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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

 

Сучасний бізнес як ніколи раніше вимагає гнучкості управлінських 

рішень в основі яких лежить інформація. Результатом таких рішень є швидка 

адаптація   до змін у зовнішньому середовищі шляхом перебудови  елементів 

системи  внутрішнього середовища.  так і в плані взаємодії із зовнішнім світом.  

Сьогодні корпорації працюють з організаціями, об'єднаними в мережу, де вже 

важко відокремити одну фірму від іншої, оскільки мова йде про розподілені 

віртуальні структури. 

Особливо загострюється питання інформаційного забезпечення бізнесу в 

умовах глобалізації. Ефективне інформаційне забезпечення  на глобальному 

ринку дозволяє підтримувати лояльність споживачів та досягати успіху у 

конкурентній боротьбі. Проведені дослідження доводять, що внутрішні умови 

та очікування не є однорідними у глобальному середовищі як результат 

культурних відмінностей та цінностей окремих учасників глобалізаційних 

процесів. Тому вкрай важливим є  використання інформації, яка узгоджується зі 

світовою практикою ведення бізнесу, може сприяти підвищенню авторитету 

компанії, забезпечити підтримку та розвиток корпоративного іміджу та 

конкурентної переваги за рахунок швидкого та ефективного прийняття 

управлінських рішень на стратегічному рівні.  

Питання інформаційного забезпечення в умовах глобалізаційних процесів 

досліджувались як вітчизняними, так і закордонними науковцями, серед яких: 

Л. Антонюк, Б. Годін,  В. Іванов, Н. Іванова, Х. Едкіст, Б. Лундвалл, Р. Нельсон,  

Д. Норт, В. Онищенко, Дж. Стігліць, К. Фрімен, О. Фролова та ін. 

Глобалізація – економічні, торговельні, фінансові, технологічні, 
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політичні, соціальні, трудові, інформаційні та інші процеси, що мають 

глобальний масштаб і планетарний характер. Сутність поняття «глобалізація» 

має три основні аспекти: зменшення перешкод для економічної, політичної і 

культурної взаємодії країн та народів; розвиток тенденції до утворення більш 

гомогенізованого економічного, політичного і культурного простору; 

утворення структур глобальної керованості [1]. 

В умовах глобалізації та розвитку економіки, пристосування до постійних 

зовнішніх змін необхідною умовою для будь-яких організацій є необхідність 

інформаційного забезпечення їх діяльності на якісно новому рівні. Спонтанні та 

хаотичні управлінські рішення призводять до втрати ринкових позицій, 

проблем в узгодженості функціонування елементів внутрішнього середовища, 

до втрати важелів управління складними об'єктами, до суттєвих фінансових 

втрат, пов‘язаних із виникненням проблем у забезпеченні та підтримці 

комерційної та ринкової стійкості.  

Глобалізація як більш тісна інтеграція країн і народів принесла величезне 

скорочення витрат на транспорт та зв'язок, злам штучних бар'єрів на шляху 

потоків товарів, послуг, капіталів, знань і пересування людей через кордони [2]. 

Проте глобалізація також ускладнює ведення бізнесу, створюючи нові виклики 

для нього як на внутрішньому ринку країн, так і при виході на зовнішні ринки. 

Глобалізація в інформаційно-технологічній сфері проявляється у 

поширенні у транснаціональних масштабах інформаційних матеріалів, засобів і 

систем; становленні глобального інформаційного простору, який уможливлює 

здійснення різноманітної діяльності в реальному масштабі часу; розвитку 

мережі Інтернет, що створює можливості для швидкого транскордонного 

поширення інформації, перетворюючи світ на «глобальне село», де один одного 

знає і розуміє [3]. 

Якість та своєчасність інформації забезпечують результативність 

управлінської діяльності та  визначаються як чинник забезпечення   

ефективності діяльності підприємства. В умовах глобалізації обсяги інформації 
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постійно зростають, що викликає необхідність оброблення все більших масивів 

інформації у найкоротші терміни. Це потребує використання принципово нових 

підходів до інформаційного забезпечення управлінської діяльності.  

Інформаційна система повинна відповідати функціональній структурі 

процесу управління, виступати невід‘ємною складовою системи планування 

організації, будуватись на  інформаційних зв‘язках, що забезпечують охоплення 

всіх елементів внутрішнього середовища і забезпечують ефективні комунікації 

із зовнішнім середовищем тощо. Цього можна досягнути лише за рахунок 

використання сучасних інформаційних систем.   

Сучасні інформаційні системи стратегічного призначення здатні 

сканувати конкурентне середовище, враховувати всі важливі для успіху 

корпорації макроекономічні та інституційні чинники ринку, вимірювати, 

оцінювати і прогнозувати конкуренцію в галузі, кращу практику, технологічне 

відставання, потреби клієнтів і замовників. У результаті накопичення та 

цільової обробки інформації, можна формувати підсумкове бачення проблем 

бізнесу і забезпечувати адекватні стратегічні реакції у відповідь на ці проблеми 

у сфері конкуренції, виробництва, підприємництва, інноваційного розвитку, 

навчання персоналу і корпоративної культури.  
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