ПЕРЕДМОВА
Актуальність дослідження менеджменту організацій та адміністрування в
умовах інформаційного суспільства пов’язана з інформаційною революцією,
що здійснює революційний вплив інформаційно-комунікативних технологій
(ІКТ) на всі сфери життєдіяльності. Інформаційно-комунікативні технології
(ІКТ) представляють собою сукупність методів, виробничих процесів,
програмно-технічних та лінгвістичних засобів, що інтегруються з метою
збирання, обробки, збереження, розповсюдження, відображення та
використання інформації в інтересах користувачів та їх впливу на всі сфери
життєдіяльності суспільства. Це явище інтегрує в собі ефекти попередніх
революційних винаходів типу книгодрукування, телефонія, радіозв’язок,
персональні комп’ютери, Інтернет, що створюють технологічну основу для
подолання будь-яких відстаней при передачі інформації та об’єднання
інтелектуальних здібностей та духовних сил людства.
По-перше, дослідження концептуалізації парадигми менеджменту
організацій та адміністрування представляє собою новий науковий напрямок, у
контексті якого формується парадигма інформаційно-комунікативного
менеджменту, в основі якого управління інформацією, кореляції-відносини
щодо створення інформаційних ресурсів, які транслюються в інформаційному
просторі організації завдяки посередництву кодів-сигналів-референційсвідчень.
В
контексті
інформаційно-комунікативного
менеджменту
відбувається управління за допомогою інформації, що сприяє формуванню
управлінських технологій, тобто упровадження в життя організації ефективного
менеджменту у самому прямому смислі цього слова.
По-друге, дослідження концептуалізації парадигми менеджменту
організацій та адміністрування покликане аналізувати інформаційну
спрямованість економічних проблем організації через посередництво
упорядкування перетворень висхідних субстанцій чи ресурсів організації, щоб
знайти способи забезпечення їх балансу в умовах стохастичності
інформаційного суспільства та мережевої економіки.
По-третє, саме за таких умов розвиток інформаційно-комунікативного
менеджменту ХХІ століття продовжує поглиблювати значення категоріальних
контурів інформаційної парадигми як сукупності знань, направлених на
вироблення технологій організації управлінської діяльності, досягнення цілей
організації завдяки інформації і перетворення її на вироби чи послуги. За таких
умов регуляторами системи прибуткових відносин виступають механізми
інформаційно-комунікативного менеджменту, що здатні сприяти виявленню
інформаційного потенціалу організації, який допомагає досягнути певних
рівнів розвитку інформаційних стандартів та інформаційного забезпечення
організації, сприяти удосконаленню інформаційного соціуму, що направлений
на розвиток людського (інтелектуального, інформаційного) потенціалу.
По-четверте, дослідження концептуалізації парадигми менеджменту
організацій та адміністрування в тому, що науковий і технологічний прогрес у
розвитку комунікацій безпрецедентно прискорив управління інформацією,

тобто потоками та інформаційними ресурсами у напрямі глобалізації і
формування глобального інформаційного суспільства та створення
інформаційно-комунікативної інфраструктури (Information and communication
infrastructure), що включає в себе всю сукупність засобів обчислювальної
техніки, телекомунікаційного обладнання, каналів передачі даних та
інформаційних систем, засобів комутації та управління інформаційними
потоками, а також організаційних структур, правових і нормативних
механізмів, що забезпечують їх ефективне функціонування.
Мета наукового дослідження – концептуалізація менеджменту
організацій та адміністрування в умовах інформаційного суспільства.
Перший напрямок робіт – аналіз комунікації, яку досліджували К.
Бергер, Е. Гірш, Е. Голл, С. Даль, Р. Дафт, К. Клакхон, Г. Маклюен, У. Морріс,
М. Портер, Д. Трагер, С. Хантінгтон, Г. Хофстеде.
Другий напрямок – аналіз проблем інформаційно-комунікативного
процесу та його впливу на діяльність організації - І. Ансофф, К.-О. Апель, З.
Бауман, У. Бек, Ж. Бодрійяр, Г. Гадамер, Н. Луман, Г. Маклюен.
Третій напрямок – аналіз діяльності організацій в умовах глобального
інформаційно-комунікативного простору в контексті досліджень західних
вчених - Р. Арона, Д. Белла, І. Валлерстайна, О. Тоффлера, Е. Гідденса, М.
Кастельса, Ю. Лотмана, Н. Лумана, Дж. Нейсбіта, Ф. Фукуями, С. Гантінгтона.
Четвертий напрямок – твори вітчизняних вчених, як: В. Андрущенка, Т.
Андрущенко, О. Базалука, В. Беха, Ю. Бех, В. Вашкевича, В. Воронкової, Е.
Герасимової, Л. Дротянко, Д. Дзвінчука, О. Кивлюк, М. Козловець, Н. Кочубей,
С. Куцепал, М. Лепського, С. Попова, О. Пунченка, Д. Свириденка, О.
Скубашевської, О. Постол, М. Степика, С. Чернова, С. Ягодзінського;
російських вчених – Р. Абдєєва, Н. Вінера, М. Моісєєва, М. Іноземцева, С.
Кара-Мурзи, Л. Колганова, О. Панаріна, А. Уткіна; білоруських вчених - Т.
Ткаліч, А. Лазаревича, П. Водоп’янова.
Твори вчених п’ятого напрямку слугують джерелом розробки теоретикометодологічних засад управління інформаційно-комунікативним процесом в
умовах інформаційного суспільства – В. Даніл’яна, Д. Дубова, М. Ожевана, В.
Конаха, В. Кременя, О. Сосніна. Ступінь наукової проблеми дослідження
полягає в тому, що існує суперечність між надлишком наявних знань про
комунікативні процеси та відносним дефіцитом досліджень, у яких було б
представлено вплив інформаційно-комунікативного процесу на розвиток
організації в умовах стохастичності.
Звертаємо увагу на те, що велику роль у становленні та розвитку
інформаційного суспільства відіграли документи ООН, спеціалізованих установ
в галузі інформації та ЮНЕСКО у галузі інформації: доповідь М. Бангеманна
«Європа і глобальне інформаційне суспільство: рекомендації для Європейської
Ради ЄС» (1994); «Електронна Європа» та «Електронна Європа +»; Ініціатива
«2010» та «Європа 2010»; «Цифровий порядок денний для Європи», Європа і
Світовий саміт з інформаційного суспільства (2003-2005); економічні,
технологічні, культурологічні рамкові програми ЄС (1983-2012 рр.) і на
перспективу до 2015 р.; інформаційна політика Ради Європи у галузі інформації

(1986-2015 рр.). Кр. Мей у праці «Інформаційне суспільство: скептичний
погляд» виділяє три періоди цієї проблеми: 1) дослідження, що мали місце з
початку 1960-х рр. і до середини 1970-х р. і торкалися США; 2) дослідження
кінця 1970-х рр. і початку 1990-х рр., коли інформаційно-комунікативні
технології активно впроваджувалися у розвинутих країнах світу; 3)
дослідження, коли виникнення і поширення Інтернету сприяло масовій
зацікавленості ідеями глобального інформаційного суспільства, в основі якого
інформація як головна матриця, що означає революцію у певній галузі.
Перехід до інформаційного суспільства став носити характер
технократичного проекту (проектів), що має в своїй основі інноваційний
характер, та базується на інформаційно-комунікаційних технологіях і включає
створення автоматизованих інформаційних систем, які повинні задовольняти
вимоги організацій. У зв’язку з цим всі країни світу приділяють велику увагу
для упровадження сучасних інформаційних технологій в економіку країн і
життя суспільства та розвитку інформаційно-комунікативного менеджменту в
організаціях. У Японії ще у 1972 р. був підготовлений «План створення
інформаційного суспільства до 2000 р.». У США у 1993 р. був підготовлений
документ, що визнавав стратегію адміністрації країни у сфері інформатизації
під назвою: «Національна інформаційна інфраструктура: план дій». У
Європейському Союзі підготовлена у 1994 р. і прийнята комісією Європейської
спільноти програма «Європейський шлях в інформаційне суспільство». З 2000
р. почала реалізовуватися програма «Електронна Європа – інформаційне
суспільство для кожного». У Фінляндії у 1995 р. розроблена програма
«Фінський шлях в інформаційне суспільство», яка відома не тільки як
високорозвинуте суспільство, але й як одна з самих конкурентоспроможних
економік світу, що свідчить про дієздатність суспільства та інформаційнокомунікативного менеджменту. У 1996 р. уряд Німеччини представив програму
«Шлях Німеччини в інформаційне суспільство» (Germany's Way to the
Information Society). На початку ХХІ ст. у більшості найбільш розвинутих
держав і цілому ряду країн, що розвиваються, були прийняті програми розвитку
інформаційного суспільства та його переходу у смарт-суспільство.
Створено ряд міжнародних організацій, покликаних сприяти побудові
інформаційного суспільства - Information Society Forum, European survey of the
Information Society (ESIS). На кінець, у 2000 р на зустрічі G8 Була
прийнята Окінавська Хартія Глобального інформаційного суспільства.
Окінавська хартія приділяє особливу увагу упровадженню сучасних
інформаційних технологій, що здійснюють свій вплив на економіку країн, образ
життя людей та соціальний розвиток, взаємодію державних структур та
населення. Більшість країн, що підписали Окінавську хартію, приділяють
особливу увагу упровадженню сучасних інформаційно-комунікативних
технологій, що представляють собою парадигму створення інформаційного
суспільства. Вона включає:
1) сутність змін в економічній і соціальній сферах – у максимальному
використанні знань і передових ідей, в контексті яких повинен бути подоланий
розрив у сфері доступу до інформації і знань що існує між країнами;

2) хартія підтверджує принцип, що всі люди повинні мати рівні права
використовувати переваги глобального інформаційного суспільства;
3) хартія звертається з закликом до всіх ліквідувати розрив, що існує між
країнами у сфері інформації та знань.
Предметом наукового дослідження є публічне управління та
адміністрування як динамічний процес, що розвивається.
Об’єктом наукового дослідження – напрями оптимізації та підвищення
ефективності організацій, що розвиваються в умовах інформаційного
суспільства.
Колектив авторів виражає подяку шановному ЧЕРНОВУ СЕРГІЮ
КОСТЯНТИНОВИЧУ - доктору технічних наук, професору, Заслуженому
працівнику промисловості України, лауреату Державної премії України в галузі
науки та техніки, завідувачу кафедри управління проектами Національного
університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, директору з
персоналу ДП НВКГ «Зоря-Машпроект» (Миколаїв, Україна) за допомогу у
виданні міжнародного проекту.

