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Другу половину ХХ століття
можна охарактеризувати як період
динамічного поширення глобаліза&
ційних тенденцій в світовій економіці.
Це пов'язано з активною інтернаці&
оналізацією господарських процесів,
яка базується на транснаціоналізації
виробництва та зростанні обсягів
прямого іноземного інвестування,
що в свою чергу породжує вихід на
світову арену гігантів міжнародного
бізнесу — багатонаціональних кор&
порацій.

Проте початок ХХІ століття зна&
менується появою нової тенденції
суспільних модифікацій — відбу&
вається перехід від індустріальної
економіки до інформаційної. Це оз&
начає, що суспільство рухається до
якісно нового етапу розвитку, де па&
нуватимуть нові принципи органі&
зації господарського життя.

Базовими поняттями, на яких
грунтується концепція інформацій&
ної економіки, є інформація, знання.
Вони втрачають статус товару і по&
чинають сприйматися як головні за&
соби виробництва, посуваючи на
другий план такі традиційні засоби
виробництва, як земля, праця і,
навіть, капітал. Останні можуть роз&
глядатися як обмежені ресурси, тоді
як знання фактично невичерпні. Ос&
кільки ринок визначає поведінку
людини в умовах обмеженості ви&
робничих ресурсів, то зміна базових
постулатів призводить до того, що
відбувається трансформація і тако&
го поняття як ринок. За умов індуст&
ріальної економіки ринок розгля&
дався як структура, яка визначає
правила і механізми виробництва,
розподілу та руху товарів. За допо&
могою інформаційних технологій
відбувається прискорення економі&
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чних процесів, і за цих обставин ри&
нок просто не поспіває за ними. Та&
ким чином, його регуляторна функ&
ція починає девальвуватися. На
зміну всесвітній мережі ринку при&
ходить всесвітня інформаційна мере&
жа (глобальне електронне середови&
ще). Саме становлення інформацій&
но&функціональної мережі, на дум&
ку М.Кастельса, є ознакою перехо&
ду до інформаційної епохи [2; c. 31].

В процесі мережизації госпо&
дарських зв'язків відбувається фор&
мування мережевої економіки. Це
дещо вужче поняття, ніж інформа&
ційна економіка. В рамках концепції
мережевої економіки увага зосере&
джується на внутрікорпоративному
співробітництві та міжпідприєм&
ницькій співпраці. Таким чином, ме&
режева економіка виступає певною
складовою інформаційної економіки
і пов'язана з появою нових діючих
суб'єктів господарської діяльності —
виробничих мереж, до компетенції
яких потрапить здійснення глобаль&
ного виробництва.

 Дана тенденція зацікавила бага&
тьох науковців, таких як М. Кас&
тельс, Д. Старк, Л. Бруст, С. Олівер,
С. Соколенко, С. Парінов, які нама&
галися сформувати своє бачення по&
дальшого розвитку економічної си&
стеми.

Метою даної статті є аналіз транс&
формаційних змін світової економі&
чної ситеми в умовах появи нових ак&
центів у глобальному виробництві,
нових форм міжфірмового співро&
бітництва, з точки зору організації
бізнесу в контексті сучасного роз&
витку економіки. Для цього необхі&
дно розкрити ряд питань: які пере&
думови виникнення цих революцій&
них змін? Які основні елементи

несуть дані зміни? Які особливості
нових господарських процесів? Які
можливості вони надають?

Індустріальна економіка, еконо&
міка ХХ століття характеризуються
пануванням масового виробництва,
коли суб'єкти господарської діяль&
ності керуються принципом наро&
щення обсягів виробництва, вбачаю&
чи в цьому свою конкурентну пере&
вагу. З часом відбувається перенаси&
чення ринку виробленою продук&
цією і виникає потреба у виділенні
нового критерію конкурентоспро&
можності — вже не розмір компанії
і, відповідно, обсяг виробленої нею
продукції відіграють вирішальну
роль при зайнятті лідируючої по&
зиції на міжнародній арені, а значна
увага починає приділятися якості.
Цей аспект є важливим для виживан&
ня виробництв, адже інноваційна
природа інформаційної економіки
диктує принцип "Зроби сам так, аби
твоя продукція застаріла" [4; c. 32].
В цьому значну роль відіграють кон&
куренти. Високий темп технологіч&
них перетворень, який спостері&
гається сьогодні, загрожує недовго&
вічністю тим компаніям, які приділя&
ють незначну увагу розробці та
впровадженню інновацій. Це сто&
сується навіть компаній, які виступа&
ють монополістами на ринку. Таким
чином, основним критерієм конку&
рентоспроможності стає швидкість
реагування на потреби споживачів,
зовнішні та внутрішні потрясіння.
Все це призводить до кризи великої
корпорації, головна проблема якої
— відсутність гнучкої системи ви&
робництва. Таким чином, виникла
потреба створити більш гнучку і
ефективну, з огляду на сьогодення,
організаційну структуру.

Крім цього, розвиток інформа&
ційних технологій та інноваційних
розробок дозволяють індивідуалізу&
вати виробництво. З'являється нове
поняття — масове індивідуальне ви&
робництво, тобто масове виробниц&
тво індивідуальних продуктів та по&
слуг — це ще один плюс на користь
"гнучкої корпорації" [4; c. 39].

Яким чином можна досягти пере&
творень організаційної структури
корпорації? По&перше, модифікація
великої корпорації вимагає змін у
менеджменті —  такою зміною може
стати застосування нових форм уп&
равління, як то, наприклад, TQM
(total quality management) або СЗП
(система збалансованих показників).
По&друге, зміни мають торкнутися
внутрішньокорпоративних та між&
корпоративних зв'язків.

Традиційній компанії прита&
манні здебільшого вертикальні внут&
рішньокорпоративні зв'язки, та, як
правило, горизонтальні міжкорпо&
ративні. Іншими словами,  в середені
компанії існує жорстка ієрархія і
спостерігається галузева інтеграція
з підприємствами, операційна діяль&
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ність яких характеризується спіль&
ною технологією та однорідністю
продукції, що виготовляється.

Переосмислення традиційної

моделі корпорації призвело до появи
нових суб'єктів господарювання —
мережевих структур — це група ком&
паній, які на базі інтернет&техно&

логій об'єднуються з метою викори&
стання своїх особливостей, ресурсів,
специфічних переваг перед іншими
для реалізації певних спільних про&
ектів [5; c.96]. Мережеве підприєм&
ство характеризується пануванням
горизонтальних внутрішньокорпо&
ративних відносин, крім того, в ос&
нову міжфірмової взаємодії покла&
дена вертикальна інтеграція, яку ще
називають виробничою кооперацією
підприємств, що спеціалізуються
виключно на продукуванні певних
складових, необхідних для кінцево&
го продукту. Іншими словами, у ме&
режевих структур особливе відно&
шення до такого явища як ієрархія.
Це дозволяє їм бути більш гнучкою
організаційною формою, яка досить
швидко пристосовується до середо&

Таблиця 1. Порівняльна характеристика індустріальної та мережевої економік

Джерело: складено автором
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Рис. 1. Зв'язок між витратами виробництва і результатами діяльності компанії
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вища і здатна до розвитку разом з
ним, на відміну від формальних
ієрархічних організацій [3; c. 15].
Управління тут будується на основі
гнучких екстрених рішень, оскільки
багато важливих задач виникають
настільки стрімко, що їх неможливо
вчасно передбачити.

Здавалось би, що децентраліза&
ція та брак ієрархії в мережевій
структурі можуть становити певну
проблему, оскільки мають виклика&
ти труднощі при спробах коорди&
нації функцій і зосередженні засобів
для конкретних цілей. Але в час
новітніх інформаційних та комуніка&
ційних технологій з'являється мож&
ливість координованого прийняття
рішень і децентралізованого їх вико&
нанння. Осовні функції розподіля&
ються по окремих компаніях, які по&
в'язані між собою і з невеликою го&
ловною організацією, що є їх штаб&
квартирою, єдиною електронною
системою. Проте усі поради і заува&
ження кожного структурного
підрозділу, який входить до складу
мережі, беруть до уваги, а всі про&
блеми узгодження своєї діяльності
суб'єкти вирішують між собою на
рівноправних засадах.

Якщо структурний елемент ме&
режі (компанія) припиняє реалізову&
вати відведену для нього функцію,
його просто виключають з мережі.
Таким чином вона себе перелашто&
вує, оскільки всередині мережевої
структури має знаходитися все
тільки необхідне і корисне для її
існування. І хоча певні структурні
підрозділи можуть бути важливіші
за інші, кожен з них потребує один
одного, доки знаходяться в її складі.
Те, що не є корисним для мережі, з
її точки зору, має ліквідовуватися.

Тепер підрозділи, що займають&
ся інженерними розробками, марке&
тингом, науковими дослідженнями і
бухгалтерією, вже не є складовими
однієї організації, вони стають само&
стійними організаціями, працюючи
за контрактом. За допомогою цього
відбувається оптимізація виробничо&
го процесу, яка спонукає створення
мережі зв'язків, що становить собою
цінний ресурс, доступ до якого надає
певні переваги одним групам
суб'єктів над іншими, які такого до&
ступу не мають.

Таким чином, мережизація гос&
подарських зв'язків дозволяє гово&
рити про формування нового явища
в економічному житті суспільства —
мережевої економіки. Спробуємо
проаналізувати та узагальнити ос&
новні відмінності між якісно різни&
ми етапами розвитку економічної
системи — індустріальною та мере&
жевою економіками (табл. 1).

Крім того, слід зауважити, що в
умовах мережевої економіки закон

спадної граничної дохідності, який
відображає зв'язок між витратами
виробництва і результатами діяль&
ності компанії, що притаманний
традиційній економіці, трансфор&
мується  в закон зростаючої гранич&
ної дохідості, де залежність між
витратами виробництва і результа&
тами діяльності компанії відобра&
жає крива, що є постійно зростаю&
чою (рис. 1).

Такі відмінності можна поясни&
ти зміною характеру витрат. В умо&
вах індустріальної економіки витра&
ти на виробництво розглядаються як
затрати, необхідні для збільшення
обсягів виробляємої продукції. І з
часом збільшення витрат вже не при&
зводить до зростання обсягів реалі&
зованої продукції, а відтак і зростан&
ня доходу, оскільки продукт мораль&
но застаріває. В умовах мережевої
економіки витрати на виробництво
отримують нове забарвлення, оскіль&
ки тепер левову частку цих витрат
займають витрати на науково&до&
слідні розробки, інновації, що дозво&
ляє компанії модифікувати свою
продукцію до потреб ринку.

Таким чином, мережева еконо&
міка проявляється в господарській
системі, де виробництво базується на
інформаційній і науковій базі. Тому
на перший план в системі світового
господарства виходять такі галузі, як
виробництво комп'ютерної техніки,
ракето& та літакобудування, фарма&
цевтика, програмне забезпечення, те&
лекомунікаційне обладнання і т.д., що
призводить до структурних змін в
світовій господарській системі.

Яскравим прикладом застосу&
вання мережевих принципів ведення
господарської діяльності може вис&
тупати автомобільна промисловість.
Варто зазначити, що міжнародний
автомобільний ринок має ряд особ&
ливостей. Зі зміною характеру і спе&
цифіки попиту основні світові авто&
виробники стали орієнтуватися не на
збільшення обсягів випуску попу&
лярних моделей, а на їх диверсифі&
кацію, (у США за 1980—2000 рр.
кількість моделей, що випускається,
подвоїлася, досягнувши 1050) [1].

Було сформовано кілька моде&
лей взаємин провідних автокон&
цернів із субпостачальниками. Зок&
рема стратегія Фольксвагена і Рено,
що одержала назву "2 + 1", побудо&
вана за такою схемою [1]:

1. Для кожної основної модифі&
кації автомобіля компанія&розроб&
лювач формує партнерство з ключо&
вими постачальниками.

2. У кожному регіоні два поста&
чальники розглядаються як ексклю&
зивні привілейовані партнери, ос&
кільки вони беруть участь у підго&
товці та виробництві продукції на
ранніх стадіях виконання проекту.

Водночас постійне співробітництво
підтримується з третім партнером.
Хоч він залучається до робіт у мен&
шій мірі та має незначні можливості
для поставок, однак партнерство з
ним здійснюється з тією метою, щоб
у разі необхідності швидко замінити
одного з двох основних партнерів.

3. Оскільки в глобальній еко&
номіці автомобілі однієї моделі про&
даються в різних регіонах планети,
відповідно сформувалася тенденція
орієнтуватися на тих самих поста&
чальників компонентів у разі органі&
зації виробництва визначеної моделі
в різних куточках світу. Для того
щоб якість компонентів була завж&
ди високою, кожен такий постачаль&
ник зіштовхується з необхідністю
або інвестувати капітал у нове вироб&
ництво, або забезпечувати передачу
знань місцевому постачальнику. Заз&
вичай, постачальник воліє вибрати
першу можливість.

Так  досягається оптимізація про&
цесу виробництва, що відображаєть&
ся й на фінансових показниках діяль&
ності компанії.

Підсумовуючи все вищесказане,
можна зробити висновок, що сьо&
годні спостерігається велике зру&
шення в концептуальному осмис&
ленні шляхів глобального економіч&
ного розвитку. Воно грунтується на
формуванні нового типу економіч&
ної системи — мережевої економіки,
яка характеризується появою нових
суб'єктів господарювання  — мере&
жевих структур, нових способів ко&
операції, падінням ієрархічної логі&
ки, появою нових форм менеджмен&
ту. Отже, вивченню і сприянню роз&
витку мережевих систем має при&
ділятися чимало уваги на нинішньому
етапі розвитку економіки, оскільки
високоінтегровані підприємницькі
структури є основним двигуном зро&
стання економіки країни.
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