки інформаційних ресурсів у Інтернет. Ці базові технічні
засоби постійно розвиваються, а постійне зниження цін на їх придбання та використання підви-
щує доступність Інтернет-технологій. Так, у період з 2008 по 2011 рік ціни на послуги ІКТ знизи-
лися на 30% і стали більш прийнятними. За цей період послуги ІКТ як в розвинених, так і в
країнах, що розвиваються, стали більш доступними в ціновому відношенні — глобальне значен-
ня IPB (кошик цін на послуги ІКТ, розроблений Міжнародним союзом електрозв’язку для визна-
чення контрольних показників про вартість і доступність послуг фіксованого телефонного, стільни-
кового та фіксованого широкосмугового зв’язку) знизилося з 14,8 до 10,3. У країнах, що розвива-
ються, воно знизилося з рівня 20,2 у 2008 р. до рівня 14,2 у 2011 р. (рис. 1).
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Рис. 1. Значення кошику цін на послуги ІКТ, 2008-2011 рр. (Розраховано
автором)

Рівень проник-
нення комунікацій-
них технологій зро-
стає з величезною
швидкістю, техніка
дешевшає і стає все
більш доступною з
кожним роком. На
рис. 2 відображена
динаміка користу-
вання провідними
телекомунікаційни-
ми технологіями у
світі, як можна поба-
чити найбільше по-
казники за мобіль-
ним зв’язком, які ще
у 2007 р. перетнули
50% рубіж.

Другим процесом
формування мереже-

вої економіки є перенесення в електронне середовище мережі Інтернет різних видів соціально-
економічної діяльності (рис. 3).
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Рис. 3. Розподіл хост-серверів доменів вищого рівня загального кори-
стування за сферами, млн. шт. (2010 р.) (Розраховано автором)

Третім процесом
формування мереже-
вої економіки є про-
цес перетворення
традиційних органі-
зацій в мережеві
структури. Ці проце-
си захоплюють всю
ієрархічну вертикаль
в економіці.

Четвертий про-
цес формування ме-
режевої економіки
— створення мере-
жевих варіантів «го-
ризонтальних» еко-
номічних структур,
які обслуговують все
розмаїття органі-
зацій в економіці.
Часто, економічні
«горизонтальні структури» називаються інституційними структурами, і інтерпретуються як сис-
теми угод між більшою частиною членів суспільства, які визначають загальні правила для найбільш
типових видів взаємодій людей в суспільстві.

Мережі не тільки дозволяють перевести на якісно нову основу управління компанією, але й
створити підґрунтя для переходу від ієрархічних та ринкових систем управління до прямих гори-
зонтальних зв’язків.

В той же час проблема створення мережевого управління організаційними структурами пов’я-
зана, що найменш, з двома аспектами. По-перше, мережева організація роботи порушує сталі
принципи управління, що характеризується високим ступенем децентралізації та демократизації
управлінського процесу. По-друге, формування принципів управління новими організаційними
структурами обумовлене особливостями організаційно-управлінських форм майбутнього. Оскіль-
ки час організованих організацій пройшов і основна компетенція менеджерів полягає в усвідом-
ленні важливості самоорганізації і всебічному її стимулюванні», то самоорганізацію можна роз-
глядати як один із способів підвищення ефективності нових організаційно-управлінських форм.

Отже, вже існуючі форми корпоративного управління, створення яких починалося за класич-
ними зразками, не стоять на місці. Так сьогодні найбільші світові корпорації у пошуках глобаль-
ної конкурентоспроможності, прагнуть використовувати найефективніші рішення, успішно дозу-
ючи і вирішуючи кроскультурні проблеми у сфері управління. Ще більше, і не до кінця зрозумі-
лий вплив на зміну моделей корпорацій і управління надає інтерференція прогресу в області інфор-
маційних технологій, формуючого основу корпоративної «електронної нервової системи» і Web-
стиль діяльності і управління корпорацій. Тому для українських корпорацій є надзвичайно важ-
ливим перехопити світові тенденції в області корпоративного управління, а не вирішувати пріо-
ритетність англосаксонської моделі над континентальною європейською чи навпаки, водночас
маніпулюючи позитивним сторонами цих моделей задля власного збагачення реальних власників
контрольних пакетів акцій, а не рядових акціонерів. Адже лідери Інтернет-технологій та мереже-
вої торгівлі визначатимуть економічне майбутнє країни.

Серед механізмів ефективного управління розвитком соціально-економічних систем мереже-
вої економіки можна виділити такі: реінжиніринг бізнесу господарюючих суб’єктів; інтеграція
систем електронної комерції; освоєння інтернет-технологій та застосування інтернет-маркетин-
гу; електронна паспортизація підприємств; стратегічне управління; система збалансованих по-
казників; система управління якістю; система бюджетування; процесно-орієнтоване управління;
логістика; аутсорсинг (аутстаффінг) тощо.

Розглянемо представлені механізми з точки зору їх потенціалу та впливу на ефективність роз-
витку мережевої економіки в цілому і господарюючих суб’єктів зокрема.
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Реінжиніринг, на наш погляд, може призвести до двох організаційних моделей управління гос-
подарюючим суб’єктом: мережева структура великої компанії; сукупності (мережі) підприємств.

У разі появи мережевої структури великої компанії велике підприємство збирає навколо себе
фірми меншого розміру, доручаючи їм виконання різних спеціальних завдань. Фірми можуть мати
власні підрозділи, необхідні для виробництва, але при цьому повинні забезпечуватися дуже висо-
кий ступінь спеціалізації їх бізнесу.

При утворенні мережі підприємств має місце певна сукупність близьких за розміром компаній,
більшість з яких юридично самостійні, але підтримують стійкість один одного, наприклад, у гос-
подарському плані. Подібна «співдружність», чинна часто в межах одного регіону або в рамках
одного виду діяльності, підвищує конкурентоспроможність товарів та послуг. Постійність зв’язків,
які управляються кількома ключовими фірмами, стимулюючими інноваційний та комерційний
процеси, спрощує управлінські завдання дрібних і середніх підприємств — членів мережі.

Перехід традиційної організаційної структури управління господарюючим суб’єктом на одну
з вищезгаданих мережевих організаційних моделей вимагає, на нашу думку, тривимірного підхо-
ду, який передбачає використання наступних взаємопов’язаних один з одним процесів, в основі
яких лежить ідея реінжинірингу: перегляд концепції господарюючого підприємства; реінжині-
ринг бізнес-процесів; структурна перебудова підприємства (реструктурування).

Еволюція організаційної структури починається зі стратегічного рішення. Необхідно перегля-
нути і переосмислити організаційну структуру управління підприємством з точки зору ефектив-
ності її стратегічних пріоритетів. Потім на основі проведеного аналізу приймаються деякі так-
тичні рішення, що стосуються реінжинірингу. В останню чергу підприємство займається реструк-
туризацією, що зачіпають політику в різних областях діяльності підприємства, робочі процедури,
оперативні рішення, рольові функції і повноваження.

Після того як підприємство успішно реформувала свою організаційну структуру управління,
для його успішного розвитку і функціонування в умовах мережевої економіки необхідно здійсни-
ти інтеграцію його основних бізнес-процесів з інфраструктурою систем електронної комерції.

Інтеграція систем електронної комерції в структуру бізнес-процесів господарюючих
підприємств нерозривно пов’язана з реінжинірингом їх бізнесу. Звичайно, що використання сис-
тем електронної комерції обумовлює необхідність розробки в структурі бізнес-процесів господа-
рюючого підприємства додаткових, раніше не застосовуваних у традиційному середовищі, ком-
понентів, що тягне за собою додаткові фінансові витрати. Тим не менше, ці витрати окупаються
дуже швидко внаслідок того, що ринок електронної комерції розвивається сьогодні особливо
стрімко і господарююче підприємство, яке інвестувало значні кошти в розвиток інформаційно-
телекомунікаційної інфраструктури отримує додаткові економічні вигоди і конкурентні переваги
від її використання в умовах мережевої економіки.

Освоєння і застосування інтернет-технологій є одним з найбільш важливих механізмів управ-
ління мережевою економікою, що забезпечує зниження транзакційних витрат господарюючих
підприємств і тим самим сприяє підвищенню рівня ефективності бізнесу. Інтернет-технології
містять засоби оперативного обміну і поширення інформації, необхідні для повноцінного функ-
ціонування електронного документообігу підприємства без просторових обмежень. Організацій-
но-економічні вигоди від використання систем електронної комерції в умовах мережевої еконо-
міки отримують практично всі господарюючі суб’єкти і зацікавлені особи. Існуюча практика пе-
рекладу традиційного бізнесу в мережу Інтернет показує, що за рахунок цього стає можливим
скоротити на 5-10% сукупні витрати. Це означає збільшення маси прибутку, що обумовлено мож-
ливим зростанням обсягу продажів. Таке зростання відбувається за рахунок зміни взаємин між
фірмами — виробниками та замовниками. Вони стають більш оперативними і продуктивними. У
деяких випадках витрати на управління процесом закупівель і поставок знижуються на третину і
більше.

Застосування інтернет-маркетингу як механізму, що забезпечує ефективний розвиток мереже-
вої економіки, дозволяє здійснювати стратегічну ринкову орієнтацію господарюючих підприємств
на електронних ринках. Комплекс інструментів інтернет-маркетингу дозволяє в значній мірі роз-
ширити потенційні можливості підприємства для освоєння нових ринків і придбання конкурент-
них переваг.

Електронна паспортизація підприємств регіону є, на наш погляд, ефективним механізмом уп-
равління мережевою економікою в частині забезпечення інформаційної підтримки господарю-
ючих суб’єктів, а також їх партнерів по бізнесу і кінцевих споживачів. Вона забезпечила б
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відкритість підприємницької діяльності в регіонах України за допомогою створення централізо-
ваного інформаційного джерела для пошуку потенційних партнерів і клієнтів. Електронна пас-
портизація також створить необхідні умови для виникнення інформаційної інфраструктури, що
забезпечує ведення своєрідних «електронних формулярів» суб’єктів економічної діяльності, а та-
кож надання довідкової інформації з даними суб’єктам органам державного управління і підпри-
ємцям як у сфері традиційної економічного середовища, так і в сфері електронної комерції.

Вивчення та узагальнення результатів нової практики управління в розвинених країнах дозво-
ляє виділити переваги та недоліки в формах організації діяльності на основі аутсорсингу. Переда-
ча зовнішнім партнерам функцій однієї або декількох ланок виробничого процесу має низку пере-
ваг: дозволяє отримати комплектуючі вироби та послуги більш якісні та дешевші; підвищує інно-
ваційні можливості компанії за рахунок взаємодії та партнерства з постачальниками світового
рівня, що мають значний інтелектуальний потенціал та інноваційний досвід; забезпечує велику
гнучкість компанії у випадку зміни ринкової ситуації або споживчих переваг; прискорює купівлю
ресурсів, комплектуючих виробів; дозволяє зосередитись на тих операціях, які ефективно вико-
нуються силами компанії та тих, які стратегічно доцільно зберегти під контролем фірми. Разом з
тим, компанії ризикують вивести за свої межі ряд видів діяльності та втратити частину власних
ресурсів і можливостей, тому вони змушені постійно вдосконалювати виробництво, розробляти
нові методи управління бізнес-процесами.

Збалансована система показників для соціально-економічних систем мережевої економіки є
інструментом стратегічного управління на довгостроковій основі. Результатом її впровадження
буде створення організацій з високими конкурентними перевагами, до яких так прагне розвивати
український бізнес.

На підставі вищевикладеного можна стверджувати, що ефективна діяльність сучасного підпри-
ємства можлива тільки за наявності єдиної (комплексної) системи, що базується на логістичній
концепції і поєднує управління фінансами, персоналом, постачанням, збутом та процес управлін-
ня виробництвом.

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах проблеми управління розвитком мережевої економіки в Україні характери-

зуються недостатністю наукового опрацювання, хоча реальні темпи розвитку мережевої еконо-
міки особливо високі в економічно розвинених регіонах нашої країни. Вдосконалення механізмів
управління розвитком мережевої економіки дозволять підвищити ефективність її розвитку і за-
безпечити нові можливості і конкурентні переваги національній економіці.
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