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Валіулліна З. В. Пріоритетні форми та напрями діяльності корпорацій в інформаційному суспільстві

Метою статті є визначення форм і напрямів діяльності корпорацій в інформаційному середовищі. Узагальнено та впорядковано напрями вико-
ристання інформаційних технологій у різних сферах людської діяльності. Визначено, що виділені сфери корпоративної діяльності не є розпороше-
ними за різними ланками національного та світового господарства, а тому можуть бути поєднані сьогодні в межах однієї великої міжнародної 
корпорації. Доведено використання інформаційних технологій як головного елемента вдосконалення системи управління підприємством. На 
основі аналізу капіталізації корпорацій світу визначено, що швидкозростаючими компаніями є корпорації, діяльність яких пов’язана з інформа-
ційною складовою, зокрема: інформаційні послуги, цифрові засоби масової інформації, електронна комерція, апаратне забезпечення. Проведено 
порівняльну характеристику змін ринкової капіталізації по галузях, яка засвідчила, що за 2009–2016 рр. перше місце посідає галузь технології. 
Запропоновано сучасний механізм управління підприємствами в загальному вигляді, який адаптовано до викликів та переваг інформаційного 
середовища. 
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційні технології, корпорація, розвиток, транснаціоналізація.
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УДК 330.101:339
Валиуллина З. В. Приоритетные формы и направления  

деятельности корпораций в информационном обществе
Целью статьи является определение форм и направлений деятель-
ности корпораций в информационной среде. Обобщены и упорядочены 
направления использования информационных технологий в разных сфе-
рах человеческой деятельности. Определено, что выделенные сферы 
корпоративной деятельности не является рассеяными по разным зве-
ньям национального и мирового хозяйства, а потому могут быть объ-
единены сегодня в пределах одной крупной международной корпорации. 
Доказано использование информационных технологий как главного эле-
мента совершенствования системы управления предприятием. Опре-
делено, что быстрорастущими компаниями в мире являются корпора-
ции, деятельность которых связана с информационной составляющей 
деятельности: информационные услуги, цифровые средства массовой 
информации, электронная коммерция, аппаратное обеспечение. Про-
ведена сравнительная характеристика изменений рыночной капита-
лизации по отраслям, которая показала, что в 2009–2016 гг. первое 
место занимает отрасль технологии. Предложен современный меха-
низм управления предприятиями в общем виде, который адаптирован 
к вызовам и преимуществам информационной среды. 
Ключевые слова: информационное общество, информационные тех-
нологии, корпорация, развитие, транснационализация.
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in the Information Society
The article is aimed at defining the forms and directions of corporations’ ac-
tivities in the information environment. The directions of use of information 
technologies in different spheres of human activity are generalized and or-
dered. It is determined that the allocated spheres of corporate activity are not 
scattered on different links of both national and world economy, and there-
fore can be united today within the limits of one large international corpora-
tion. The use of information technologies as the main element of improve-
ment of the enterprise management system is proved. It is determined that 
the fastest growing companies in the world are corporations whose activity is 
connected with the information component of activity: information services, 
digital mass media, e-commerce, hardware. The comparative characteris-
tic of changes in market capitalization by branches was carried out, which 
showed that in 2009 – 2016 the first place was taken by the industry branch 
of technology. The modern mechanism of management of enterprises in the 
general kind, which is adapted to the challenges and advantages of the infor-
mation environment, is proposed. 
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Актуальність теми даного дослідження визна-
чається тим фактом, що на розвиток корпора-
тивних відносин сьогодні вирішальний вплив 

має інформатизація. Зростання ролі інформаційного 
фактора спричинило посилення інформаційно-кому-
нікативної взаємодії всередині корпорації та визна-
ння корпорації рушійною силою розвитку національ-
них економік. 

Водночас важливими є такі складові ефектив-
ності функціонування національних економік, як: 

інформатизація на рівні державного управління та 
місцевого самоврядування; ефективно працюючі сис-
теми фінансово-кредитних установ; платіжні інфор-
маційні системи; системи взаєморозрахунків; інфор-
матизація в соціальній сфері; соціальні мережі. Однак 
у контексті даного дослідження доцільним є надати 
оцінку та виявити основні форми та напрями діяль-
ності саме корпорацій в інформаційному середовищі.

Вирішення цих питань має стати основою для 
дослідження концептуалізації діяльності корпорацій 
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в інформаційно-інституційному середовищі та об-
ґрунтувати теоретичні дослідження в цьому напрямі.

Серед вітчизняних учених, які працювали над 
вирішенням завдань з виявлення пріоритетних форм 
і напрямів діяльності корпорацій в інформаційному 
середовищі з позицій інтернаціонального характеру 
такого середовища та глобального масштабу діяль-
ності корпорацій, слід відмітити: Вергуна В. А. [6], 
Ганкіну М. В., Гладченка А. Є., Джусова О. А., Масло-
ва А. О. [4], Мешко Н. П., Сазонець О. М. [5; 9], Хані- 
на І. Г. та інших. Ці автори надали усталене визначен-
ня таких дефініцій у науковій та навчальній літера-
турі, як: «інформація», «інформаційна безпека», «ін-
формаційна система», «інформаційне суспільство», 
«інформаційний процес» тощо. 

Представники різних вітчизняних наукових 
шкіл проводили дослідження процесів впливу інфор-
матизації на діяльність підприємств, ефективність 
систем управління на мікрорівні, впливу інформацій-
них систем на вдосконалення процедур корпоратив-
ного управління. Серед таких вчених слід визначити 
Амошу О. І., Бормотенка М. В., Джинджояна В. В. [8], 
Єлісєєву О. К., Корбутяка В. І. [7], Сазонця І. Л. [7], 
Швеця Ф. Д., Ястремську О. М. 

Незважаючи на достатньо велику кількість 
праць з викладеної проблематики, автора-
ми проводились дослідження щодо визна-

чення та вдосконалення методологічних підходів до 
розкриття таких понять, як «корпоративна інфор-
маційна система», «інформатизація управління», 
«інформаційні технології» за галузями економіки та 
за сферами діяльності підприємств, «корпоративна 
інформаційна безпека» та ін. Проте, попри вагомі на-
працювання, недостатньо розробленою залишається 
систематизація напрямків використання засобів ін-
формації, інформаційних систем і технологій у всіх 
сферах людської діяльності, оскільки всі вони лише 
побіжно торкаються зазначеної проблеми, у тому 
числі не розроблено системну класифікацію інфор-
маційної діяльності, або впливу інформатизації на 
умови виробничо-фінансової діяльності корпорацій. 

Вітчизняні науковці більш ретельно досліджу-
вали проблеми транснаціоналізації, що пов’язані  
з міжнародною торгівлею, міжнародним інвестуван-
ням, соціальною діяльністю корпорацій. Меншою 
мірою увага науковців була сконцентрована на про-
цесах визначення моделей розвитку транснаціона-
лізації, виявлення пріоритетних форм і напрямів ді-
яльності корпорацій в інформаційному середовищі, 
передумовах інституційних перетворень діяльності 
корпорацій в інституційному середовищі.

Методологічні обґрунтування та наукові до-
робки було викладено в численних монографіях  
і статтях, створено наукові школи та визначено прі-
оритети подальшого розвитку цих досліджень. Про-
те недостатньо дослідженими залишаються питання 

визначення форм і напрямів діяльності корпорацій в 
інформаційному середовищі, що потребує подальшо-
го дослідження і є метою статті. 

На сьогоднішній день корпорації займають 
вагоме місце в економіці, вони виникли, розви-
ваються, змінюються та вдосконалюються разом 
з нею. Тому для визначення форм і напрямів діяль-
ності корпорацій в інформаційному середовищі 
необхідно попередньо систематизувати вплив кор-
порацій на різні сфери корпоративної діяльності.  
У табл. 1 автором узагальнено та впорядковано на-
прями використання інформаційних технологій  
у таких сферах людської діяльності, як: виробництво, 
наука, соціальна сфера, освіта, бізнес. 

Слід зазначити, що подані в табл. 1 сфери кор-
поративної діяльності не є розпорошеними 
за різними ланками національного та світо-

вого господарства, а тому можуть бути поєднані 
сьогодні в межах однієї великої міжнародної кор-
порації. Так, велика корпорація поєднує в собі ви-
робничі функції, науку та освіту, підвищення квалі-
фікації, комерційну діяльність (бізнес), а також про-
водить активну діяльність у сфері корпоративної 
соціальної відповідальності. 

Цивілізаційна парадигма, в основі якої лежить 
становлення інформаційного суспільства, приводить 
і до змін у структурі галузей світового господарства. 
Корпорації «старої» економіки ‒ сировинні, металур-
гійні, енергетичні, машинобудівні, будівні поступово 
заміщуються більш сучасними, інноваційними, кор-
пораціями постіндустріального характеру діяльності. 
У табл. 2 представлено корпорації світу, що зроста-
ють найбільш швидкими темпами. Необхідно зазна-
чити, що це переважно корпорації, діяльність яких 
пов’язана з інформаційною складовою діяльності: 
інформаційні послуги, цифрові засоби масової інфор-
мації, електронна комерція, апаратне забезпечення. 
Найбільш швидкозростаюча корпорація світу – Uber –  
з капіталізацією 68 млрд дол. США будує свою діяль-
ність на інформаційно-комунікативних технологіях.

Аналізуючи матеріали табл. 3, можемо заува-
жити, що серед лідерів ринкової капіталізації перше 
місце посідає сфера технології ‒ 2,993 млрд дол, а на 
сьомому місці ‒ телекомунікації ‒ 1,037 млрд дол. 
Крім того, інші галузі корпорацій, які є високо капіта-
лізованими, також у своїй діяльності спираються на 
сферу інформаційних технологій. Особливо це сто-
сується таких галузей, як фінанси, споживчі товари, 
охорона здоров’я, промислові компанії.

Такий стрімкий розвиток інформаційних тех-
нологій та вплив цих технологій на діяльність кор-
порацій Маслов А. О. пояснює в монографії «Інфор-
маційна економіка, становлення, структура та теоре-
тичне осмислення» з таких теоретичних позицій [4, 
с. 49–50]:
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Таблиця 1

Напрями використання інформаційних технологій в розвитку основних сфер корпоративної діяльності

Сфера Напрями використання інформаційних технологій

Виробництво

Промисловість: побудова розподілених систем (галузевих платформ) виробництва; інтеграція про-
мисловості та науки; підтримка інноваційної діяльності бізнесу; соціотехнічні інтелектуальні систе-
ми управління. 
Сільське господарство: забезпечення «точного землеробства»; управління тваринництвом; робота 
з агрономічними картами. 
Енергетика: «інтелектуальні» енергосистеми; енергоменеджмент; мережева енергетика; управлін-
ня малими електростанціями; управління енергопостачанням об'єктів

Наука
Системи наукового співробітництва; підтримка інтелектуальної діяльності; управління науково-тех-
нічною діяльністю; розвиток інформаційних наукових мереж; розширення технічних, організаційних 
і фінансових можливостей доступу вчених до світових баз науково-технічної інформації та даних

Соціальна сфера

Медицина: діагностика; підтримка роботи лікарів; інформування пацієнтів. 
Природокористування: моніторинг і контроль використання природних ресурсів; управління при-
родокористуванням; екологічне підприємництво. 
Розвиток міст: управління транспортом; організація спільного користування; управління ризика-
ми, реагування на надзвичайні ситуації; забезпечення соціальних взаємодій; інтелектуальні довід-
кові системи

Освіта
Підвищення якості освіти на основі нових технічних можливостей і забезпечення доступу до інфор-
мації; покращення доступу до освіти; моніторинг ринку праці та профорієнтація; взаємодія з робо-
тодавцями; розвиток он-лайн освіти за допомогою спеціальних високотехнологічних платформ

Бізнес
Оптимізація бізнес-процесів; прискорення та скорочення трансакцій; створення баз даних (клі-
єнтських, партнерських, міжнародних та ін.); створення інформаційних порталів, бізнес-асоціацій, 
мереж і платформ

Культура
Нові технології он-лайн культури, комп’ютерний дизайн, комп’ютерна графіка, мережеві спільноти 
з питань культури, розповсюдження інформації про культуру та здобутків у сфері культури шляхом 
мереж Інтернет та інших мережевих спільнот

Джерело: складено на основі [1].

Таблиця 2

Швидкозростаючі компанії світу з капіталізацією понад 10 млрд дол. США 

Компанія Дата перетворення 
на «єдинорога» Країна Галузь Капіталізація на 2017 р., 

млрд дол. США

Uber 2013 США За вимогою (On-
Demand) 68

Didi Chuxing 2014 Китай За вимогою (On-
Demand) 50

Xiaomi 2011 Китай Апаратне забезпе-
чення 46

Airbnb 2011 США Електронна комерція 29,3

Palantir Technologies 2011 США Бази даних 20

Lu.com 2014 Китай Фінансові технології 18,5

China Internet Plus 
Holding 2015 Китай Електронна комерція 18

WeWork 2014 США Споруди і облад-
нання 16,9

SpaceX 2012 США Перевезення 12

Pinterest 2012 США Інформаційні послуги 11

Toutiao 2017 Китай Цифрові ЗМІ 11

Джерело: складено за [2].



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ІН
Ф

О
РМ

АЦ
ІЙ

Н
І Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГІ

Ї В
 Е

КО
Н

О
М

ІЦ
І

365БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2018
www.business-inform.net

 по-перше, у результаті ускладнення суспіль-
ної поведінки питома вага інформаційної 
складової стає основоположною;

 по-друге, інформація стає тісно пов’язана з 
ціннісними орієнтирами поведінки і з новою 
вартістю;

 по-третє, інформаційна перевага стає важ-
ливою соціальною силою, яка сприяє пере-
розподілу економічних, соціальних і політич-
них ресурсів;

 по-четверте, зросли технологічні можли-
вості передачі, отримання, використання та 
зберігання інформації у постійно зростаючих 
обсягах;

 по-п’яте, еволюція суспільства й економічної 
системи поступово стає менш передбачува-
ною.

Теоретичні доробки науковця підтверджуються 
аналізом практичних результатів інформати-
зації економіки, які зробила Сазонець О. М.  

На цій основі вченим-економістом у монографії 
«Глобальні інформаційні та наукометричні системи 
науково-технологічного розвитку України» [5, с. 17] 
сформовано такі тенденції цього розвитку:
 економічний розвиток значною мірою пов’я-

заний з розвитком інформаційної інфра-
структури;

 найбільший вплив інформаційні технології 
мають у країнах з високим рівнем доходів;

 бурхливий науково-технічний розвиток по-
глиблює розрив між країнами з високим і 
низьким рівнем доходів;

 країнам з високим і низьким рівнем доходів 
потрібно вживати заходів щодо посилення 
інформатизації;

 вплив рівня забезпеченості стаціонарним 
зв’язком поступово зменшується. Зростає 
вплив міжнародного Інтернет-трафіка.

Корпорації, які безпосередньо виробляють до-
дану вартість і конкурують за вищу рентабель-
ність цієї вартості, першими з великих інсти-

туційних структур відчули у своїй діяльності вплив 
інформаційних технологій, який позначився не тіль-
ки на процесах пошуку партнерів, швидкості розра-
хунків, оперативності зв’язку з клієнтами, а докорін-
но трансформував структуру управління корпораці-
єю. Інформаційні технології мають вплив не тільки на 
технологічні процеси та оперативне управління, але 
й на процедури корпоративного управління. Зокрема,  
у підручнику за редакцією В. А. Вергуна «Міжнарод-
ний бізнес» можемо знайти таке трактування впливу 
процесів інформатизації на структурні зміни в систе-
мі управління корпораціями [6, с. 745–746]:
 глобальні мережі знімають перешкоди, що 

заважають укладати угоди напряму;
 такі чинники, як час, активи, простір фор-

мують принципово нове оточення підпри-
ємства, змінюють його структуру та спосіб 
функціонування;

 змінюється сама стратегія зростання підпри-
ємства: конкурують між собою вже не під-
приємства, а комунікаційні мережі;

 нові технології стали поштовхом до створен-
ня десятків тисяч фірм і зробили можливим 
появу значної кількості підприємств, що орі-
єнтовані на окремий проект і керуються на 
відстані;

 здатність підприємства швидко реалізовувати 
інновації та здійснювати «творче руйнуван-
ня» стандартних управлінських стереотипів;

 інформаційна галузь несе в собі відповідні 
ризики для організації ринків, що потребує 
нової, більш гнучкої структури управління 
підприємством.

Якщо проаналізувати думки науковців про кон-
кретні переваги інформатизації для корпоративних 

Таблиця 3

Порівняльна характеристика змін ринкової капіталізації по галузях за 2009–2016 рр.

Галузь Ринкова капіталізація, 
2016 р., млрд дол. США

Кількість компаній,  
2016 р.

Зміна ринкової капіта-
лізації Топ-100 підпри-

ємств, 2009–2016 рр., %

1. Технології 2,993 12 187

2. Фінансові організації 2,704 18 109

3. Споживчі товари 2,612 19 136

4. Охорона здоров'я 2,310 17 134

5. Побутові послуги 1,680 11 193

6. Нафта і газ 1,313 8 2

7. Телекомунікації 1,037 7 54

8. Промислові компанії 831 7 152

9. Сировина 97 1 165

Джерело: складено за [3].



366

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ІН
Ф

О
РМ

АЦ
ІЙ

Н
І Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГІ

Ї В
 Е

КО
Н

О
М

ІЦ
І

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2018
www.business-inform.net

управлінських структур, то слід визначити як най-
більш повну думку Корбутяка В. І., який головними 
перевагами визначає такі [7, с. 54]:
 зменшуються терміни підготовки і виконан-

ня документів;
 створюються і автоматично підтримуються 

бази (архіви) нормативних і розпорядчих до-
кументів;

 зменшується кількість рутинних операцій, 
працівники одержують можливість зосеред-
итися на вирішенні змістовних задач управ-
ління;

 підвищується якість підготовки управлін-
ських рішень;

 зменшується кількість «загублених» доку-
ментів, місцезнаходження яких невідоме;

 процеси розробки і проходження документів 
стають інформаційно-прозорими і допуска-
ють контроль на будь-якій стадії;

 з’являється стимул і можливості для вдоско-
налення структури організації.

Сучасний механізм управління підприємствами 
в загальному вигляді, який адаптовано до викликів та 
переваг інформаційного середовища, подано на рис. 1. 

Своєю чергою, в Україні на законодавчому рівні 
визначено фактори, що стримують розвиток 
інформаційних систем та інформатизації еко-

номіки, до них належать такі [9, с. 165]:
 відсутня координація зусиль державного та 

приватного секторів економіки з метою ефек-
тивного використання наявних ресурсів;

 ефективність використання фінансових, ма-
теріальних, кадрових ресурсів, спрямованих 
на інформатизацію, впровадження ІКТ у со-
ціально-економічну сферу є низькою;

 наявне відставання у впровадженні техноло-
гій електронного бізнесу, електронних бірж 
та аукціонів, електронних депозитаріїв, вико-
ристання безготівкових розрахунків за това-
ри та послуги тощо;

 рівень інформатизації окремих галузей еко-
номіки, деяких регіонів держави є низьким;

 розвиток нормативно-правової бази інфор-
маційної сфери недостатній;

 створення інфраструктури для надання ор-
ганам державної влади та органам місцевого 
самоврядування, юридичним і фізичним осо-
бам інформаційних послуг з використанням 
мережі Інтернет відбувається повільно;

 рівень державної підтримки виробництва за-
собів інформатизації, програмних засобів та 
впровадження ІКТ є недостатнім;

 не вирішуються в повному обсязі питання 
захисту авторських прав на комп’ютерні про-
грами, відсутні системні програмні рішення, 
спрямовані на створення національних інно-
ваційних структур.

Якщо розглядати більш конкретні перепони роз-
витку процесу інформатизації на підприєм-
ствах та в організаціях, то можна також пого-

дитись з думкою Корбутяка В. І., який зазначає, серед 
об’єктивних труднощів цього процесу є такі [7, с. 56]:
 відсутність будь-яких систем електронного 

документообігу в цілому ряді організацій;
 розмаїтість систем і форматів, використову-

ваних у різних організаціях;
 необхідність надійної автентифікації від-

правників та одержувачів інформації;
 захист інформації від зміни в процесі доставки;
 необхідність захисту конфіденційної інфор-

мації.
Слід відмітити, що корпорації створюють сьо-

годні свої служби обробки інформації. Ця назва служ-
би умовна, оскільки така служба може виконувати 
функції, що пов’язані як з обробкою інформації, так  
і з інформаційною безпекою, зв’язком, інформацій-
ним забезпеченням, функціонуванням мереж, об-
робкою інформації і т. п. Крім того, підприємства 
працюють в інформаційному середовищі через необ-
хідність виконувати операції, залучаючи аутсорсинг. 
Сучасні форми комерційної діяльності підприємства, 
що включають роботу із сайтами партнерів або кон-
курентів, або рекламу та іншу діяльність в соціальних 
мережах, продажу або купівлі шляхом лендингу, та-
кож стимулюють підприємства розвивати мережеву 
інфраструктуру випереджаючи конкурентів.

ВИСНОВКИ
На основі дослідження, що було спрямовано на 

виявлення пріоритетних форм і напрямків корпора-
цій в інформаційному середовищі, можна зробити 
такі висновки.

По-перше, використання інформаційних тех-
нологій застосовується в таких сферах діяльності 
корпорацій, як: виробництво, наука, соціальна сфера, 
освіта, бізнес. Окремо необхідно зазначити, що ді-
яльність корпорації у сфері інформаційних техноло-
гій є головним фактором конкурентної переваги. Цей 
фактор може знайти різні форми своєї реалізації за-
лежно від напряму діяльності корпорації.

По-друге, використання інформаційних техно-
логій є головним елементом удосконалення системи 
управління підприємством. Як уже було зазначено, 
змінюється сама стратегія зростання підприємства: 
конкурують між собою вже не підприємства, а кому-
нікаційні мережі цих підприємств. Конкретна реалі-
зація такої конкуренції проходить шляхом створення 
найбільш ефективно функціонуючої системи управ-
ління корпорацією, що включає в себе організаційні 
та технологічні переваги інформатизації.                    
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Рис. 1. Механізм взаємодій основних функцій інформаційної системи управління підприємством [8]
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