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АНОТАЦІЯ 

 

Русак Д. М. Розвиток глобальних корпоративних мереж в умовах 

геоекономічних трансформацій. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 

науки України. – Київ, 2019. 

У дисертації визначено суть, структуру та головні компоненти глобальних 

корпоративних мереж (ГКМ), розроблено концепцію пріоритетної ролі таких мереж у 

структурі світового господарства і міжнародних економічних відносин у сукупності 

вартісних, виробничих, інноваційних, регулятивних та інших ланцюгів. На основі 

розроблення та комплексного застосування неокласичної та неоінституційної 

парадигм з’ясовано сутність, структуру та системні характеристики генези та 

розвитку ГКМ. Доведено, що на зміну ієрархічним структурам прийшла зовсім інша 

організаційна одиниця – мережа, яка формується з різноманітної безлічі суб’єктів і 

організацій та невпинно модифікується в міру того, як мережі пристосовуються до 

ринкового середовища. Саме мережеве багатонаціональне підприємство (БНП) стає 

базовою одиницею економічної організації.  

Розв’язано наукову проблему, яка полягає в обґрунтуванні структури і 

взаємозв’язків між парадигмами, що формують сутність ГКМ, основних етапів їх 

розвитку у контексті еволюції мережевих економічних систем. Мережеві форми 

інтеграції корпорацій або міжнародні мережі, являють собою один зі способів 

кооперації учасників економічної діяльності в рамках переходу від індустріального до 

постіндустріального способу виробництва. В результаті власного узагальнення і 

систематизації різних визначень мереж вони описані як система неієрархічних і, 

здебільшого, неформальних контрактів між юридично незалежними, але економічно 

взаємопов’язаними суб’єктами – учасниками ланцюжка створення доданої вартості.  

Фундаментальні положення дослідження лягли в основу структурно-

функціональної моделі становлення та розвитку ГКМ, яка містить нові теоретико-
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методологічні та емпіричні положення. У концептуально- методологічному плані 

модель спрямована на розкриття сутнісних рис та основних напрямів розвитку ГКМ у 

вигляді мережевих БНП. Визначено, що метою останніх є формування стійких 

міжфрагментних зв’язків у стратегічних альянсах, кластерах, субкластерах та у 

глобальних містах. Унаслідок цього БНП набувають синергійних переваг у площині 

інституційних мережевих відносин. В емпіричному аспекті дана модель дозволяє 

виявити особливості значно вищого рівня гетерогенної участі суб’єктів економічно 

розвинутих країн у глобальних корпоративних мережах, дає змогу чітко визначити 

розташування та характер взаємодії міжфрагментних структур, спільні й відмінні 

стратегічні пріоритети, зорієнтовані на посилення ролі ГКМ у світовому 

господарстві. 

Ідентифіковано концептуальні підходи до аналізу визначення механізмів 

створення нових переваг БНП в умовах диверсифікації глобальних корпоративних 

мереж, за яких БНП дедалі частіше являють собою хаби мереж спільних підприємств, 

що пов'язані між собою. Розкрито механізми нових екзогенних та ендогенних 

переваг, що генеруються у структурі мережевих БНП і лежать у площині здатності 

такої мережі шукати, перерозподіляти, контролювати та впливати на ціну й якість 

інноваційних активів інших інституцій, з якими вони співпрацюють у рамках однієї 

мережі. 

Виявлено вплив ГКМ на реструктуризацію сучасного геоекономічного 

простору в напрямі формування нових центрів економічної та політичної сили, 

глобальних міст. Виокремлено структуру міжорганізаційних та міжфрагментних 

екстернальних та інтернальних взаємовідносин у мережевих економічних системах у 

формі ГКМ та розкрито взаємозв’язок дифузії власності мережевих БНП та її вплив 

на формування ядра ГКМ. 

Обґрунтовано вплив корпоративних мереж на формування нових просторових 

конфігурацій та на геоекономічні зміни. До числа актуальних питань, що висвітлені в 

даній роботі, віднесено аналіз факторів формування та розвитку мереж у світовій 

економіці, в тому числі локалізованих на певній території, та їхній вплив на глобальні 

економічні процеси, адже глобальні корпоративні мережі справляють відчутний 



4 

вплив на переформатування багатополярного світу в умовах глобалізації та 

формування нових поліцентричних конфігурацій. 

Розроблено теоретико-методологічні засади кластерного аналізу глобальних 

корпоративних мереж і на основі багатофакторної кластеризації 64-х країн за методом 

k-середніх обґрунтовано існування п’яти сталих моделей участі у глобальних 

корпоративних мережах, які відрізняються за рівнем розвитку країни, ступенем 

розвитку її локального ринку акцій, кількістю вихідних та вхідних корпоративних 

сполучень та географією. Розроблено механізм залучення економічних суб’єктів 

України до глобальних корпоративних мереж мікро- та мезо- рівнів за умови 

здійснення відповідних управлінських та інституційних реформ.  

В рамках розглянутої в роботі кластерної реструктуризації геоекономічного 

простору, доведено існування п’яти сталих моделей участі у глобальних 

корпоративних мережах: модель великих економік, європейська модель, азійсько-

тихоокеанська модель, азійсько-африканська модель та модель змішаного типу. Вони 

різняться між собою за рівнем розвитку країни, ступенем розвитку її локального 

ринку акцій, кількістю вихідних та вхідних корпоративних сполучень та за 

географією. Здійснена кластеризація має теоретико-методологічне та практичне 

значення. В емпіричному плані вона дає змогу пояснювати характер участі тих чи 

інших країн у глобальних корпоративних мережах, визначати й аналізувати їхні 

спільні та відмінні риси, сприяє кращому розумінню сучасних процесів формування 

глобальних корпоративних мереж.  

У методологічному плані розроблена в роботі кластерна модель підтверджує 

важливе значення географічного принципу формування корпоративних мереж, однак, 

вона може бути розроблена й за іншими критеріями, зокрема галузевим, а також 

використана за умови додавання нових країн без здійснення повторної кластеризації. 

Розвинуті країни, як показує модель, є більш гетерогенними щодо участі у 

глобальних корпоративних мережах, тоді як менш розвинуті країни демонструють 

вищий рівень гомогенності. 

В дослідженні концептуально розглянуто питання мережевої економічної ренти, 

яка пов’язана з міжфірмовою діяльністю, де рента визначається як надприбуток, 
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спільно досягнутий в результаті взаємин обміну, який не можна отримати будь-якій із 

фірм ізольовано одна від одної, і зазначена рента може бути створена тільки за 

допомогою спільних ідіосинкратичних зусиль партнерів у рамках спеціалізованих 

альянсів. Детермінантами ренти є специфічні для конкретних взаємозв’язків активи, 

процедури спільного використання знань, компліментарні ресурси і можливості, а 

також ефективне управління межфірмовими взаємодіями. Ресурси, які формують 

поведінкову економіку задля отримання ренти, перебувають, по суті, поза контролем 

окремої фірми (корпорації), оскільки вони є власністю системи парних або мережевих 

взаємозв’язків у ГКМ.  

Запропоновано новий практичний напрям розвитку національної економіки, а 

саме входження національних економічних структур до ГКМ. Це потребує 

комплексної державної програми і лежить у площині створення перспективних 

міжфрагментних зв’язків з провідними мережевими БНП в рамках інноваційного 

кластера. Розроблено алгоритм взаємодії такого національного кластера з провідними 

мережевими БНП та запропоновано можливі форми міжфрагментних зв’язків з ними 

в контексті конвергентної моделі, що полягає у створенні інституційних передумов 

внесення структурних змін у роботу Державного агентства України з управління 

зоною відчуження (ДАЗВ) та удосконалення існуючих форм управління зоною 

відчуження. Визначено інноваційно-конкурентні параметри, які держава має 

стимулювати задля входження національного кластера в ГКМ, де перспективними 

будуть для формування міжфрагментних зв’язків ті БНП, які вже інтегровані до ГКМ 

і включають структурні вузли компаній, які працюють в сферах: дослідження ядерної 

енергії (матеріалів та сполук), космічні технології, радіаційна безпека та технології.  

Ключові слова: мережеві економічні системи, глобальні корпоративні мережі, 

глобальна мережизація, глобальні ланцюги вартості, мережеві БНП, глобальні міста, 

ендогенні та екзогенні міжфрагментні зв’язки, геоекономічні трансформації, 

метамережі, глобальні економічні суперструктури, стратегічні альянси, 

інтернаціоналізація, інтерналізація, Індустрія 4.0. 
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ABSTRACT 

 

Rusak D. M. The Development of Global Corporate Networks in the Geo-economic 

Transformations Environment. – Qualifying scientific work published as a manuscript.  

Thesis submitted for the degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.02 – 

World Economy and International Economic Relations. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019.  

The dissertation defines the essence, structure, and core components of global 

corporate networks (GCNs), elaborates the concept of prominent role of such networks in 

the structure of world economy and international economic relations as the aggregate of 

value, production, innovation, corporate and other chains. The essence, structure, and 

systemic features of of GCNs genesis have been established on the basis of the elaboration 

and comprehensive application of the neoclassical and neo-institutional paradigms.  

The author expounds the impact of GCNs on the restructuring of the modern geo-

economic space leading to the formation of new centres in the form of global cities. The 

system of influence of inter-organizational and inter-fragment external and internal 

relations in the network economic systems in the form of GCNs has been identified, and 

the correlation between diffusion of network MNEs ownership and its influence on the 

formation the GCNs’ form a giant bow-tie structure and that a large portion of control 

flows to a small tightly-knit core of financial institutions has been established. 

Independent theories and approaches that do not fall within the paradigm are 

identified their GCNs forms of integration or international networks are one of the ways of 

cooperation of participants of economic activity within the transition from the industrial 

mode of production to the post-industrial mode of production. As a result of his own 

generalization and systematization of the various definitions of networks, the author 

describes the GCNs as a system of non-hierarchical and mainly informal contracts 

between legally independent but economically interconnected entities – participants of the 

value chain. 
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The fundamental provisions of the study formed the basis for the structural-

functional model of GCNs originating, that contains new theoretical, methodological and 

empirical provisions. In conceptually methodological terms, the model is aimed at 

revealing the essential features and main directions of GCNs development in the form of 

network MNEs. It is determined that the goal of the latter is the formation of stable inter-

fragment relations in strategic alliances, clusters, subclusters and in global cities. As a 

result, MNEs acquire synergetic advantages in terms of institutional network relations. In 

empirical terms, this model allows us to identify features of a significantly higher level of 

heterogeneous participation of subjects of economically developed countries in global 

corporate networks, allows clearly to determine the location and nature of the interaction 

of inter-fragment structures, general and distinctive strategic priorities aimed at enhancing 

the role of GCNs in the modern world economy. 

The concept of determining the mechanisms for creating new advantages of MNEs 

in the context of diversification of GCNs in which MNEs are increasingly represented as 

hubs of corporation’s networks interconnected have been identified. The mechanisms of 

new exogenous and endogenous advantages generated in the structure of network MNEs 

are disclosed and base in the plane of the ability of such a network to search, redistribute, 

control and affect the price and quality of innovative assets of the second institutions with 

which they collaborate within the same network. The structure of the control network of 

multinational enterprises affects global market competition and financial stability. So far, 

only small national samples were studied and there was no appropriate methodology to 

assess control globally. 

The GCNs’ influence on the restructuring of the modern geo-economic space in the 

direction of the formation of new centres of economic and political power, global cities are 

revealed. The structures of interorganizational and inter-fragmentary external and internal 

correlated relationships in network economic systems in the form of GCNs are 

distinguished and the cooperation between the diffusion of ownership of MNEs’ network 

and its influence on the formation of the GCNs «super-core» is revealed. 

The impact of corporate networks on the formation of new spatial configurations 

and on geo-economic changes is justified. Topical issues include an analysis of the factors 
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of formation and development of networks in the global economy, including those 

localized in a certain territory, and their impact on global economic processes. The GCNs 

have a tangible effect on the reshaping of the multipolar world in the context of 

globalization and the formation of new polycentric configurations. 

The thesis defines the theoretical and methodological tenets of cluster analysis of 

global corporate networks. Based on the multi-criterion clustering of 64 countries using 

the k-means approach, the research has verified the existence of five sustainable models of 

participation in the global corporate networks that vary in terms of the development level 

of a country, capitalization of its local stock market maturity, the quantity of outbound and 

inbound corporate connections, and geography. The mechanism of engaging the Ukrainian 

economic entities into the global corporate networks of micro- and meso-levels has been 

elaborated given the implementation of appropriate administrative and institutional 

reforms. 

The cluster restructuring of the geo-economic space considered in the work 

confirms the existence of permanent models of participation in global corporate networks 

has been proved: the model of large economies – the European model, the Asia-Pacific 

model, the Asian-African model, and the mixed type model. They differ among 

themselves in the level of development of countries, the degree of development of the 

local stock market, and the number of incoming and outgoing corporate messages. This 

clustering has theoretical, methodological and practical significance. In empirical terms it 

allows explaining the nature of the participation of certain countries in global corporate 

networks, determining and analyzing their common and distinctive features, and 

contributing to a better understanding of modern processes of forming global corporate 

networks. 

In methodological terms, the developed cluster model confirms the importance of 

the geographical principle of the formation of corporate networks, however, it can be 

developed according to other criteria, in particular industry, and also used to add new 

countries without re-clustering. As the model shows developed countries are more 

heterogeneous in their participation in global corporate networks, while less developed 

countries show a high level of homogeneity. 
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The study conceptually examined the issue of network economic rent which is 

associated with intercompany activity where rent is defined as superprofit, jointly achieved 

as a result of exchange relationships, which cannot be obtained by any of the companies in 

isolation from each other and this rent can only be created using joint idiosyncratic the 

efforts of partners in specialized alliances. The determinants of rents are assets specific to 

relationships, knowledge-sharing procedures, complementary resources and opportunities 

as well as effective management of intercompany interactions. 

The approach to a new practical direction for the national economy’s development 

is developed, namely, the entry of national economic structures into the GCNs. Based on 

the convergence model devised in the thesis, an algorithm has been developed for the 

interaction between the national cluster and MNEs, and its further integration into GCNs. 

It consists in creating institutional prerequisites for introducing changes in the work of the 

State Agency of Ukraine for Exclusion Zone Management and improvement of 

management. The innovative and competitive issues have been determined where the state 

must galvanize within the framework of the empirical model for integrating the national 

R&D cluster into GCNs. Among these, as regards shaping the inter-fragment ties, most 

promising MNEs will be those already integrated into GCNs and with available structural 

nodes of corporations working in such areas as nuclear energy research (materials, matter), 

space technologies, radiation safety, and technologies.  

Key words: network economic systems, global corporate networks, global 

networking, global value chains, network MNEs, global cities, endogenous and exogenous 

inter-fragment linkages, geo-economic transformations, meta-networks, global economic 

superstructures, strategic alliances, internationalization, internalization, Industry 4.0.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Фундаментальною ознакою сучасного поступу світового 

господарства і міжнародних економічних відносин є перехід до нової фази свого 

розвитку, що характеризується зміною суспільно-технологічного способу 

виробництва від індустріального до постіндустріального виробництва з 

інноваційною складовою (Індустрія 4.0), де основу становлять галузі з наукоємними 

технологіями. Ключовим фактором конкурентноспроможності національної 

економіки вже сьогодні стає здатність безперервно продукувати нові знання, що є 

основою для впровадження технологічних та організаційних інновацій, а також 

успішна інтеграція національних корпорацій та їхніх міжфрагментних складових в 

глобальні корпоративні мережі (ГКМ). 

Нині головною рушійною силою поглиблення глобалізаційних економічних 

процесів є мережеві економічні системи. Саме в середовищі багатонаціональних та 

міжнародних корпорацій використовуються нові мережеві форми структурної 

інтеграції, які об’єднують економічні суб’єкти в ланцюги створення доданої 

вартості (глобальні мережеві ланцюги доданої вартості) та інноваційні центри знань. 

Такі мережі орієнтовані на підвищення конкурентоспроможності та інноваційності 

всіх їхніх учасників за рахунок ефективного управління позитивними зовнішніми та 

синергійними ефектами, формування соціального та інтелектуального капіталу 

всередині структур та створення нових інноваційних знань, зростання ефективного 

попиту. Таким чином окреслюється корпоративний простір вищого порядку із 

безліччю міжфрагментних складових та зв’язків.  

Проте, на тлі превалювання мережевих форм глобальної корпоративної інтеграції 

в контексті подальшої глобалізації світового господарства в світі посилюється 

тенденція регіоналізації та кластеризації в самих глобальних корпоративних 

мережах, що ще 20 років тому отримало науковий термін «глокалізації». Тобто, етап 

глобальної експансії БНП переходить в етап якісного наповнення структур, що 

формують мережі економічні системи. Якісне наповнення мережевих структур БНП 

зумовлює інверсивність, яка вимагає прогнозування розвитку необхідних для 
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вирішення критеріїв і тим самим розуміння проблематики БНП при інтернаціоналізації 

НДДКР, що в свою чергу говорить про те, що експансія в класичному розумінні 

Дж. Даннінга (в перевагах розміщення) вже не є домінуючим аспектом.  

Сучасні тенденції діяльності БНП примусили Даннінга та прихильників 

еклектичної парадигми доповнити та переоцінити деякі положення парадигми. 

Яскраво вираженими є праці Дж. Даннінга, М. Кассоне і Дж. Макмануса в рамках 

теорії інтерналізації (транснаціоналізації) на основі ідей Р. Коуза про особливості 

керованого ринку всередині корпорації та між її підрозділами, що відображає нашу 

концепцію розглянуту в роботі щодо міжфрагментних екстернальних та 

інтернальних зв’язків в самих ГКМ. Ми можемо говорити про інверсійний характер 

інтерналізації, коли розширюючись ззовні корпорації «колапсують в технологічну 

сингулярність» всередину своїх науково-технічних та технологічних (інноваційних) 

кластерів. Тому прихильники роботи Даннінга вважають, що сучасні тенденції, які 

мають комплементарне пояснення до парадигми, мають бути інтегровані до 

сучасної версії еклектичної парадигми. 

Також, недостатньо висвітлена в сучасних наукових роботах проблематика 

зміни характеру конкуренції з переходом до інтерактивних інновацій, створюваним 

одночасно представниками різних інституційних секторів, що також зумовлює 

описану інверсивність. Сучасні компанії конкурують вже не за обсяги випуску, а за 

швидкість у створенні інновацій, за зростаючу різноманітність вироблених благ, що 

зумовлено новими економічними складовими Індустрії 4.0. 

Незважаючи на те, що серед економістів-міжнародників є загальновизнаною 

роль міжфірмових мереж як провідників інновацій, саме проблематика 

функціонування сучасних корпоративних мереж викликає низку дискусійних 

питань. Насамперед і досі не існує загального визначення глобальних 

корпоративних мереж (ГКМ), які по-різному трактуються представниками тих чи 

інших напрямів економічного аналізу. Нерідко основна увага концентрується на 

складі учасників мережі, що не дає змогу повною мірою ідентифікувати її як 

спеціальну форму інтеграції господарських суб’єктів та відокремити від 

аутсорсингової організаційної моделі та інших подібних утворень. 
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Агломерація просторово пов’язаної економіки є джерелом сучасних 

інноваційних можливостей. Динамічні вигоди від кластеризації і мережевих зв’язків є 

сьогодні беззаперечними, саме тому стратегія БНП лежить сьогодні в площині 

формування корпоративної мережі з новими міжфрагментними зв’язками. 

Інноваційні переваги знаходять концентроване вираження в кластерних альянсах, де 

об’єднують свої компетенції і ресурси з різними функціональними гравцями (іншими 

виробниками, постачальниками, бізнес-партнерами і навіть прямими конкурентами) – 

для спільної розробки тих нововведень, які покращують виробництво всіх учасників 

мережі, але не можуть бути створені ними поодинці в терміни, що диктуються 

ринком, що забезпечує подальше розростання глобальної корпоративної мережі.  

Сьогодні економічні реалії потребують детальнішого вивчення властивостей 

глобальних корпоративних мереж та дослідження механізмів їх створення (а також 

мережевої кооперації), які формують їхні геоекономічні переваги в умовах 

інформаційної економіки. Важливим науковим завданням є й виокремлення форм 

інтеграції економічних агентів, що історично передували мережі, задля виявлення 

відмінних особливостей сучасних варіантів міжфірмових взаємодій та запобігання 

ідентифікації таких взаємодій зі структурною інтеграцією в рамках мережевих 

економічних систем. До числа актуальних питань належить аналіз факторів розвитку 

мережевих економічних систем у світовій економіці, в тому числі локалізованих на 

певній території в контексті формування глобальних корпоративних мереж як вищої 

форми інтеграції мережевих багатонаціональних підприємств (БНП).  

До числа актуальних питань, що висвітлені в даній роботі, відноситься аналіз 

факторів розвитку мережевих економічних систем у світовій економіці, в тому числі 

локалізованих на певній території, види диверсифікації, та їхній вплив на 

геоекономічні трансформації в контексті формування глобальних корпоративних 

мереж як вищої форми інтеграції мережевих БНП. Самі мережеві БНП справляють 

відчутний вплив на геоекономічний простір в умовах глобалізації та формування 

нових міжфрагментних конфігурацій. Пошук економічно обґрунтованих відповідей 

на зазначені теоретичні та прикладні питання вимагає досліджень на стику наукових 

дисциплін та напрямів.  
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На особливу увагу заслуговують необхідність розгляду можливих сценаріїв 

поступу світової економіки на найближчу історичну перспективу, аналіз глибини 

імовірних змін у геоекономічних реаліях, пов’язаних із розвитком ГКМ. В 

економічній літературі існує низка сегментованих та взаємно не пов’язаних 

досліджень проблем диверсифікації діяльності мережевих БНП. Однак питання 

формування ГКМ та їхнього впливу на геоекономічний простір потребують 

глибшого наукового розроблення, без якого неможлива розробка прикладних 

рекомендацій і стратегій. 

У контексті подальшого розвитку мережевих економічних систем 

малодослідженим є важливий аспект, який безпосередньо впливає на проблематику 

формування глобальних економічних протиріч, це переформатування 

геоекономічного регіонального та глобального простору в рамках перспективної 

стратегічної диверсифікації корпоративних мереж та інших моделей глобальної 

мережевості в сучасному геоекономічному просторі, де цілі “глобальні” міста, 

регіональні кластери та субкластери і стратегічні альянси формують нові 

міжфрагментні зв’язки і стають складовою такої ГКМ. В економічній літературі є 

низка сегментованих та взаємно непов’язаних досліджень в контексті 

диверсифікації діяльності мережевих БНП, проте формування ГКМ і впливу їх на 

геоекономічний простір потребують глибшого наукового дослідження.  

Зазначена тематика знайшла відображення у працях фахівця в галузі 

економічної конкуренції М. Портера, а також одного з основоположників теорії 

інформаційного суспільства та мережевої економіки М. Кастельса. Починаючи від 

1990-х років до аналізу мережевих форм стали активніше долучатися представники 

інституційної та еволюційної теорій. Особлива увага характеристикам і 

властивостям сучасних мережевих форм інтеграції господарських суб'єктів 

приділяється в роботах зарубіжних авторів С. Дхамі, О. Вільямсона, Р. Майлза і 

Ч. Сноу, М. Ван Алстйна, В. Павелла і Л. Сміт-Дора тощо. Серед українських 

дослідників міжнародних мереж і нових корпоративних форм слід назвати 

А. С. Філіпенка, О. Г. Білоруса, А. С. Гальчинського, Т. В. Орєхову, О. І. Рогача, 

О. І. Шниркова, Є. Г. Панченка, Д. Г. Лук’яненка, Г. І. Башнянина та інших науковців.  
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Зазначені науковці запропонували перенести акцент у дослідженні БНП із 

відносин «материнська компанія – філія» на питання координаційних завдань 

управління мережами підприємств цих фірм і конкурентних переваг, що виникають 

унаслідок існування мереж. Проте мережева теорія БНП має міждисциплінарний 

характер та лежить у площині міждисциплінарного синтезу, формуючи нову 

просторову концепцію глобальних корпоративних мереж. У зв'язку з цим необхідно 

зазначити істотний внесок, який зробили в її розвиток економічні соціологи, зокрема 

М. Грановеттер, К. Дюпуї і А. Торр, результати досліджень яких активно 

використовуються науковцями в рамках аналізу корпоративних мереж, передусім у 

частині вивчення соціальної природи зв’язків між учасниками мережі. Водночас такі 

питання, як сутність глобальних корпоративних мереж як особливої форми 

інтеграції мережевих БНП та формування нових міжфрагментних зв’язків нового 

типу, вплив мережевих економічних систем на формування постіндустріальної 

економіки і загострення глобальної конкуренції, взаємозв'язок феномена мережевих 

економічних систем і формування інноваційної економіки в умовах геоекономічних 

трансформацій, не знайшли належного висвітлення в літературі. Усе це зумовлює 

актуальність даного дисертаційного дослідження. 

Особливий науковий інтерес в рамках вивчення глобальних корпоративних 

мереж мають дослідження інерційних процесів на рівні організації, так званої 

організаційної інерції, які втілені в роботах групи вчених з Європейського 

університету Віадріна і Вільного університету м. Берлін (Німеччина) – І. Сюдова, 

Г. Шрейерга і Й. Коха. Роботи С. Віталі, Дж. Глаттфельда та С. Баттістона 

присвячені диверсифікації БНП та дифузії корпоративної власності. П. Обертсон і 

Р. Ланглуа. здійснили комплексні та порівняльні дослідження різних форм інтеграції 

господарюючих суб’єктів під кутом зору розмежування інтеграції власності 

(ownership integration) та інтеграції з метою координації (coordination integration).  

Дж. Даннінг доповнив свою еклектичну парадигму специфічними перевагами 

внаслідок альянсів, а економіку XXI ст. назвав «альянсовим капіталізмом». П. Баклі 

та М. Кессон удосконалили теорію інтерналізації визначивши особливості цього 

процесу у мережах незалежних учасників виробничих систем БНП. Поряд із цим, 
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група дослідників міжнародного бізнесу почала розробляти нові концепції, у центрі 

яких перебували мережеві БНП. Серед таких напрямів аналізу набули поширення 

міжорганізаційна теорія БНП С. Гошала та К. Бартлета, теорія «флагманських БНП» 

А. Ругмана, концепція «глобальної фабрики» П. Баклі, теорії неакціонерних форм 

операцій міжнародних фірм, глобальних ланцюжків створення виробництва та 

вартості. Ці течії дослідження міжнародного бізнесу розглядали внутрішню 

структуру багатонаціональних фірм як мережевої інституції, тобто материнська 

компанія та філії постають тут як диференційована мережа підприємств. Вони також 

пов’язували мережевий характер міжнародних фірм із розвитком їх неакціонерних 

форм операцій, тобто зовнішніх субконтрактних зв’язків із офшоринговими 

постачальниками товарів і послуг. Усі ці різнорідні підходи в літературі з 

міжнародного бізнесу об’єднують поняттям «мережева теорія БНП», і особливий 

інтерес в рамках дослідження формування ГКМ являють їхні дослідження, в яких 

БНП розглядається як міжорганізаційна мережа.  

Водночас, питання з’ясування сутності глобальних корпоративних мереж як 

особливої форми інтеграції мережевих БНП та формування нових міжфрагментних 

зв’язків нового типу, вплив мережевих економічних систем на формування 

постіндустріальної економіки і загострення глобальної конкуренції, вивчення 

взаємозв’язку феномена мережевих економічних систем і формування інноваційної 

економіки, в умовах геоекономічних трансформацій ще не знайшли належного 

висвітлення в літературі, що зумовлює актуальність даного дослідження в дисертації. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане відповідно до наукової теми кафедри світового господарства 

і міжнародних економічних відносин, яка є складовою загальних наукових тем 

Інституту міжнародних відносин «Україна в міжнародних інтеграційних процесах» 

(11БФ04801) та «Асоціація як новий формат співробітництва України з ЄС: 

політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти» (16БФ04801) у 

межах комплексної наукової програми Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових 

процесів глобалізації» (2017–2019 рр.). У межах цих тем автором особисто виявлено 
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проблеми та перспективи подальшої інтеграції України в геоекономічний простір у 

контексті розвитку й еволюції мережевих економічних систем та формування нових 

міжфрагментних зв’язків глобальних корпоративних мереж, з’ясоване місце 

національних мережевих структур у глобальних ланцюгах виробництва та вартості.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розкриття 

закономірностей процесу формування та розвитку мережевих економічних систем у 

формі ГКМ під впливом Четвертої індустріальної революції та визначення місця і 

ролі глобальних корпоративних мереж в геоекономічних трансформаціях. 

Виявлення нових тенденцій і напрямів формування і розвитку мережевих 

економічних систем у формі ГКМ у структурі світового господарства в умовах 

геоекномічних трансформацій. 

Мета дослідження зумовила вирішення таких наукових завдань:   

 визначити основні концепти, що формують теорію мережевих БНП, та 

довести їхнє значення як основи подальшого формування й розвитку мережевих 

економічних систем у формі ГКМ;  

 обґрунтувати наявність суперечностей між основними концептами мережевої 

теорії БНП та накреслити основні шляхи їх вирішення;  

 ідентифікувати науковий статус концепції мережевих економічних систем у 

вигляді ГКМ і встановити її зв’язок з іншими складовими мережевої теорії БНП;  

 виявити найпоширеніші підходи до формування мережевих економічних 

систем, здійснити їх порівняльний аналіз;  

 типологізувати наявні наукові трактування щодо формування мережевих 

економічних систем;  

 визначити суб’єктів мережевих економічних систем та їхні міжфрагментні 

екстернальні та інтернальні зв’язки, що формують ГКМ; 

 відокремити ГКМ від аутсорсингової організаційної моделі та інших 

подібних утворень, що мають ознаки мережевості, але не є складовою мережевих 

економічних систем у формі ГКМ;  

 обґрунтувати гносеологічне значення мережевих економічних систем у 

формі ГКМ, виявити основні концепції та підходи, що розкривають процес 
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формування ГКМ, установити взаємозв’язок між ними;  

 дослідити процес впливу Четвертої індустріальної революції на розвиток 

мережевих економічних систем;  

 здійснити поглиблений аналіз взаємозв'язку мережевих економічних систем і 

формування інноваційної економіки;  

 розробити економетричну ідентифікацію кластерних моделей глобальних 

корпоративних мереж та здійснити її емпіричне тестування;  

 проаналізувати динаміку й структуру ГКМ через провідні мережеві БНП (як 

складові ГКМ) та виявити на цій основі дисбаланси й тенденції, що впливають на 

світову економіку;  

 розкрити механізм впливу ГКМ на трансформації сучасного геоекономічного 

простору.  

Об’єктом дослідження є глобальні корпоративні мережі в сучасному 

світовому господарстві. 

Предметом дослідження є напрями, закономірності і тенденції розвитку 

економічних систем у формі ГКМ в умовах геоекономічних трансформацій.  

Методи дослідження. У дисертаційній роботі застосовано широкий спектр 

методів теоретичного й емпіричного дослідження. Методологічну і теоретичну 

основу роботи сформували праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених-

фахівців із мережевої економіки та мережевих БНП. У процесі вирішення 

поставлених завдань автором використовувалися загальнонаукові та спеціальні 

методи дослідження, зокрема: логіко-історичний метод (для аналізу змін у структурі 

геоекономічного простору та пояснення впливу мережевих економічних систем на 

геоекономічний простір: пп. 1.3, 1.4, 5.2, 5.3); теоретичного узагальнення та аналізу і 

синтезу (для обґрунтування сучасного феномена мережевих економічних систем, що 

реалізується у формі ГКМ: пп. 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1); системного узагальнення – для 

розкриття системної сутності поняття ГКМ та мережевих економічних систем: 

пп. 2.1, 2.3, 3.2, 3,3); емпіричного аналізу (для забезпечення демонстраційного 

ефекту сучасних наслідків дифузії власності в мережевих БНП та формування 

мережевого суперанклаву мережевих БНП (ГКМ): пп. 4.3); економіко-математичного 
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моделювання (для виявлення суперанклаву мережевих БНП (ГКМ), що являє собою 

глобальну структуру, в якій міжфрагментні екстернальні та інтернальні зв’язки 

мереж БНП взаємозалежні, із застосуванням економетричної моделі, опрацьованої у 

програмі EViews 10 та візуалізованої графічно; кореляційно-регресійний метод k-

середніх та економетрична ідентифікація кластерних моделей глобальних 

корпоративних мереж (для виділення п’яти усталених моделей участі 

міжфрагментних утворень у формуванні глобальних корпоративних мереж: пп. 5.4); 

статистичні методи обробки даних знайшли відображення в табличному та 

графічному матеріалі (для ілюстрації впливу ГКМ на геоекономічний простір на 

глобальному, регіональному, національному та корпоративному рівнях: пп. 2.3, 3.3, 

4.3, 6.3, 6.4).  

Системно-структурний підхід як методологічна основа дослідження дав 

можливість усебічно вивчити наявні концепції та підходи щодо формування 

мережевих економічних систем у формі ГКМ, закономірності їхнього розвитку та 

вплив на геоекономічні трансформації.  

Інформаційну базу дослідження склали зарубіжні й вітчизняні наукові 

публікації, монографічні видання, матеріали міжнародних організацій, статистичні 

дані провідних фінансово-аналітичних установ, органів державного управління та 

недержавних структур, результати наукових досліджень автора, матеріали 

міжнародних організацій та дослідних агенцій (ООН, ЮНКТАД, СОТ, МВФ, групи 

Світового банку, БМР, ОЕСР, Всесвітнього економічного форуму, Інституту 

менеджменту та розвитку, ЕКОСОР, ЄС, НАФТА, АСЕАН та інших), матеріали 

Державної служби статистики України, результати наукових досліджень 

Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту світової економіки і 

міжнародних відносин НАН України, офіційні публікації Європейської Комісії, 

Національного бюро економічних досліджень США та інші; експертні оцінки 

рейтингових агенцій, аналітичні доповіді на електронних носіях, інтернет-ресурси. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у порівняльному аналізі 

підходів, концепцій і парадигм, які формують сучасну теорію мережевих БНП та 

мережевих економічних систем, виявленні основних етапів їхнього розвитку і 
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закономірностей еволюції. Розроблено концепцію пріоритетної ролі ГКМ у 

структурі СГ і МЕВ у сукупності вартісних, виробничих, інноваційних, 

корпоративних та інших ланцюгів. У дисертації отримано такі суттєві наукові 

результати, що розкривають особистий внесок автора у розроблення досліджуваної 

проблеми та конкретизують наукову новизну роботи:  

уперше:  

 визначено суть, структуру та головні компоненти глобальних 

корпоративних мереж, змістовний характер яких полягає у трактуванні 

мережевих економічних систем на рівні світового господарства і 

міжнародних економічних відносин із іманентними властивостями 

(гомогенність, системність, цілісність, ієрархічність, глокальність); 

структурний аспект ГКМ формується зв’язками на мега-, мета-, макро-, 

мезо-, мікрорівнях; функціональні зв’язки відображають відносини зі 

створення доданоі ̈ вартості, підвищення продуктивності виробничих та 

інтелектуальних ресурсів, створення оптимальних глобальних та 

локальних мережевих систем, стабілізаціі ̈ сучасного геоекономічного 

простору; рушійними силами ГКМ є Четверта індустріальна революція, 

економічна інтеграція, поглиблення міжнародного поділу і коопераціі ̈

праці, глобалізація економічних процесів; 

 обґрунтовано якісно вищий етап еволюції міжнародних економічних 

відносин, що знаходить головне відображення у розвитку глобальних 

корпоративних мереж в умовах геоекономічних трансформацій. На основі 

розроблення та комплексного застосування неокласичноі ̈ та 

неоінституційноі ̈ парадигм з’ясовано сутність, структуру та системні 

характеристики генези розвитку ГКМ: виникнення протоГКМ унаслідок 

інтернаціоналізації виробництва та обміну (кінець XIX – середина XX ст.); 

поява розвинутих (еклектичних) ГКМ унаслідок міжнародної економічноі ̈

інтеграціі ̈ та науково-технічноі ̈ революціі ̈ (середина XX – кінець ХХ ст.); 

постання диверсифікованих ГКМ глокального характеру як результат 

Четвертої індустріальної революції та економічноі ̈глобалізації (кінець ХХ 
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– початок ХХІ ст.);  

 розроблено структурно-функціональну модель становлення та розвитку 

ГКМ, яка містить нові теоретико-методологічні та емпіричні положення. 

У концептуально- методологічному плані модель спрямована на 

розкриття сутнісних рис та основних напрямів розвитку ГКМ у вигляді 

мережевих БНП. Визначено, що метою останніх є формування стійких 

міжфрагментних зв’язків у стратегічних альянсах, кластерах, 

субкластерах та у глобальних містах. Унаслідок цього БНП набувають 

синергійних переваг у площині інституційних мережевих відносин. В 

емпіричному аспекті дана модель дозволяє виявити особливості значно 

вищого рівня гетерогенної участі суб’єктів економічно розвинутих країн 

у глобальних корпоративних мережах, дає змогу чітко визначити 

розташування та характер взаємодії міжфрагментних структур, спільні й 

відмінні стратегічні пріоритети, зорієнтовані на посилення ролі ГКМ у 

світовому господарстві;  

 доведено зростання ролі та значення локального рівня (мезорівня) 

сучасних ГКМ, які розвиваються в міських агломераціях різного типу, у 

формі державно-приватного партнерства “смарт-сіті”, спільних 

підприємств, вільних економічних зон. Розкрито вплив ГКМ на 

реструктуризацію сучасного геоекономічного простору у напрямі 

формування нових центрів економічної та політичноі ̈ сили, глобальних 

міст, вплив яких за обсягом потенціалу перевершує ВВП як низки країн, 

так і ряду регіональних торговельних об’єднань. Розроблено механізм 

залучення економічних суб’єктів України до глобальних корпоративних 

мереж мікро- та мезорівнів за умови здійснення відповідних 

управлінських та інституційних реформ;  

 визначено гносеологічні ознаки ГКМ; при цьому мережева структура БНП 

розглянута як поліцентрична економічна система, що характеризується 

неоднорідністю та неієрархізованістю внутрішньої структури, в якій 
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функціі ̈атрактора, у контексті синергійної парадигми, виконує суперядро 

з його міжфрагментними зв’язками. Доведено, що мережевий характер 

БНП лежить у площині еклектичної парадигми й теорії мережевих БНП, 

проте переваги власності, інтерналізаціі ̈та розміщення набувають нового 

змісту саме у формуванні мережевих економічних систем у вигляді ГКМ. 

Виокремлено системну взаємодію міжорганізаційних та міжфрагментних 

екстернальних та інтернальних взаємовідносин у мережевих 

економічних системах у формі ГКМ та розкрито взаємозв’язок дифузіі ̈

власності мережевих БНП та ії̈ вплив на формування ядра ГКМ;  

 розроблено модель розвитку БНП в контексті багатофакторноі ̈

кластеризації, яка впливає на інтерналізацію екстерналій і полягає в 

тому, що колишні інтернальні зв’язки стають частиною ГКМ. Введено в 

науковий обіг поняття суперінтерналізаціі ̈ глобальних екстерналій за 

рахунок створення міжфрагментних інтернальних та екстернальних 

зв’язків у мережах БНП; 

удосконалено:  

 узагальнення гетеродоксних підходів і теоретичного змісту еволюціі ̈

еклектичноі ̈ парадигми Даннінга в контексті зміни суті ії̈ головних 

параметрів: переваг власності (дифузія, транснаціональні корпораціі ̈ з 

державною часткою – TSOE), розміщення (нова економічна географія, 

промислові локальні агломераціі)̈ та інтерналізації (інверсійність та 

науково-технічні кластери, технологічна сингулярність);  

 визначення механізмів створення нових переваг БНП в умовах 

диверсифікації глобальних корпоративних мереж, за яких БНП дедалі 

частіше являють собою хаби мереж спільних підприємств, що пов'язані 

між собою; розкрито механізми нових екзогенних та ендогенних переваг, 

що генеруються у структурі мережевих БНП і лежать у площині здатності 

такої мережі шукати, перерозподіляти, контролювати та впливати на 

ціну й якість інноваційних активів інших інституцій, з якими вони 
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співпрацюють у рамках однієі ̈ мережі; удосконалено механізм 

дослідження пріоритетноі ̈ролі ГКМ у формуванні вартісних, виробничих 

та інноваційних ланцюгів;  

 теоретико-методологічні засади кластерного аналізу глобальних 

корпоративних мереж; зокрема на основі багатофакторної кластеризаціі ̈

64-х країн за методом k–середніх обґрунтовано існування п’яти сталих 

моделей участі у глобальних корпоративних мережах, які відрізняються 

за рівнем розвитку країни, ступенем розвитку її локального ринку акцій, 

кількістю вихідних та вхідних корпоративних сполучень та географією: 

модель великих економік, європейська модель, азійсько-тихоокеанська 

модель, азійсько-африканська модель та модель змішаного типу; 

 алгоритм взаємодіі ̈ національного кластера з БНП та його подальшоі ̈

інтеграції в ГКМ на основі розробленої конвергентної моделі, що полягає 

у створенні інституційних передумов щодо поліпшення діяльності 

Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) та 

удосконалення структур управління; визначено інноваційно- 

конкурентні параметри, досяжність яких має стимулюватися в рамках 

розробленої моделі інтеграціі ̈ національного кластера НДДКР в ГКМ; 

перспективними для формування міжфрагментних зв’язків виявляться ті 

БНП, які вже інтегровані до ГКМ та працюють в сферах: дослідження 

ядерної енергії (матеріалів, матерії), космічні технології та технології 

радіаційної безпеки; 

набули подальшого розвитку:  

 тлумачення мережевої системи БНП, у якій існують зв'язки не тільки між 

дочірніми підприємствами, а й між партнерами іх̈ніх організаційних 

підсистем. Таке визначення на відміну від попередніх означає широку 

взаємодію міжорганізаційних мереж між собою у вигляді взаємодіі ̈ як 

міжфрагментних зв’язків у міжорганізаційних мережах, так і 

технологічних платформ. Вплив даного явища на економічну систему 
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підтверджує наше припущення про еволюцію мереж БНП і про те, що 

вони є частиною більш глобальної неоднорідноі ̈ структури – ГКМ, що 

знайшло підтвердження у проведеному в дослідженні моделюванні 

«суперядра», як єдиного мережевого середовища, створеного взаємодією 

вузлів БНП; 

 трактування процесів трансформації геоекономічного простору, яка 

відбувається внаслідок посилення турбулентності, невизначеності, 

асиметричності, волатильності сучасних цивілізаційних соціально-

економічних процесів, а також у результаті перегрупування світових 

економічних сил у напрямі посилення Східного ареалу (китайське 

лідерство), що зумовлює нову хвилю протекціонізму в світовій торгівлі, 

торговельні війни та процеси дезінтеграції;  

 концепція динаміки і структури інноваційних факторів розвитку 

мережевих систем, суть яких – комбінування закритих і відкритих 

інноваційних мереж, мереж різного ієрархічного рівня та пріоритетність 

ІКТ в сучасній мережевій структурі, яка визначається синергійним та 

мультиплікаційними ефектами в коопераційній взаємодіі ̈та поділі праці 

в мережевих структурах; значущість таких ефектів має місце в результаті 

інтеграції, злиття в єдину мережеву економічну систему і лежить у 

площині ефекту емерджентності.  

Практичне значення одержаних результатів. Наукові результати дисертації 

використані у практичній діяльності Комітету у закордонних справах Верховної 

Ради України (Акт упровадження № 04-20/12-446 (109468) від 07.06.2019 р.); 

основні положення та висновки даного дослідження упроваджено у практичну 

діяльність Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Верховної 

Ради України (№ 26-03/06-2017 від 26.06.2017 р.), Державного підприємства 

“Укрхімтрансаміак” (№ 05.1-06.97 від 07.02.2018 р.), Комітету з питань соціальної 

політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради України               

(№ 101/10452 від 07.06.2019р.) та у науково-дослідницьку діяльність Всеукраїнської 
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громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (№ 60 

від 01.06.2019р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною працею, усі наукові положення, висновки та рекомендації автор одержав 

самостійно. Наукові праці, опубліковані у співавторстві, у дисертаційній роботі 

використано лише щодо тих положень, що є результатом особистих досліджень автора. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові результати та 

положення дисертаційної роботи, а також висновки, рекомендації щодо вирішення 

окресленого кола питань обговорювались і були схвалені на засіданнях кафедри 

світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також 

обговорювалися на таких міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях та круглих столах, як: Міжнародна наукова конференція 

«Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи» 

(24-25 травня 2012 р., Інститут міжнародних відносин, м. Київ); Науковий симпозіум 

«Творчий внесок професора А. С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність 

“Світове господарство і міжнародні економічні відносини”» (17 жовтня 2013 р., 

м. Київ); «Шляхи досягнення європейських стандартів в економічній та соціальній 

сферах України» (м. Київ, 21 жовтня 2010 р.); «Економічні пріоритети в Угоді про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом» (м. Київ, 8–9 листопада 2012 р.); 

«Трансформація зовнішньої політики України в умовах нестабільності» (м. Київ, 31 

березня 2016 р.); «Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: 

фінансово-економічні та соціальні чинники» (м. Київ, 23–24 вересня, 2016 р.); 

«Соціальна та економічна солідарність – Український вибір» (м. Київ, 28 січня 

2016 р.); «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та 

інформаційній сферах» (м. Київ, 20 жовтня 2016 р.); «Тенденції сталого розвитку 

економіки країни: досягнення, проблеми та прогнози» (м. Київ, 27–28 січня 2017 р.); 

«Продуктивна спроможність націй: приклад України» (м. Київ, 29 червня 2017 р.); 

«Соціально-економічний розвиток країни в контексті інтеграційних процесів: 

досвід, проблеми, перспективи» (м. Київ, 14–15 липня 2017 р.).  
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Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковано у 25-

ти наукових та двох навчальних публікаціях загальним обсягом 43,1 друк. аркуша, у 

тому числі: одна одноосібна монографія (15,5 д. а.), дві колективні монографії 

(частка автора – 1,2 д. а.), один підручник (частка автора – 0,8 д. а.), один практикум 

(частка автора – 0,9 д. а.), три навчальні посібники (частка автора – 16,2 д. а.), 22 

наукові статті у фахових економічних виданнях (частка автора – 8,3 д. а.), із числа 

яких чотири статті входять до міжнародних наукометричних баз даних, чотири статті 

опубліковані у зарубіжних фахових виданнях, а також  6 тез наукових доповідей.  
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РОЗДІЛ I 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

СУЧАСНОГО ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ 

 

1.1.  Історичні та економічні передумови формування сучасного 

геоекономічного простору 

 

Однією із ключових і всеосяжних властивостей динаміки розвитку сучасного 

глобалізованого світового господарства є невизначеність траєкторій його 

подальшого розвитку. Базовою категорією, що рельєфно відображає динаміку 

глобальних економічних і політичних протиріч, а також поліваріантність і 

багатовекторність подальших траєкторій еволюції світової економіки і її основних 

суб’єктів, в економічній літературі пропонується поняття глобальна 

невизначеність. Дана категорія має всеохоплюючий характер і характеризує тісне 

переплетіння у взаємодії світових локомотивів розвитку в контексті боротьби за 

світогосподарське лідерство, а також віддзеркалює елементи наднаціонального 

рівня та складність прогнозування векторів подальшого розвитку світового 

господарства. 

Іншою базовою ключовою категорією в рамках вивчення динаміки сучасних 

світогосподарських процесів є геоекономіка, яка являє собою інтегративну наукову 

категорію, що охоплює і розглядає світову економіку і міжнародні економічні 

відносини в тісному взаємозв’язку і нерозривному переплетенні з глобальними 

політичними процесами.  

Осмислення процесів геоекономічної трансформації та вивчення факторів, 

що впливають на них на сучасному етапі розвитку світового господарства, в його 

різних проявах, є сучасним науковим завданням. В даному контексті, як предмет 

дослідження геоекономіки виділяють трансформацію МЕВ, інтеграцію світової 

економіки і конкурентоспроможність регіональних блоків в рамках процесів 

глобалізації. В цілому, однією з основних характеристик, які демонструють 
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особливості розвитку будь-якої багатопланової і різнорівневої системи, є 

специфіка взаємодії і розвитку її провідних центрів.  

В контексті еволюційної динаміки міжнародних господарсько-політичних 

взаємодій феномен геоекономічного центру в глобальному масштабі та історичній 

ретроспективі розглядається економістами з XVI сторіччя. Подібна категорія 

починає застосовуватися лише з початком формування світової економіки, тобто з 

часу Великих географічних відкриттів, коли відбулося залучення більшості регіонів 

світу в процес міжнародних економічних відносин (I’oeconomie politique). «Трактат 

політичної економії» А. Монкретьєна (1575–1621), який дав назву новій дисципліні, 

став рекомендаційною роботою, яка була адресована французькій монархії. 

Політична економія в розумінні Монкретьєна – це активність держави, спрямована 

на зміцнення свого «підніжжя» (землеробства), промислове забезпечення військової 

могутності, витіснення іноземних товарів з внутрішнього ринку і завоювання 

позицій у зовнішній торгівлі, що живить казну золотом і сріблом. Ретроспективно 

трактат Монкретьєна був віднесений до тієї сукупності економічного протоаналізу, 

яку після А. Сміта прийнято називати меркантилізмом, і в якій історики економічної 

думки виділяють два етапи економічного протоаналізу – примітивний «Бульонізм» 

(англ. «Bullion» – злиток благородного металу) або «specieaccumulation» (буквально 

«накопичення дзвінкої готівки») і більш пізню доктрину «торгового балансу». Її 

вперше сформулював англієць Ф. Бекон (1561–1626) в тому ж 1615 році, коли 

вийшов «Трактат політичної економії» Монкретьєна [417, с. 92]. 

Поняття «меркантильна система» було сконструйовано А. Смітом (1776) як 

опозиція його власної філософії багатства народів, як позначення помилкової 

політики, соромлячої «природний порядок речей». Однак уже автор «Національної 

системи політичної економії» (1841) Ф. Ліст взяв під захист «меркантилістів», 

вважаючи їх заслугою усвідомлення важливості промислової політики для 

економічного суверенітету, для підйому країни на більш високий рівень 

економічного розвитку з консолідацією внутрішнього ринку і зміною галузевої 

структури (від чисто землеробської держави до «аграрно-мануфактурно-

комерційної») [439].  
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Історики-економісти XX ст. від німецької «нової історичної школи» до 

американця Р. Камерона підтримали цю переоцінку. Меркантилізм був необхідною 

для свого часу політикою державного будівництва, в якій фінансове господарство 

було сполучною ланкою між політичним та економічним життям. Відкрилися нові 

горизонти світової торгівлі у вигляді «обох Індій», виник географічний поділ праці 

з новими економічними інструментами, серед яких і нова система розрахунків з 

вексельними ярмарками, поштою, журнальними новинами. В цих умовах політика 

винятковості, яка становила відмінну рису середньовічного міста, стала переходити 

на більш великі територіальні одиниці, в межах яких достатня кількість хорошої 

дзвінкої монети мала відповідати потребам торгового обороту, що 

розширювався [450]. 

Як зауважив на початку XX ст. автор визначної праці з історії досмітівської 

економічної думки А. Онкен, доктрина «торгового балансу» була невіддільна від 

доктрини політичного балансу, що відображала криваве суперництво європейських 

держав за континентальну гегемонію і світові океанічні шляхи [445, c. 257]. 

Схильність меркантилістів розглядати економічні інтереси націй як антагоністичні і 

без сорому відстоювати політику «знищ сусіда» закономірна на тлі  тривалих 

військово-політичних конфліктів XVI–XVIII століть, що змінюють один іншого, за 

контроль над найбільш привабливими торговими маршрутами і заморськими 

територіями, воєн англо-іспанських, англо-голландських, англо-французьких і т. д. 

Великобританія досягла успіху у цих війнах і головний законодавчий пам’ятник її 

меркантилізму – Навігаційний акт Кромвеля – був виправданий А. Смітом під тим 

приводом, що «оборона важливіше добробуту». А визнання Смітом в «даному разі 

безмежних» розмірів транзитної торгівлі порівняно з іншими видами торгівлі 

означало і визнання того факту, що транзитна океанічна торгівля, що доставляє на 

європейські ринки продукти Індії та Америки, приносила найбільшу вигоду. 

Меркантилісти були не такі вже й неправі, коли ідентифікували багатство з владою 

над обміном з благородними металами, як засіб обміну над маршрутами обміну, що 

опирається на підтримку державної влади. 

Якщо по «вертикалі» часу доктрина «торгового балансу» виступає як 
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«зрілий» меркантилізм і такі автори, як А. Серра, У. Петті, Дж. Чайльд, Д. Дефо, 

І. Г. Юсті протестують проти короткозорих старовинних заходів заборон вивезення 

монети і злитків, то «просторовий» розріз визначає характер меркантилізму, як 

школи не лише економічного, але і геополітичного «протоаналізу». Навіть 

побіжного зіставлення рекомендацій найбільш відомих ідеологів і провідників 

політики меркантилізму досить, щоб побачити геополітичну підкладку і 

своєрідність його форм в різних країнах в залежності від близькості до моря. 

«Нація, яка прагнула забезпечити за собою не співставну частку благ морської 

торгівлі, докладала всіх зусиль для виключення з участі в них інших націй або 

присвоєння собі монополії мирним законодавчим шляхом, чи заборонними 

постановами, або, коли ці шляхи не приводили до мети, – прямим насильством» 

[215, c. 26]. Виходячи з того, що сильна централізована влада сприятиме 

національному купецтву в боротьбі за відвоювання якомога більшої частки в 

світовому ринку, що формується, меркантилісти виступали не тільки як ідеологи 

купецького капіталу, але і як ідеологи абсолютизму. Орієнтація на національну 

державу спонукала їх випереджати або супроводжувати економічні рекомендації 

порівняльним аналізом географічних, політичних і культурних умов різних 

європейських держав. 

Неаполітанець Антоніо Серра в «Короткому трактаті про причини, які 

можуть привести до достатку золота і срібла в країнах, які не мають рудників» 

(1613) пояснює перевагу Венеціанської республіки в міжнародній торгівлі зручним 

місцем розташування щодо інших областей Італії, оскільки більшість італійських 

річок впадають в море поблизу Венеції. Для подальших меркантилістів прикладом 

економічного процвітання, обумовленого пануванням на морях, стає більш молода 

республіка – Голландська. На неї були звернені заздрісні погляди сусідів, особливо 

з різних берегів Ла-Маншу. Голландський натиск в торгівлі, особливо транзитної, і 

промисловості стає зразком для ідеологів і практичних політиків як в Англії, так і у 

Франції. 

Найбільш повно ідея обумовленості економічного процвітання пануванням 

на морях із зазначенням на «дивовижний злет Нідерландів» виражена в 
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хрестоматійній книзі Томаса Мана (1571–1641) «Багатство Англії у зовнішній 

торгівлі» і в «Політичній арифметиці» Вільяма Петті (1623–1687). Відомо, що 

А. Сміт ототожнив назву книги Мана з «основним положенням політичної економії 

не тільки в Англії, але і у всіх інших торгових країнах», а К. Маркс визнав У.Петті 

«батьком політекономії». Т. Ман підкреслює, що острівна Англія з «великим 

числом морських портів і гаваней, важко доступних ворогові, але зручно 

розташована для торгівлі, аніж Венеція та Нідерланди. Ман висловлює 

задоволення тим, що голландці не змогли закріпитися на Оркнейських островах (на 

північ від Шотландії), що дало б їм можливість захищати від англійців рибні лови і 

відправляти свої кораблі туди і назад в Ост- і Вест-Індію, Іспанію та Гібралтар і 

інші місця «без проходження через Ла-Манш», де у всіх випадках королівство має 

тепер переважне право затримки судом і перешкоджати торгівлі конкурентів, що 

скоро призвело б їх до розорення, завдяки чому (як вони добре знають) ми маємо 

більшу владу над ними, ніж будь-яка інша країна» [362, c. 175–182]. 

Коли на початку 1580-х рр. данський король Фредерік II намірився 

припинити морське сполучення лондонських купців з Російською державою в 

обхід Норвегії, заявивши, що він один є володарем всього Північного моря, 

англійці, які раніше сплачували зундське мито, відповіли, що «Море вільне і 

загальне для всіх християнських королів і князів». Але трактат знаменитого 

голландського юриста Гуго Гроція «Про вільне море» (1609) викликав нападки 

англійців, і в їх числі Т. Мана, який рішуче заявив, що питання про морські 

багатства повинні вирішуватися силою меча, а не слова. Памфлет Мана, написаний 

за десятиліття до початку Англійської революції, був виданий вже після 

реставрації королівської влади Стюартів, але виявився цілком вчасним, адже 

Навігаційний акт Кромвеля виявився вирішальною ланкою в низці урядових актів, 

зміст яких зводився до встановлення монополії мореплавання. 

У. Петті – активний громадський діяч часів революції і глибокий мислитель 

епохи реставрації, стверджує, що опорою будь-якої держави є моряки, хлібороби, 

ремісники, купці і солдати. Але професія моряка найбільш важлива, бо «кожен 

досвідчений і старанний моряк є також купцем і солдатом». У всіх старих державах 
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та імперіях країна, що тримала в своїх руках судноплавство, володіла і багатством. 

Причому невелика країна з нечисленним населенням може в силу свого положення, 

своєї торгівлі і політики бути еквівалентна за багатством і силою країні з набагато 

більшим населенням і територією, і сприятливі умови для судноплавства і водного 

транспорту сприяють цьому «самим рішучим і відмінним чином». Голландія – 

живий приклад. Розташована у усть трьох великих річок (Рейну, Шельди і Маасу), 

що протікають через багаті країни, вона опанувала ключами від торгівлі у всіх цих 

країнах. У Голландії навряд чи знайдеться якесь підприємство, віддалене більш ніж 

на милю від судноплавних вод, а витрати з перевезень водою становлять лише малу 

(за розрахунками самого Петті – п’ятнадцяту або двадцяту) частину витрат на 

перевезення по суші. Створивши величезний флот, що перевищує флоти Англії, 

Франції, німецьких і скандинавських міст разом узятих, голландці захопили 

перевезення у всій світовій торгівлі, що сприяло і розквіту їх обробної 

промисловості. «Чи не переробляють вони цукрову тростину Західної Індії, ліс і 

залізо Балтики, пеньки Росії, олово, цинк і вовну Англії, ртуть і шовк Італії, пряжу і 

фарбувальні речовини Туреччини?». Але багатства Голландії «роблять її хорошою 

приманкою», і за життя самого У. Петті подвійний тиск комерційної заздрості Англії 

і військових амбіцій Франції послабив Голландську Республіку. Член кромвельської 

ради, а потім канцлер королівського казначейства лорд Шефтсбері прирівняв три 

англо-голландські війни (1652–1654, 1666–1667 і 1672–1674) руйнуванню 

Карфагена, маючи на увазі під цим наступне: «Голландія – наша суперниця в 

торгівлі, на океані і в Новому Світі. Знищимо її, хоча вона і протестантська держава, 

знищимо її за допомогою католицької держави» [123, c. 131]. 

Відступ на другий план боротьби церков і перетворення в питання дня 

суперництва морських держав за простір було зрозуміло і А. Монкретьену, і 

найвизначнішим практикам французького меркантилізму – кардиналу Рішельє і  

Ж.-Б. Кольберу. Монкретьєн закликав не скупитися на створення флоту і 

будівництво портів і поквапитися з розширенням заокеанських «Нових Францій», 

шукати шлях до Китаю та Індії з західного узбережжя Північної Америки.  
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«Трактат політичної економії» містить рясний перелік продуктів, які можна 

отримувати з колоній, товарів, які можна продавати там, культурних рослин, які 

можна там розводити і т. д. Фактичний правитель Франції Рішельє, який прийняв в 

1625 р. пост «генерального сюрінтенданта торгівлі та навігації», став організатором 

кораблебудування, заохочував колоніальні торгові кампанії, такі, як освоєння і 

заселення Канади, ідеолог «Компанії островів Америки», що захопила в 1635 і 

1638 рр. о-ва Гваделупу і Мартиніку в Карибському морі. Французи утвердилися на 

південно-американському узбережжі, в Кайенні. В рік смерті Рішельє (1642) було 

засновано найбільше французьке поселення в Новому Світі – Монреаль. 

Економічні погляди Рішельє найбільш повно викладені в його «Політичному 

заповіті» (1639). Рішельє докладно розбирає можливості торгівлі Франції з різними 

регіонами, підраховує скільки кораблів потрібно для охорони від піратів, вказує на 

особливу вигідність для Франції транзитної торгівлі, перш за все канадськими 

хутром, але з жалем зауважує у своєму «Політичному заповіті», що «якби піддані 

короля були сильні корабели, вони змогли б вести всю північну торгівлю, яку 

захопили в свої руки фламандці і голландці, бо вся північ безумовно потребує 

вина, оцту, горілки, каштанів, слив і горіхів якими рясніє королівство... і можна 

вивозити звідти ліс, шкіру, смолу, дьоготь». 

Пошуки торгових зв’язків з північними і східними країнами були головним 

політичним завданням Рішельє: створення в Європі потужної коаліції проти 

іспанських і австрійських Габсбургів. Сильний флот потрібен і з військової точки 

зору, перш за все для боротьби з Іспанією (ключовий пункт політичної програми 

Рішельє), причому (посилання на приклад Англії) купецькі кораблі можна 

використовувати і у військових цілях. Кардинал Мазаріні – «тінь Рішельє» – 

успадкував загальну лінію, але не масштаб політика і щойно створений флот зник. 

Його відродив Кольбер, вжив силу абсолютизму на організацію заморської торгівлі 

великими корпораціями, заснування Ост-Індської компанії, насадження 

«королівських мануфактур», будівництво каналів, що поєднали Атлантичний і 

Середземноморський береги Франції. 
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Кольбер ініціював указ Людовика XIV, який сповіщає, що «для блага наших 

підданих і для нашого власного задоволення, належить викорінити залишки-думки 

ніби морська торгівля несумісна з дворянською гідністю». Однак зусилля Кольбера 

надати феодально-аристократичній Франції той промисловий характер, якого 

набували Англія і Голландія під привабливим впливом океанічної-торгівлі, все ж 

не увінчались успіхом. Французький флот був розгромлений в бою Ла-Гога (1692), 

де Англія, що поклала корону на голландця Вільгельма Оранського, вже 

об’єдналася з ослабленими Нідерландами для того, щоб забезпечити собі 

вирішальну перевагу як морської держави. 

Суперник французького абсолютизму в боротьбі за гегемонію в 

континентальній Європі – імператорський дім Габсбургів, монархів Іспанії і 

Австрії, мав своїх ідеологів-меркантилістів, які посіли чільне місце серед 

камералістів – авторів і практичних діячів, які присвятили себе вивченню урядових 

завдань з управління господарством (особливо фінансових), множенню державних 

доходів і поліпшенню економічного і морального стану громадян. Одним з 

найоригінальніших камералістів був Йоганн Йоахім Бехер (1635–1682) – «мрійник 

від науки», алхімік, механік, зачинатель картоплярства в німецьких землях і 

винахідник терміну «мануфактура». Але найбільшої популярності набув віденський 

юрист Філіп фон Хорнік (1638–1712). Він почав свою літературну діяльність з 

гнівних памфлетів проти територіальних претензій Франції на землі, що входять в 

межі Священної Римської імперії німецької нації. Потім опублікував знаменитий 

трактат «Австрія понад усе» (1684 (Landes-Oeconomie)), в якому виклав дев’ять 

головних принципів того, що він назвав «всезагальною національною економією»: 

1. Кожна ділянка землі має бути ретельно оглянута і випробувана для 

виявлення її можливостей для сільського господарства або заводської справи, 

особливо для пошуків золота і срібла. 

2. Всі знайдені в країні блага, які не можуть бути використані в природному 

стані, повинні бути перероблені всередині країни, оскільки виручка від продажу 

мануфактурних виробів може в 2, 3, 10, 20 і навіть 100 разів перевершити цінність 

сировини. 
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3. Населення країни має бути заохочено до зростання і до «вигідних 

професій», до всіх видів винаходів, ремесел і торгівлі. Якщо необхідно, слід 

залучати іноземних наставників. 

4. Золото і срібло, один раз отримані країною з власних копалень або за 

допомогою обміну із закордоном, ні в якому разі не повинні бути поховані в 

скринях і скриньках, а повинні завжди залишатися в обігу. Не припустимо таке 

вживання золота і срібла, де вони піддалися б руйнуванню і не могли б бути 

використані знову. 

5. Мешканці країни повинні докладати всіх зусиль для успіхів у 

внутрішньому виробництві, по можливості обходитися без іноземних товарів і 

обмежувати себе в розкоші. 

6. Купувати іноземні товари в разі потреби або в разі невикорінних вад треба 

по можливості не за золото і срібло, а за рахунок обміну на інші вироби 

внутрішнього виробництва. 

7. Такі іноземні товари повинні ввозитися в необробленому вигляді і 

перероблятися всередині країни, забезпечуючи заробітну плату її мануфактур. 

8. Вдень і вночі необхідно вишукувати можливості для продажу непотрібних 

країні товарів іноземцям за золото і срібло, для чого у віддалених землях слід 

шукати ринки збуту цих товарів. 

9. Неприпустиме ввезення товарів, достатня кількість і прийнятна якість яких 

забезпечується внутрішньою пропозицією.  

Якщо ми співставимо правила фон Хорніка з тезами Мана, міркуваннями 

Монкретьєна або Рішельє, то найбільш разючою відмінністю буде повна 

відсутність у віденського камераліста вказівок на прибутковість морської торгівлі і 

необхідність розвитку корабельної справи. І це не дивно, адже Австрія не мала 

виходу до моря. Її столиця розташувалася на найбільшій річці Європи – Дунаї, але 

торгове судноплавство по ньому не отримало розвитку через існування Залізних 

воріт і блокування нижньої течії турками. І. Шумпетер охарактеризував памфлет 

фон Хорніка як програму політики прискореного економічного розвитку для 

країни, яка перебуває під постійною загрозою турецького вторгнення і позбавлення 
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ресурсів і можливостей Англії [151, с. 285]. Дійсно, цей звід рекомендацій вийшов 

на наступний рік після того, як облога турками Відня була відбита завдяки 

допомозі козацьких військ польського короля. Географія і політична ситуація 

наклали суто «континентальний» відбиток на меркантилізм в імперії Габсбургів – 

на противагу спрямованому до океану меркантилізму в острівній Англії і 

приокеанічній Франції. 

Геополітичну підоснову ми знаходимо і в діяльності «паперового змія 

Франції», авантюриста і «пророка» «графа арканзаського» Джона Ло (1671–1729). 

Його фінансова піраміда не випадково була складовою міссісіпської компанії – 

після недавньої невдачі в «війні за іспанську спадщину» (1701–1714) Франція не 

розлучилася з мрією стати найбільшою колоніальною державою. Крім того, 

перехід від металевої валюти до іншої – паперової форми грошей Ло аргументував 

тим, що це долає «межі для Парижа, як економічної метрополії,  бо, якщо місто це 

віддалене від моря, а річка несудохідна, з нього не можна зробити 

зовнішньоторговельну столицю, але воно може бути найпершим у світі вексельним 

ринком» [88, с. 158–166]. 

Таким чином, в ідеології європейського меркантилізму ми знаходимо яскраве 

вираження тієї «приморсько-континентальної» дилеми, яка  набула глобального 

характеру в геополітичних побудовах XX століття та продовжила еволюцію в 

рамках концепції геополітичної центрованості. Категорія геоекономічної 

центрованості узагальнює взаємозв’язки лідерів світогосподарчої системи з 

тяжіючими до них економічними просторами. Передування визначення 

«геоекономічний» перед самим терміном «центрованість» трактується автором як 

об’єктивна необхідність підкреслення глобальних економічних основ динаміки 

еволюції взаємодії світогосподарських центрів на відміну від суто соціально-

політичного підходу, який розглядає протистояння великих держав в системі 

міжнародних відносин [123, c. 131]. 

Особливе місце в контексті розгляду геоекономічної центрованості в рамках 

даного дослідження належить вивченню багатополярності як найбільш ймовірного, 

на думку автора, результату глобальної економіко-політичної невизначеності 



44 

векторів світогосподарської еволюції в площині конкурентних взаємин провідних 

геоекономічних лідерів. У той час, багатополярна геоекономічна конфігурація 

центрованості світового господарства розглядається не тільки в державно-

полюсному розрізі, що відбиває лише найбільш рельєфні і глобальні форми даного 

глобального феномена. Це пов’язано з якісними та незворотними змінами, 

ускладненнями і переплетінням різних форм світогосподарських взаємодій в 

умовах глобалізації. Таким чином, автором простежується багатогранність і 

багатоаспектність геоекономічної багатополярності в умовах інтенсифікації 

генеральних тенденцій сучасного етапу розвитку світової економіки, що включають 

глобалізацію, інтернаціоналізацію, взаємну фінансову залежність, регіоналізацію. 

Так, відповідно до загальної тенденції української економічної школи 

А. С. Філіпенко, який підкреслює ключове значення регіоналізації для сучасних 

світогосподарських процесів, в рамках даної роботи значуще місце відводиться 

даному глобальному тренду в контексті кристалізації регіональних інтеграційних 

угруповань як повномасштабних просторово-територіальних геоекономічних 

центрів, виростаючих навколо традиційних країн-лідерів в рамках економічної та 

геополітичної поліцентричної конфігурації світового господарства [137]. Іншими 

формами прояву багатополярної архітектури глобальної економіки є галузева і 

функціональна багатополярність, що пояснюється активним розвитком окремих 

динамічних галузей-драйверів в світогосподарському масштабі, а також посилення 

і поглиблення в умовах глобалізаційних трансформацій ролі ряду деяких нових 

фактично напівавтономних суб’єктів світогосподарських взаємодій, таких як 

феномен глобальних міст.  

З точки зору конвергенції базисних і надбудовних передумов консолідації 

геоекономічних центрів, а також різнорідності і мультивекторності генезису 

консолідації національних економік в трансконтинентальні економіко-політичні 

альянси, автором обґрунтовується наявність деяких винятків із традиційної 

пріоритетності класичних форм міжнародної економічної інтеграції над 

стратегічними партнерствами і альянсами. Таким винятковим випадком в рамках 

досліджуваної тематики динаміки геоекономічної центрованості являється тісний 
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союз англосаксонських держав, в рамках генезису якого вельми складно виділити 

однозначне превалювання вузько-господарських, торговельно-економічних 

інтересів над іншими, часом не тільки економічними факторами. В цілому, дане 

трансконтинентальне угруповання, іменоване в рамках роботи ланцюгом 

синонімічних конструкцій, таких як «Англосаксонський альянс», 

«англосаксонський блок» є принципово новим глобальним геоекономічним та 

геополітичним конгломератом, який справляє багатофакторний вплив як на 

поточну динаміку світогосподарських взаємодій в умовах глобальної 

невизначеності, так і на багатовекторну поліваріантність сценаріїв геоекономічного 

лідерства, а, отже, і глобальної економічної центрованості світової економіки і 

геополітичних перспектив міжнародного співтовариства в XXI столітті. 

Ще одним дуже важливим фактором, який справив значний вплив на 

динаміку геоекономічної розстановки сил в світогосподарському просторі, є 

глобалізація в контексті проблематики глобальної власності (глобальне 

корпоративне ядро). Дана категорія очевидним чином також є відображенням 

глобалізаційної динаміки міжнародних економічних відносин, інтегровано 

охоплює, взаємопов’язує предмети вивчення таких дисциплін, як політична 

економія і світова економіка, рельєфно висвітлюючи тенденції до наукової 

інклюзивності та мультидисциплінарності, і має на увазі формування системи 

механізмів глобального економічного управління і організаційно-інституційних 

центрів, що здійснюють дане управління. Фактично феномен глобального 

управління відображає ще одну сутнісну форму прояви тенденцій 

переформатування світогосподарської системи в умовах глобальної невизначеності 

в контексті становлення глобального геоекономічного лідерства, причому 

переформатування світогосподарської системи автор визначає як якісну зміну 

структури, рівневої організації та ієрархічних залежностей в системі світової 

економіки. У світлі дослідження динаміки геоекономічної центрованості світової 

економіки дуже важливою являється глибинна дихотомія самого феномена 

глобального управління, що виражається, з одного боку, в посиленні 

наднаціональних форм світогосподарського дирижизму і політичного контролю, а 
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з іншого – виступає фактично формою конкурентної боротьби за геоекономічне 

домінування провідних національних економік і їх блоків. 

Ключове значення має той факт, що формування глобальної корпоративної 

власності та глобального управління відображає особливості сучасного етапу 

еволюції об’єктивного загальноекономічного протиріччя між відносинами 

відокремлення і усуспільнення в економічній системі. У сучасних умовах це 

протиріччя проявляється на світогосподарському рівні. Об’єктивно глобальна 

корпоративна власність і управління, у відповідності до суті своєї соціальної 

природи, повинні бути орієнтовані на реалізацію економічних цілей і інтересів 

всього людства (в сучасній економічній думці даний аспект розглядається в рамках 

нової інституційної матриці – редистрибутивній економіці) [380]. Фактично ж в 

даний час, на ранніх етапах свого генезису, вони використовуються в інтересах 

відокремлених господарюючих суб’єктів і комплексів (окремих держав, БНП та 

інших приватних суб’єктів), що відображає перехідний характер сучасного стану 

економічної цивілізації і незрілість нового історичного модусу діалектичної пари 

«усуспільнення-відокремлення». В перспективі, при переході глобальної 

корпоративної власності та глобального економічного управління від історично 

попередніх форм їх соціально-економічної оболонки до подальшого еволюційного 

розвитку глобальних корпоративних мереж, реалізація зазначеного 

загальноекономічного протиріччя «усуспільнення-відокремлення» буде пов’язана з 

реалізацією інтересів всього людства, як інтегрального суб’єкта відносин 

усуспільнення в масштабах загальнопланетарної, глобальної мережевої економіки. 

Провідні центри сучасної світогосподарської системи виступають в ролі 

організаційно-управлінських структур (в майбутньому міста-корпорації), що 

втілюють як тенденції глобального усуспільнення, так і зберігають якості 

відособленості окремих державних і міждержавних економічних комплексів. 

Незавершеність процесів глобального усуспільнення є глибинним теоретичним 

підґрунтям конкурентної боротьби між геоекономічними центрами, прагненням 

кожного з них розширити ареал свого панування і витіснити суперників з найбільш 

перспективних глобальних і регіональних ринкових ніш, де інструментом та 
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суб’єктом одночасно виступають глобальні корпоративні мережі (в економічній 

літературі зустрічається термін «метакорпоратизація», процес в якому класичні 

БНП поступово втрачають свої позиції, трансформуючись у нові глобальні 

мережеві структури). 

В цілому, боротьба за лідерство в рамках світового господарства 

супроводжувалася виникненням і еволюцією значної кількості теоретичних 

концепцій, що характеризували той чи інший етап розвитку світового господарства 

і динаміку його ієрархізованої структурованості. У зв’язку з цим, очевидним є той 

факт, що аналіз лише самого ходу історичних подій, а також фіксації сутнісних 

характеристик геоекономічної центрованості, виділених автором, були б 

неповними без розгляду багатої і багатогранної теоретичної бази, що стосується 

проблематики геоекономічного домінування і полярності в світовій економіці. 

Еволюція теоретичних моделей геоекономічної центрованості і глобального 

лідерства відображала, з одного боку, динаміку об’єктивного процесу формування, 

затвердження і зміни центрів світового економічного і політичного впливу, а, з 

іншого, – власну внутрішню логіку визрівання теоретичних конструктів, що 

втілюють іманентні закономірності наукового знання. Скорочена схематизація 

дозволяє простежити таку еволюцію теоретичних векторів моделей глобального 

економічного лідерства: 1) вихідні концепції економічного націоналізму, які 

розглядають досягнення глобальної гегемонії як природної мети і результату її 

експансії; 2) формування світ-системної парадигми, що розглядає глобальне 

лідерство як об’єктивний атрибут ієрархізованих структур світ-економік і 

конструкцій «центр-периферія»; 3) генезис сучасних теорій центрованості (у 

варіантах одно- і багатополярності), що синтезують модернізовану аксіоматику 

національного економічного лідерства, структурну логіку світ-системного підходу і 

доцентрові тенденції механізмів економічної інтеграції, орієнтованих на розширене 

відтворення і перенесення регіональних алгоритмів лідерства на глобальний рівень. 

Перші повноцінні теорії, що стосуються геоекономічного лідерства і 

взаємодії з іншими економічними центрами сили, з’явилися ще в XIX столітті. Як 

правило, вони формувалися на основі узагальнення теоретичних моделей експансії 
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національних економічних систем. Однією з найбільш ранніх концепцій, яка, тим 

не менш є досі актуальною – «великих просторів автаркія», розроблена німецьким 

економістом Ф. Лістом [447]. Ліст проаналізував економічні концепції 

англосаксонських держав і досвід їх економічних доктрин. З одного боку, він 

дійшов висновку, що смітіанська доктрина відкритості економіки, лібералізації і 

вільного ринку є далеко не універсальною. Вона найбільш застосовна і вигідна 

промислово розвиненим державам, які розширюють ринки збуту в умовах 

технологічної переваги і відносної досконалості власної економіки, проте шкідлива 

для територій зі слабкістю внутрішнього ринку і технологічною відсталістю (як це 

було в Німеччині першої половини XIX століття). З іншого боку, Ліст надавав 

великого значення доктрині Монро, як відбиття прагнення молодої американської 

держави наздоганяти капіталістичний розвиток і встановити геоекономічне 

домінування на просторах обох Америк. Ф. Ліст вперше виявив важливість 

конкретних національно-економічних особливостей при вибудовуванні 

економічних стратегій розвитку і домінування. Виходячи з вищевказаних 

спостережень, концепція «Автаркії великих просторів» передбачала регіональну 

інтеграцію (як перехідний період передбачався митний союз, реалізований в 

Німеччині), максимальну свободу від мит і всяких обмежень в рамках 

інтегрованого простору, заходи з розвитку власної промислової бази аж до повної 

самозабезпеченості і автаркії, але, в той же час, високі мита, регульовані гнучкою 

та розгалуженою системою ставок з більш розвиненими країнами (для Німеччини – 

з англосаксонськими державами). Передбачалося також повсюдне заохочення 

експорту, але жорсткий контроль над імпортом. Лише після досягнення внутрішніх 

економічних успіхів і високого ступеня інтеграції передбачався перехід від 

жорсткого протекціонізму до поступової відкритості економіки. Погляди Ліста 

знайшли практичне застосування не лише в рамках процесу об’єднання Німеччини 

в XIX столітті, але і в умовах європейської економічної інтеграції XX століття. 

Можна відзначити, що концепції так званого «економічного націоналізму» в 

умовах формування повноцінного економічного центру в рамках світової економіки 

дотримувалася і низка інших авторів. В ХХ ст. Джон М. Кейнс висунув теорію 
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економічної інсуляції (economic insulation). Кейнс підкреслював необхідність 

значної економічної автономії та господарської незалежності великих просторів 

світової економіки, які були позначені ним як острова (insula). Дещо інший аспект, 

орієнтований на закономірності інтеграційних процесів, виділив в концепції 

«Великих просторів» К. Шмітт. Ним також детально проаналізовано поняття 

цивілізації в рамках багатополярного світу з правової точки зору. Шмітт дійшов 

висновку, що міжнародні правила, положення і системи формуються виходячи з 

балансу сил в конкретному економіко-політичному розкладі, тому можуть надовго 

зафіксуватись як визнаний закон. З точки зору багатополярності економічні полюси 

(цивілізації або великі простори) за К. Шміттом є преконцептом, тобто поняттям, що 

не закріплено офіційно в міжнародному праві, але фактично сформоване в 

об’єктивному розвитку світового господарства [150]. 

Також до теоретиків просторового глобалізму можна віднести Петера Дікена 

(Peter Dicken «Location in space: a theoretical approach to economic geography»), який у 

своїх роботах використовував вузлові пункти аналізу геоекономіки: найвища 

ступінь складності та поліваріантність світоустрою; проблема нерівномірності 

комплексу процесів глобалізації у часі та просторі; проблема трансформаційних 

рівнів; дослідження глобального та локального в моделі; перманентні зміни 

кордонів в світовій економіці; внутрішня структура геоекономічного простору та 

зсуви всередині (розподілення виробничого циклу на глобальному атласі та зміни в 

системі світового поділу праці) [373]. 

П. Дікен спрогнозував зародження нової геоекономіки, в якій рушіями змін 

будуть саме корпорації та їх мережі і те, що вона буде якісно новою. Проте в ній 

будуть наявні процеси попередньої формації: інтернаціоналізація, глобалізація, 

поверхнева та глибока інтеграція. І що всі ці процеси будуть відбуватись 

нерівномірно у часі та просторі і у окремих секторах економіки. І завданням 

економістів буде саме вирішення проблематики створення аналітичних інструментів 

динамічної та калейдоскопічно мінливої геоекономіки. Традиція аналізувати 

геоекономічні зміни з позиції пріоритету держави є застарілими. Дікен вважав, що і 

традиції американської школи геоекономіки не відповідають викликам пошуку 
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нових аналітичних інструментів та нових категорій, а також статистичний підхід в 

геоекономічному аналізі все більш і більш марним, і як такими, що не відповідають 

природі змін, що охопили сучасне економічне життя (статистичний аналіз не 

відкриває сутність мережевих процесів).  

Дікен зазначає, що держава втрачає свою глобальну роль (і що майбутнє 

геоекономіки за містами та корпоративними мережами), оскільки в майбутньому 

національні кордони не є кордонами національного виробничого та 

відтворювального процесу. Відтворювальний процес «зрізає» національні кордони 

та виходить за їх межі, змінюючи політичну карту та створюючи нові відносини, 

якими оперують на різних територіях та організаційних рівнях. Тому щоб осягнути 

всі процеси, необхідно переходити в аналізі з державного рівня на інші рівні [234]. 

Проблематика дослідження геоекономічних перспектив потребує вирішення 

теоретичної проблеми співвідношення глобального та локального, про що зазначав 

Дікен у своїх роботах. І його теоретичні роботи відображають цю проблематику, 

адже геоекономічні трансформації під впливом БНП пройшли за 50 останніх років 

стадійність від глобального розширення, до локальної побудови нових 

корпоративних мереж (кластери, інкубатори та мережева кооперація). 

Вагомий внесок в аналіз процесів і закономірностей геоекономічного 

лідерства, взаємодії і конкуренції провідних сил світової економічної системи 

внесли теоретики лібералізму Дж. Гобсон, К. Каутський, Р. Гільфердінг [29]. Слід 

особливо відзначити, що, незважаючи на принципові відмінності в трактуваннях 

ключових соціально-економічних проблем свого часу, в цілому в своїх 

дослідженнях автори навели важливу фактологію, відобразили широкий спектр 

економічних тенденцій, характерних як для провідних геоекономічних центрів, так 

і для всієї світової економіки, які мали, безумовно, об’єктивний характер. Більше 

того, ряд ключових положень, що стосуються економічного лідерства і описані 

дослідниками як економічні основи глобалізму в світовій економіці, є актуальними 

і в наші дні.  

Подальша еволюція глобального лідерства у світовій економіці знайшла 

розробку в теоретичних конструкціях представників світ-системного підходу та 
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прилеглих до нього моделей. Так, Ф. Бродель конкретизував принципи даної 

проблематики в рамках теорії про так звані «світи-економіки». Бродель 

проаналізував капіталістичний період світової історії і, спираючись на інтегральні 

характеристики соціуму, виявив світ-економіки, які представляються як регіони, 

які є економічно незалежними один від одного [21]. На відміну від ряду інших 

дослідників, які розглядали проблему економічної переваги центру світової 

економіки над великою периферією, Бродель не віддає однозначної переваги ні 

внутрішнім, ні зовнішнім фактором. Вчений відзначав, що початкове становлення 

тієї чи іншої держави має бути обумовлено конкретними конкурентними 

перевагами над іншими учасниками світової економіки, «початковою могутністю».  

У той же час, утвердження лідера світової економіки призводить до 

експлуатації периферії, і, як наслідок, ще глибше посилює розрив між центральною 

і периферійною зонами. В даному контексті історія світової економіки трактується 

Броделем як зміна домінування світ-економік. Концепція Броделя пізніше була 

розвинена і вдосконалена Іммануїлом Валлерстайном, який детально проаналізував 

хід розвитку світової економіки та цивілізації в цілому, створивши зразок 

класичної моделі міжнародних відносин. Розглядаючи світ в цілому як систему, І. 

Валлерстайн розробив теорію світових систем. Роди і племена первісного 

суспільства – це міні-система. Потім настає час світ-систем двох типів (світ-імперії 

і світ-економіки). Світ-імперія являє собою аграрний тип економіки і домінування 

військової бюрократії. Світ-економіка характеризується економічними 

взаємозв’язками, але відсутністю справжньої політичної єдності. За Валлерстайна, 

світ-економіки перетворювалися в світ-імперії, але європейська світ-економіка 

виявилася винятком і трансформувалася в капіталістичну світ-систему, яка 

поступово охопила весь світ, підрозділяється на «ядро» (розвинені країни), країни 

«напівпериферія» (в сучасних умовах найбільші ринки, що розвиваються) і 

«периферію» (інші країни, що розвиваються і найменш розвинені країни). У рамках 

капіталістичної світ-системи Валлерстайн виділив три періоди гегемонії: 

голландська, британська і американська. В умовах розширення і розвитку 

капіталістичної світ-системи особливу роль відіграє конкуренція між державами. 
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Крім того, необхідно відзначити, що етапи переформатування світової економіки, 

виходячи з поглядів Валлерстайна, характеризуються особливою роллю 

«напівпериферії», яка частково поповнює ряди «ядра», але з якої ряд країн 

опускається до периферійного рівня [20]. 

З іншого боку, німецький економіст Андре Франк заперечує існування 

безлічі світ-систем. Навпаки, він розглядає світ-систему, яка зародилася разом з 

першими цивілізаціями. Згодом через розширення своєї сфери впливу світ-система 

поступово поширилася на весь світ. Аналізуючи змінюваність економічного 

лідерства в рамках єдиної світ-системи, Франк вважає, що першим економічним 

домінантом був Китай. Розглядаючи економічну історію світ-системи, А.Г. Франк 

висунув ідею про переміщення центру з Китаю послідовно на Захід. Таким чином, 

лідерами світової економіки послідовно ставали Індія, Близький Схід, 

Середземноморський регіон, Західна Європа, США. У найближчому майбутньому 

за Франком, глобальний економічний центр знову може опинитися в Китаї. Франк 

детально аналізує феномен світового нагромадження, становлення і розвитку 

європейських колоніальних імперій як економічних лідерів світ-системи протягом 

декількох минулих століть і приходить до висновку про імперіалізм як про 

найважливіший феномен і детермінант сучасної світової економіки [325]. Подібну 

позицію щодо генезису економічного лідерства капіталістичних країн Заходу 

займав відомий італійський дослідник Д. Аррігі, який детально проаналізував 

процес становлення і сучасний стан світової економічної системи. Важливі аспекти 

механізму висування нових світогосподарських лідерів в контексті центро-

периферійних відносин у системі глобального господарства, а також динаміки 

регіонального зростання знайшли відображення в теоретичних моделях «полюсів 

зростання» Ф. Перру [380]. 

Багатофакторна кореляція економічних циклів Кондратьєва і зміни 

геоекономічного та геополітичного лідерства простежено американськими ученими 

Дж. Модельскі і У. Томпсоном. У рамках розвитку теорії довгих циклів вони 

виділяли два етапи (навчання держави і її занепад), кожен з яких складався з 

чотирьох фаз. Вчені обґрунтовували цю кореляцію гегемоністських і економічних 
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циклів спільністю їх зв’язку з інноваційними процесами, а також високою 

взаємозалежністю економіки і політики, особливо в умовах світових воєн, коли 

значна частина ВВП держав іде на військові потреби. Автори підкреслюють 

важливість не тільки технологічних, а й економічних та інституційних інновацій, 

що сприяють висуненню країни-лідера (поряд з військовою мобільністю, 

відкритістю соціуму і просунутою економікою країни) [361]. Серед економічних 

інновацій, що дають козирі глобальному лідеру, виділяються нові бізнес-технології, 

передовий маркетинг, здатність виходити на нові ринки збуту. Вчені розглядали 

домінування геоекономічних лідерів у взаємозв’язку з їх протистоянням або 

конкуренцію з боку держав, які оскаржували першість провідної держави, але не 

ставали  лідерами світового господарства.  

Їх динаміка в контексті взаємодії глобального лідера і «ядра» (як групи 

інших, близьких за розвитком і способом господарювання до лідера країн) 

досліджується англійським вченим П. Тейлором, який розглянув особливості 

становлення і самої специфіки геоекономічного лідерства в рамках світової 

економічної системи. Домінування держави-лідера відбувається завдяки 

пануванню в економічній сфері за рахунок порівняльної ефективності 

безпосередньо виробничої, фінансової системи, відносної гегемонії комерційної 

сфери [438]. Тейлор надає великого значення інноваціям, які вдосконалюють 

економіку держави-лідера, що дозволяє створювати унікальну продукцію, що має 

монопольний характер. Згодом вплив даної держави поширюється і на 

позаекономічні сфери, такі як ідеологія і військово-політична сфера. 

Специфіку розвитку країн третього світу в умовах формування 

капіталістичної світ-системи на чолі із західними країнами в контексті аналізу 

взаємин класичного «Центру» і «Периферії» відстежує єгипетський економіст 

С. Амін. Як і Ф. Бродель, Амін підкреслював нерівноцінність і нерівнозначності 

торгово-економічних відносин між традиційними капіталістичними країнами і 

державами решти світу, які призвели до нерівноцінного нагромадження і 

виникнення феномену «периферійного капіталізму». Амін ретельно аналізує і 

причини домінування триєдиного капіталістичного центру в другій половині 
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ХХ ст., доходячи висновку про безумовне лідерство країн «тріади» в науково-

технологічній та інформаційно-ідеологічній сферах [246]. 

Формування сучасних теорій геоекономічної центрованості, що синтезують 

моделі багатополярності і доцентрові вектори інтеграційних процесів, зумовлене 

виявленням історичної граничності механізмів одно полярного гегемонізму. У 

Сполучених Штатах у зв’язку з процесами перетворення США в наддержаву в 

останні десятиліття було створено чимало теорій, що зводилися до однополярного 

домінування у світовій економіці. Американський теоретик і дипломат Д. Кеннан 

розробив концепцію «Єдиного світу». Гнучкість зовнішньоекономічної політики 

США щодо європейських партнерів, переплетення їх економічних інтересів в 

умовах технічного прогресу, розширення діяльності американських БНП і 

панування долара як світової валюти, стало основою геоекономічних успіхів США 

в умовах Холодної війни. Кеннан також обґрунтував необхідність американської 

присутності в різних регіонах світу з економічної точки зору (в тому числі і 

знаменита «геополітика нафти» ґрунтується також і на концепції зон життєвих 

інтересів, розглянутої Д. Кеннаном). Таким чином, по Кеннану, саме геоекономічне 

домінування повинно було привести до світового панування США. Наростаючий 

пріоритет геоекономічного впливу над чисто геополітичним з точки зору 

досягнення економіко-політичного лідерства в сучасних умовах відбивається також 

в роботах ряду інших учених, таких як С. Коен, Е. Хантінгтон, Н. Спикмен, 

Дж. Кіффер. Відома концепція «кінця історії» Ф. Фукуями, що передбачає 

безумовну перемогу американської економічної, соціальної, ідеологічної, 

загальноцивілізаційної моделей розвитку стала основою теорії і практики 

«неоконсерватизму», «Вашингтонського консенсусу», проекту «Нове американське 

століття» (Дж. Вільямсон, У. Крістол, Р. Кейган, Р. Каплан і ін. [320]). 

У геополітичному і геоекономічному плані зразком апологетики 

однополярного світу на чолі з США стали праці американського політолога і 

державного діяча З. Бжезинського «Велика шахівниця» і «Вибір. Світове панування 

і глобальне лідерство», а також «Стратегічний погляд. Америка і глобальна криза». 

Бжезинський виступає з точки зору незаперечності американської могутності як у 
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військово-політичній, так і економічній сферах. Більш того, даний автор відкрито 

закликає США перешкоджати формуванню потенційних альянсів євразійських 

держав, здатних протистояти Сполученим Штатам в майбутньому. В цілому, роботи 

З. Бжезинського мають односторонній характер, виправдовують необхідність і 

невідворотність американської політико-економічної гегемонії, нарощуванню і 

утриманню якої присвячені його основні праці. Основною ідеєю Бжезинського є 

недопущення відновлення геополітичної і геоекономічної могутності інших 

світових центрів у світлі наростаючої стурбованості американської еліти з приводу 

видатних темпів економічного зростання Китаю і збільшення його впливу в світі. У 

практичній площині ідеї З. Бжезинського висловлюють ряд провідних 

американських і британських політиків останніх двох десятиліть: М. Олбрайт, 

Д. Маккейн, М. Ромні, К. Райс, С. Райс, В. Нуланд, С. Пауер, Х. Клінтон, Дж. Керрі, 

Т. Блер, Д. Мібіленд, Д. Кемерон і деякі інші представники [197]. 

У той же час, все чіткіше проявляються в сучасному світі об’єктивні 

тенденції до багатополярності, які ведуть до відповідної трансформації 

теоретичних моделей. Активізація вивчення даної форми геоекономічної і 

геополітичної центрованості сталася в другій половині XX – початку XXI ст., хоча 

багатополярні світогосподарські конфігурації зустрічалися і раніше. З політичної 

точки зору прагнення до оформлення багатополярного світопорядку спостерігалося 

ще в умовах біполярного американо-радянського дуалістичного панування. 

Становлення серйозних досліджень економіко-політичної багатополярності 

відноситься до останніх десятиліть XX століття, причому вивчення даної 

проблематики відбувається в різних державах і регіонах світу, чиї економічні школи 

традиційно мають різні ракурси дослідження в даному контексті. Деякі дослідники 

економічної історії та глобальної економіки в цілому досить точно передбачили час 

переходу до багатополярності в світовій економіці. Так, в Сполучених Штатах 

одним з піонерів вивчення багатополярності став англо-американський учений 

П. Кеннеді, який проаналізував розвиток і зміну домінування основних військово-

політичних і економічних держав-лідерів. Автор дійшов до висновку про ймовірне 

формування багатополярного світу до 2009 р., притому, що сама робота «The Rise 



56 

and Fall of Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000» 

була написана ще в 1987 р., тобто в епоху біполярної конфігурації світової 

економіки [392].  

Мультидисциплінарне охоплення проблеми співіснування і боротьби центрів 

багатополярного світу представлене в роботах С. Хантінгтона. Надаючи великого 

значення цивілізаційним і географічним чинникам, автор розглядає поліцентричну 

конфігурацію через призму формування в XXI столітті кількох цивілізаційних 

блоків. З економічної точки зору дослідження Хантінгтона також важливо в плані 

кристалізації тенденції регіоналізації як найважливішої особливості сучасної 

світової економіки. Фактично проаналізовані ним «Цивілізації» є варіацією 

потужних квазіімперіалістичних інтеграційних угруповань, що підсилюють 

наднаціональні тенденції внутрішньорегіонального регулювання і є досить 

місткими внутрішніми ринками. Майбутнє подібної багатополярності, за 

Хантінгтоном буде допускати активну боротьбу між даними системами, причому 

ареною подібного протистояння стануть, перш за все, прикордонні між даними 

цивілізаціями регіони або розколоті країни «cleft countries», що поєднують в собі 

риси двох сусідніх цивілізацій. Таким чином, автор зробив висновок про 

конкурентний характер наступаючої епохи багатополярності. Геоекономічні та 

геополітичні аспекти багатополярності прогнозувалися і досліджувалися в роботах 

Д. Джона Міршаймера, Е. Тодда, К. Уолтца [353]. 

Динамічне перетворення Китаю в один із провідних центрів сучасної 

світогосподарської системи знайшло узагальнення і обґрунтування в теоретичних 

розробках вчених цієї країни. Саме поняття багатополярність вперше в Китаї вжив 

Хуан Цян, який проаналізував конфігурацію, що склалася в 80-і рр. XX століття, і 

передбачив піднесення Китаю і формування трьох полюсів [429]. Згодом, на думку 

дослідника, кількість полюсів мала б зрости до п’яти, поповнившись Європою і 

Японією. Автор звернув увагу на неповний контроль двох наддержав над 

очолюваними ними таборами. Глибокий розвиток отримала в Китаї теорія 

асиметрії, яка розглядає відмінності між державами як основу їх нерівнозначності в 

міжнародному співтоваристві і диспропорційність в системі МЕВ. Ч. Юнлінь 
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розглядає багатополярну світогосподарську центрованість як можливість центрів 

здійснювати автономний (перш за все, регіональний) вплив [480]. Даний автор 

також виділив низку провідних світових держав, хоча припустив можливість 

входження в число центрів таких держав, як Індія і таких інтеграційних 

угруповань, як АСЕАН. 

Таким чином, сучасна категоріальна структура теорій геоекономічного 

лідерства, центрованості і, зокрема багатополярності, є системою, що розвивається, 

та відображає об’єктивні процеси і закономірності економічної глобалізації і, 

водночас, узагальнює розвиток наукового знання про сучасну економіку. Початкові 

уявлення про глобальне економічне лідерство як природний результат експансії 

найбільш ефективної національно-державної економічної моделі еволюціонували в 

напрямі наростання онтологічної і гносеологічної значущості принципів 

комплексності та суперечливості в формуванні складної конфігурації сучасного 

геоекономічного світоустрою. В кореляції з наростанням тенденцій багатополярності 

вдосконалюється аксіоматика, розширюється змістовний апарат і прогностична 

значимість теорій, що синтезують аналіз причин і механізмів геоекономічного 

лідерства з виявленням факторів центрованості інтеграційних альянсів, динамічної 

рівноваги і конкурентної взаємодії центрів світогосподарської системи. 

 

1.2. Основні принципи дослідження трансформації геоекономічного 

простору 

 

Сучасна геоекономічна трансформація передбачає, в першу чергу, зміни в 

глобальних ланцюгах вартості, виробництва та інновацій. Водночас, що стосується 

геоекономічних трансформацій, то у цьому контексті, більш доцільно використати 

багаторівневий підхід, запропонований А. Філіпенком щодо вивчення 

геоекономічного розвитку, а саме таких його складників: філософського, 

загальнонаукового, конкретнонаукового та технологічного, що дає можливість 

зрозуміти їх зміст, природу, характер та напрямок [137]. З точки зору 

цивілізаційного підходу геоекономічні трансформації слід розглядати як певні 
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зміни в самих цивілізаціях, або як кардинальні кількісні та якісні зрушення, що 

призводять до виникнення нових цивілізацій в певній хронологічній послідовності 

(див. табл. 1.1.) 

Таблиця 1.1 

Класифікація геоекономічних трансформацій 

Критерії  Види трансформацій  

Цивілізаційний підхід  внутршньоцивілізаційні; міжцивілізаційні  

Системний підхід  внутрісистемні; міжсистемні  

Рівні  

мікро- (рівень корпорацій); макро- (національний);  

регіональний (окремі частини світового господарства); 

глобальний  

Просторова ознака  глобальні; локальні  

Причина (наслідок)  адаптивні; біфуркаційні  

Характер  прогресивні; регресивні  

Природа (рушійні 

сили)  
антагоністичні; засновані на соціальному партнерстві  

Напрям (вектор)  оборотні; необоротні  

Міра управління 

(координації) 
регульовані; спонтанні 

Сфера економічні; технологічні; політичні; соціально-культурні 

Часова ознака короткострокові; середньострокові; довгострокові 

Джерело: [59] 

 

Оскільки геоекономіка – це складне системне утворення, то, виходячи з 

базових основ синергетичного підходу, трансформаційні процеси, що в ній 

відбуваються, не можуть мати конкретно визначеного вектора змін. За словами 

А. Гальчинського внаслідок хаосу і біфуркації нове у відкритій системі виникає 

«не як системно детерміноване явище, а як реалізована альтернативна ймовірність 

(можливість)» [27, с. 122]. 

Внаслідок цього, результати трансформації можуть бути як позитивними 

(прогресивними), так і, певним чином, регресивними. Біфуркаційні зміни, врешті-

решт, призводять до еволюції системи, більш ефективного її стану та певної 

стаціонарності. Цим біфуркаційні трансформації відрізняються від адаптивних, 

тих, що ґрунтуються на збереженні цілісності системи, пристосуванні її до впливу 

зовнішнього середовища та можливості передбачати подальші зміни системи.  

Адаптуючи дослідження складних систем такими вченими, як В. Афанасьєв, 

Л. Берталанфі, М. Згуровський, Е. Квейд, Дж. Клір, І. Пригожин та ін. до розвитку 
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соціально-економічних процесів А. Гальчинський пропонує застосовувати метод 

міжсистемних трансформацій [27]. Принцип цього методу полягає не у лінійному 

підході щодо історичних, послідовних змін системи, а у певній відокремленості 

структури суспільних відносин. Як наслідок, порушується принцип діалектичної 

єдності, за яким розвиваються лінійні економічні процеси, натомість відбуваються 

непередбачувані зміни економічного простору.  

Цивілізаційний підхід найповніше розкрито у працях А. Тойнбі, 

О. Шпенглера, К. Ясперса, Ф. Фукуями, С. Хантінгтона, Ю. Яковця, Ю. Павленка 

та ін. [14, с. 42–47]. Так, на їх думку, цей підхід передбачає диференціацію 

цивілізацій за видами та типами, а також, обґрунтування закономірностей їх 

виникнення, процвітання та занепаду, чи, навіть, повного зникнення. 

Цивілізаційний розвиток безпосередньо впливає на процес формування 

геоекономіки, під його впливом геоекономіка набуває специфічних ознак, 

виникають протиріччя та відмінності у функціонуванні геоекономічних моделей, 

створених за різних цивілізацій. Водночас, геоекономіка має здатність поглинати 

цивілізаційні відмінності. Розвиток зв’язків геоекономіки з такими сферами, які 

раніше мало стосувалися економіки (культурологія, етно-національні системи та їх 

ареали, духовно-релігійні аспекти та ін.), є принципово новою тенденцією [82].  

Не можна не погодитись з С. Хантінгтоном, який зазначає, що цивілізацію 

визначають загальні риси об’єктивного порядку, а саме: мова, релігія, історія, 

культура та традиції [141, с. 16–30]. Ф. Бродель та А. Дж. Тойнбі акцентують увагу 

на принциповому значенні в сучасних умовах культурних цінностей цивілізацій. 

Це визначає істинність цивілізації, а не ілюзію домінування, наприклад, «західної» 

через нав’язування іншим власної, штучно уніфікованої моделі розвитку. 

І. Валлерстайн зауважує, що така примусова євроцентристська політика лише 

загострює суперечності міжцивілізаційного простору [14]. Що не може не 

призвести у майбутньому до її трансформації.  

А. Гальчинський, погоджуючись з критикою «євроцентризму», водночас 

зазначає, що цивілізаційний розвиток має два зрізи: горизонтальний та 

вертикальний. Перший передбачає взаємодію та розвиток за власними 
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принципами та законами окремих одиничних або локальних цивілізацій. Другий 

зріз відображає розвиток цивілізаційного процесу в широкому розумінні як 

еволюцію людської спільноти загалом [27, с. 97]. Тому геоекономічні 

трансформації – це кардинальні зміни як на рівні міжцивілізаційних відносин, так і 

на рівні загальноцивілізаційних процесів. 

На основі цивілізаційного підходу, Ю. Яковець акцентує увагу на таких 

групах глобальних трансформацій за їх змістом, як-от: 1) кардинальні зміни власне 

будови (устрою) світових, локальних і глобальної цивілізацій; 2) перетворення 

шести складових цивілізаційного генотипу – природно-екологічної, 

соціодемографічної, технологічної, економічної, геополітичної та соціокультурної. 

Трансформацію цивілізаційного простору він обґрунтовує збігом в часі зміни трьох 

цивілізаційних циклів. Просторовий аспект таких трансформацій розглядається 

ним через роль локальних цивілізацій і провідних країн у їх реалізації 

(напівпериферія) [59]. Характерною ознакою такої світобудови є те, що 

співвідношення між цими структурними елементами геоекономіки може 

змінюватися під впливом часового фактора. Цю концепцію розробили відомі 

науковці світового рівня І. Валлерстайн та Ф. Бродель. І. Валлерстайн зазначав, що 

така світобудова не проіснує більше 50-ти років [20]. Що знову ж таки призведе до 

кардинальних змін в системі геоекономіки. Сьогодні, на нашу думку, поряд зі 

зменшенням ролі національних структур на державному, національно-етнічному, 

особистому рівнях, власне, зберігаються і відіграють важливу роль у розвитку 

геоекономіки національні держави, уряди, культури тощо, також утворюються нові 

спільноти та структури.  

Будь-яка національна економіка завжди прагне мати кращий доступ до 

світового доходу. В сучасних умовах таку можливість дає участь у інтеграційних 

відтворювальних ядрах, власне, це впливає і на формування національної 

зовнішньоекономічної системи, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків, їх 

постійне нарощування. Якщо ж торкатися питання геостратегії кожної країни, то 

власне повноправна участь у формуванні та розподілі світового доходу і повинна 

лежати в її основі. 
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Ґрунтуючись на концепції структурної ієрархії, що є теоретичною основою та 

одним з ключових напрямів методології аналізу трансформаційних процесів, 

пропонуємо здійснювати подальше дослідження геоекономічних трансформацій за 

такими рівнями: мегарівень (глобальний); метарівень (регіональний); макрорівень 

(національний) та мікрорівень (корпоративний). Це створить умови для більш 

чіткого виокремлення змін геоекономічного характеру, пов’язаних з діяльністю 

певних суб’єктів геоекономіки. З цією метою використаємо низку кількісних 

(абсолютних та відносних), а також якісних показників. Зокрема, для глобального 

рівня, або рівня цивілізаційних змін це можуть бути такі: динаміка темпів приросту 

світового ВВП або окремих цивілізацій, динаміка частки цивілізацій у світовому 

ВВП, сальдо торговельного балансу країн світу, галузевої структури світової 

економіки, глобального індексу IDI (Індекс розвитку ІКТ), ринкової капіталізації (% 

до ВВП), індекса Джині; структура внесків країн у бюджети міжнародних 

організацій, показники ефективності економічної політики країн учасниць таких 

організацій, ефективність ресурсів вкладених міжнародними фінансовими 

організаціями у розвиток фінансового та приватного секторів економік країн світу, 

кількість та вартість їх проектів тощо. Саме вони дають змогу проаналізувати 

зрушення, що відбувались у світовому просторі між окремими цивілізаціями та 

країнами, а також вплив на них діяльності міжнародних організацій.  

Що стосується регіональних трансформацій, то тут найбільш адекватними 

можуть бути показники динаміки обсягів ВВП, ВВП на душу населення, темпів 

приросту ВВП інтеграційних утворень, обсягів експорту та імпорту, галузевої 

структури за регіонами, показників внутрішньої торгівлі в країнах інтеграційних 

угруповань, частки окремих інтеграційних угруповань у світовому експорті та 

імпорті, структури рівня безробіття в країнах цих об’єднань тощо. Вони можуть 

засвідчувати просторові зміни та домінування певних організацій на 

геоекономічній арені.  

Діяльність окремих країн у геоекономічному просторі, їх участь у розподілі 

світового доходу і формуванні певних центрів сили засвідчують, зокрема такі 

показники: динаміка індексів експорту та імпорту окремих країн у світовій 
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торгівлі, їх частки у світовій торгівлі, іноземної складової у валовому експорті 

країн, темпів економічного зростання, міцності захисту інвесторів, рівня 

безробіття, індексу ділової активності, структури інвестицій в ІКТ у загальному 

обсязі інвестицій, валового нагромадження основного капіталу, функціональної 

неграмотності, індексу Джині, частки бюджетів НДДКР у сукупному ВВП, 

кількості науковців на тисячу зайнятих тощо.  

Мікро рівень у геоекономіці представлений діяльністю транснаціональних 

корпорацій, тому основними показниками, що можуть відображати зрушення на 

цьому ієрархічному рівні слугують динаміка обсягів залучених та вкладених ПІІ та 

доходів від них, вартості транскордонних злиттів та поглинань, обсягів продажу, 

вартості активів, та зайнятості на закордонних підрозділах, частки валового 

продукту, зайнятих та експорту закордонних підрозділів БНП у світовому ВВП, у 

загальній кількості зайнятих у світі та у загальному світовому експорті відповідно, 

співвідношення ВНД окремих країн та доходу найбільших БНП, розподіл 

залучених та вкладених ПІІ за групами країн, галузевий розподіл залучених та 

вкладених ПІІ, розподіл «продавців» та «покупців» закордонних активів за 

групами країн в угодах транскордонних злиттів та поглинань, динаміка зміни 

показників міжнародної діяльності БНП тощо.  

Водночас, спираючись на здобутки таких вчених, як А. Гальчинський, 

А. Філіпенко, Ю. Яковець та ін. у дослідженні глобальних трансформацій і 

адаптуючи їх до специфіки протікання змін у геоекономічному просторі, 

пропонуємо виокремити форми, що можуть, певним чином, слугувати критеріями 

або мірилом для розпізнавання геоекономічних трансформацій. При аналізі 

глобальних трансформацій вищезазначені науковці виокремлюють економічні, 

політичні, інституційні та технологічні зрушення. На нашу думку, в контексті 

геоекономічних змін економічні, технологічні та інституційні трансформації також 

мають виключне значення. Так як, розкривають підґрунтя розподілу та 

перерозподілу ресурсів і доходів у світовому господарстві через процеси 

формування світового ринку; поглиблення міжнародного поділу праці, 

спеціалізації, інтернаціоналізації виробництва і обміну, транснаціоналізації, 
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міжнародної економічної інтеграції, сучасної економічної глобалізації; умови 

функціонування основних суб’єктів геоекономіки. Водночас, не можна залишати 

поза увагою просторові та суб’єктні трансформації. Адже, саме вони суттєво 

впливають на диференціацію економічного впливу окремих суб’єктів 

геоекономіки на світовий розвиток та засвідчують перерозподіл сили, економічної 

влади регіонів та окремих країн. Зауважимо, що в межах геоекономіки існують 

окремі дослідження, котрі певним чином стосуються економічних та просторових 

змін. Але системного аналізу, який би враховував усю різноманітність та 

складність геоекономічних трансформацій, у сучасній науковій літературі не існує. 

Для оцінки геоекономічних трансформацій пропонуємо виходити із тези про їх 

багаторівневість та розмежування на економічну, просторову, інституціональну та 

суб’єктну групи, використовуючи при цьому низку кількісних та якісних 

показників (див. Додаток Б).  

На основі вище наведених підходів можна зауважити, що кардинальні зміни 

геоекономічного характеру торкаються окремих сфер діяльності світового 

господарства та різняться за глибиною і тривалістю. Отже, геоекономічні 

трансформації – це новий цивілізаційний напрям розвитку глобальних 

економічних відносин, що реалізується через процес кількісних та якісних змін у 

системі відносин виробництва та обміну світовим продуктом, розподілу та 

перерозподілу ресурсів і світового доходу, що впливають на диференціацію 

економічних суб’єктів геоекономіки. Підґрунтям їх аналізу слугують 

напрацювання вчених у галузі геоекономіки, теорії трансформацій та глобалізації. 

Важливими елементами методології їхнього дослідження є багаторівневий підхід, 

зокрема, загально- та конкретнонауковий. Основними ієрархічними рівнями, на 

яких відбуваються структурні зрушення геоекономіки є глобальний, регіональний, 

національний та мікро- рівні. Різноманітність видів геоекономічних 

трансформацій, що виокремлюються за відповідними критеріями доцільно 

об’єднати у змістові групи, зокрема економічну, просторову, інституційну та 

суб’єктну. Відповідно, індикаторами, що характеризують наявність таких 

трансформацій, їх глибину та наслідки є якісні та кількісні, абсолютні та відносні 
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показники, зокрема – динаміка обсягів світового ВВП, експорту та імпорту, 

прямих іноземних інвестицій, вартості угод із злиття та поглинання; частки 

окремих країн та їх об’єднань у обсягах світового ВВП, торгівлі, інвестування; 

індекси розвитку, ділової активності, економічної нерівності; рівень безробіття а 

також механізми реагування на кризові явища, регулювання відносин у 

торгівельній та фінансовій сферах окремими країнами, міжнародними 

організаціями та інтеграційними угрупованнями тощо.  

Тектологічне дослідження «ланцюгових процесів розширення, і звуження 

ринку» Богданова, яке було логічним продовженням наукових напрацювань, 

розглянутих в соціологічній теорії Спенсера, і розглядало хронологічні маятники 

існування цивілізацій (та господарських укладів), можна віднести до перших 

наукових досліджень геоекономічного виміру в контексті аналізу форм 

відновлення рівноваги в економічних процесах, відомих як періодичні коливання 

або «хвилі» [192].  

Гіпотеза Кондратьєва виросла з солідної наукової традиції 

політекономічного вивчення періодичних економічних криз як теорії коливань 

кон’юнктури – з побудовою моделей, підкріплених статистичними вибірками та на 

роботах з аналізу циклів різної протяжності. Американський економіст Х. Л. Мур 

побудував модель 8-річних економічних циклів, як похідних від циклів 

врожайності, генерованих факторами космічного порядку. Наймолодший 

представник німецької історичної школи А. Шпітгоф (1873–1957) виявив два типи 

тривалих періодів економічної динаміки – «припливу» і «відпливу», зростаючий та 

спадаючий. Співробітники, керованого Кондратьєвим кон’юнктурного Інституту 

при Наркоматі фінансів вивчали різноманітні аспекти циклічної динаміки, 

включаючи і хвилі науково-технічних нововведень, і можливий вплив коливань 

сонячної активності на економічну кон’юнктуру. 

Глобалістський характер моделі самого Кондратьєва визначив її 

геополітекономічний ракурс, виражений в помічених теоретиком емпіричних 

статистичних рядах великих циклів. Найбільш інтенсивні зміни в умовах 
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господарського життя суспільства відбуваються перед початком підвищувальної 

фази кожного великого циклу, а іноді і на самому її початку. Ці зміни включають: 

– значні технічні винаходи і відкриття; 

– глибокі зміни в процесах виробництва (технологічний уклад) і обміну; 

– посилення ролі нових країн у світовому господарському житті; 

– зміни умов грошового обігу, пов’язані в тому числі з відкриттям нових 

родовищ золота. 

Хвиля зростання першого з виділених Кондратьєвим великих циклів 

починається в розпал промислової революції, що охопила основні галузі 

промисловості в Англії і в меншій мірі у Франції, і супроводжується першим 

значним кроком до появи США (з 90-х рр. XVIII ст.) на світовому ринку і помітним 

розширенням його економічної орбіти. Хвилі зростання другого великого циклу 

передують розгортання залізничного будівництва та винаходи, що призвели до 

бурхливого зростання (з 40-х рр. XIX ст.) морського транспорту, а безпосередній 

імпульс їй дало значне зростання золотовидобування після відкриття золотокопалень 

в Каліфорнії (1848) і Австралії (1851). У зв’язку з розвитком морського транспорту 

відзначається новий етап в посиленні ролі США на світовому ринку. Нарешті, 

початок хвилі зростання третього великого циклу збігається з новою промисловою 

революцією, викликаною прогресом наукових досліджень в сфері електродинаміки і 

хімії, що зумовило технологічну революцію  в моторній техніці, в галузі 

виробництва силових і робочих машин, в техніці освітлення і зв’язку завдяки 

застосування електрики і двигунів внутрішнього згоряння.  

Відбувається прискорене освоєння нововідкритих родовищ золота в різних 

районах та на різних континентах (Аляска, Клондайк, Колорадо, Мексика, 

Трансвааль, Індія, Західна Австралія), у той же час зростають і масштаби світового 

ринку, до якого долучається ще цілий ряд країн капіталістичної культури – Канада 

і Австралія, Аргентина і Чилі. Первинний аналіз Кондратьєвим «витків» 

підвищення значущості США з кожним новим великим циклом в світовому 

господарстві був доповнений окремим нарисом про індустріалізацію Сполучених 
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Штатів, де він досить докладно зупинився на географічних і історичних факторах 

виняткового зростання продуктивних сил заокеанської держави. 

Особливого значення глобальна модель економічної динаміки Кондратьєва 

набула в дослідженні проблематики економічного лідерства і суперництва великих 

держав. Запропоновані моделі світових геополітичних циклів або динаміки 

світових геополітичних порядків, (скоординованих з великими циклами 

Кондратьєва, були екстрапольовані до вихідного пункту формування світового 

ринку. Провідний теоретик світосистемного аналізу І.Валлерстайн обґрунтував 

концепцію циклів гегемонії, які характеризуються тривалим контролем за 

капіталовкладеннями на світовому ринку. Гегемонія США являє собою третій 

(після Нідерландів і Великобританії) випадок світосистемної гегемонії, що 

виражається в довгострокових технологічних перевагах, лідируючих позиціях у 

виробництві, торгівлі та фінансах. Великий цикл гегемонії (сходження – перемога – 

зрілість – падіння) Валлерстайн пов’язує з двома послідовними циклами 

Кондратьєва, відзначаючи зв’язок гегемоністської зрілості з відкритістю світової 

економіки, а падіння гегемонії – із загостренням боротьби за отримання контролю 

над якомога більшою частиною світової периферії [467]. 

Взаємозалежність геополітичної гегемонії з циклічними світогосподарськими 

процесами отримала назву «Здвоєної моделі Кондратьєва-Валлерстайна». Її 

розвиток привів до формування нової субдисципліни на стику геоекономіки і 

політології – геоекономічної політики [66]. Геоекономічна політика в своїй 

міждисциплінарності спирається на історичну реконструкцію послідовної зміни 

лідерів-центрів в глобальній системі політичної диференціації, мобілізації ресурсів, 

територіального розміщення виробництва і нагромадження капіталу. Вона 

доповнює встановлену трихотомію гегемонії в капіталістичній світ-економіці 

аналізом «протицентрів», що кидають виклик державам-гегемонам в циклах 

глобальної динаміки. Таким чином, концепція, геоекономічної політики поєднує не 

тільки геоекономіку і геополітику, але і глобальну модель економічної динаміки з 

моделями європейських економіко-геополітичних шкіл, що існували в першій 

третині XX ст.  
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Технологічний рівень аналізу ґрунтується на принципах усіх попередніх рівнів 

і є основним інструментом аналізу. Прикладні дослідження, які він передбачає, 

уможливлюють подальші узагальнення теоретичного аналізу та висновків. Власне на 

їх основі здійснюються подальші екстраполяції, прогнозування тощо. До такого роду 

технологій можна віднести глобальну модель світового господарства на 1970–2000 

рр. В. Леонтьєва; модель World 3 Й. Рандерса та Ден. Медоуза; модель світового 

демографічного та технологічного зростання М. Кремера; нову міжнародну 

економічну або глобальну модель (GEM – global economic model) [352]. Ці моделі 

можна використовувати для оцінки наслідків геоекономічних трансформацій та 

перспектив розвитку геоекономіки в майбутньому.  

На основі аналізу концептуальних підходів вчених (цивілізаційного та світ-

системного), які пояснюють сучасну світобудову геоекономічного простору, 

доведено, що більшість вчених, а саме С. Хантінгтон, О. Неклесса, Е. Кочетов, 

А. Філіпенко та інші у своїх працях притримуються теорії багатополюсності 

сучасного світоустрою. Під багатополюсністю (багатополярністю) сучасного світу 

пропонуємо розуміти розмежування або об’єднання країн (держав) у певні групи за 

виконанням функцій у світовому відтворювальному процесі. У цьому контексті 

головним фактором є економічний вплив на розвиток окремих країн та суб’єктів 

світового господарства. Визначено, що основними суб’єктами геоекономіки є 

національні економіки, регіональні інтеграційні угруповання, міжнародні 

організації та корпорації (корпоративні мережі). Аналіз діяльності суб’єктів 

геоекономіки та взаємозв’язків між ними свідчить про те, що кожен з них прагне 

реалізувати власні економічні інтереси.  

Підхід щодо аналізу геоекономічних трансформацій ґрунтується на тому, що 

геоекономічні суб’єкти: держави, міжнародні та регіональні організації, 

корпоративні мережі здійснюють свою діяльність спираючись на фактори, котрі 

діють або на території всієї земної кулі, або на її значній частині, активно 

включеній у світову економіку. Зміна протягом багатьох століть обсягів і темпів 

приросту ВВП, його розподілу між цивілізаціями і провідними країнами, а також 

зрушення у відтворювальній і галузевій структурі, вказують не лише на рівень і 
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темпи розвитку світової економіки, а й на глобальні зрушення у ній: у період 

ранньоіндустріальної цивілізації і до початку індустріальної світовими 

економічними лідерами були китайська та індійська цивілізації, на них припадала 

майже половина світового ВВП. Західна Європа посідала третє місце. Далі йшли 

Африка, Росія, Японія і США, які скромно замикали позиції (у 1700 р. – 0,1 % 

світового ВВП) [348, c. 256–257]. Індустріальний лад різко змінив територіальні 

пропорції у розподілі економічної потужності. Західна Європа досягла в 1870–

1913 рр. третини світового ВВП, за нею стрімко підвищували свій потенціал 

Сполучені Штати Америки (1913 р. – 19 %, у 1950 – вже 27 %) [348, c. 257–258]. 

Лідерами стали північноамериканська та західноєвропейська цивілізації – на їх 

частку у 1973 р. припадало більше половини світового ВВП [348, c. 259]. 

Наступними були євразійська (більше 9 %), латиноамериканська (близько 9 %) і 

японська (близько 8 %) цивілізації [348, c. 260]. Частка китайської та індійської 

цивілізацій разом взятих не досягала і 8 %, Східної Європи та Африки трохи 

більше 3 % кожна [68]. Що ж стосується Китаю та Індії, то якраз починаючи з 

кінця ХХ ст. їхня частка почала зростати з 4,6 % у 1973 р. до 12,3 % у 2001 р., та з 

3,1 % до 5,4 % відповідно [82, c. 260–262].  

Останні два сторіччя характеризувалися рекордно високими за всю історію 

людства темпами економічного зростання та нарощування багатства цивілізацій, 

хоча період зародження та початкових стадій розвитку виробничої сфери 

характеризувався значно повільнішими темпами. Так, в епоху середньовіччя темпи 

приросту ВВП становили всього 0,15 % річних, а в період ранньоіндустріального 

суспільства вони збільшилися до 0,32 % [348]. Таке подвоєння обґрунтовувалося, в 

першу чергу, початком промислової революції кінця XVІІІ – початку XIX століть, 

переходом від традиційного до індустріального суспільства, а саме: від племінних 

федерацій, феодальних, імперських систем, міст-держав тощо до суспільств, що 

спираються на науку, техніку, індустрію та демократію, а також початковим 

нагромадженням капіталу у країнах Західної Європи [26]. Ці ж процеси, а особливо 

утворення промислової інфраструктури (залізниць, телеграфу, телефону, шосейних 

і морських шляхів сполучення та інших комунікацій) сприяли трикратному 
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зростанню темпів приросту ВВП до 0,93 % в 1820–1870 рр., а в 1870–1913 рр. до 

2,11 % [348, c. 256–262].  

Фінансові кризи, які відбувалися періодично, суттєво на загальну тенденцію 

зростання обсягів виробництва не впливали. Це пояснюється тим, що, по-перше, 

вони були в основному локальними (відбувалися в окремих країнах) аж до першої 

міжнародної за своїм характером кризи 1825 р., а, по-друге, їх негативні наслідки 

не могли перевищити позитивний вплив на розвиток світової економіки. 

Запровадження ринкових засад та наслідків промислової революції справляли саме 

кризи ХХ ст. мали особливий вплив не лише на розвиток окремих країн, а й 

цивілізацій в цілому [348]. На основі аналізу взаємозв’язку між геоекономічними 

трансформаціями та світовими фінансовими кризами з’ясовано, що найбільш 

суттєві трансформації геоекономічного простору відбувались внаслідок потужних 

фінансових криз, зокрема 1929–1933 рр., як наслідок – заміна системи вільного 

регулювання ринковою економікою на державне втручання, 1974–1975 рр. – колапс 

Бреттон-Вудської системи, перехід до Ямайської, 2008–2009 рр. – необхідність 

зміни парадигми регулювання національних економік та геоекономіки в цілому. 

Особливо вражаючого впливу від кризи 2008–2009 рр. зазнали 

високорозвинуті північноамериканська, західноєвропейська та японська 

цивілізації, а серед найменш розвинених – африканська. У 2007 р. саме країни цих 

цивілізацій мали найвищий для них за останні 20 років показник зростання 3,3 %, 

падіння ж у кризовий період становило 6,6 %, оскільки темп зростання ВНД у 

2009 р. був від’ємним – 3,3 % [119]. Водночас китайська та індійська цивілізації, 

незважаючи на це, продовжували розвиватися високими темпами. Незаможні 

країни, які не мали можливості впливати на розподіл доходів у світі, особливо 

нічого й не втратили, залишаючись фактично за межею бідності. Максимальними 

темпи приросту у них були в 2004 р. – 6,8 %, у 2009 р. (період кризи) вони 

становили 4,7 %, отже, найбільший розрив у цих показниках був близько 2,1 %. 

Країни із середнім рівнем ВНД на душу населення відчули його падіння в розмірі 

5,7 % з 2007 р. по 2009 р., хоча у 2015 р., вони вже відновили свій рух угору до 

6,8 % річних [119].  
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На основі аналізу статистичних даних показано, що навіть потужні фінансові 

кризи та зрушення у динаміці ВВП не змінили економічної влади у 

геоекономічному просторі. Головними лідерами поки що залишаються економічно 

розвинуті країни, хоча частка китайської та індійської цивілізацій поступово 

зростає. Сучасна ситуація показує, що економічне зростання у багаточисельних 

країнах, що розвиваються: Китаї, Індії, Бразилії, Росії впливає на необхідність 

формування нової парадигми розподілу світового багатства. Виявлено, що світовий 

виробничий простір зазнав значних зрушень також і в галузевій та відтворювальній 

структурах. До початку XIX ст. світова економіка мала переважно аграрний 

характер. Кардинальні зрушення в галузевій структурі передових країн світу 

сталися внаслідок промислової революції, а саме: на перші позиції вийшли 

машинна індустрія, будівництво та транспорт. Роль сільського господарства 

залишилася провідною лише у відсталих країнах. Так, в економічно розвинутих 

країнах зайняте у промисловості населення наприкінці ХІХ ст. становило близько 

20 %, а у сільському господарстві 30 %, ці ж показники у слаборозвинутих країнах 

нараховували відповідно 6 % і 80 % [304]. Водночас інтенсивний розвиток 

ринкових відносин спричинив необхідність розширення сфери послуг 

торговельних, фінансових, транспорту та зв’язку.  

Динаміка розвитку сфери послуг теж відрізняється за групами країн. Якщо у 

розвинутих країнах в цей період зайняте у наданні послуг населення рухалося до 

позначки 50 %, то у країнах з низьким рівнем розвитку воно становило близько 

12 % [304]. Початок ХХ ст. характеризувався значним прискоренням структурних 

змін в економічній сфері. Вагомий вплив на це мали фінансові кризи, які з одного 

боку, засвідчували недосконалість регулювання фінансової сфери, а з іншого, 

стимулювали виникнення нових форм взаємодії між суб’єктами та нових 

інструментів фінансових відносин. 

Кардинальні зрушення в галузевій структурі світової економіки особливо 

прискорились у другій половині XX ст. В розвинених країнах і цивілізаціях частка 

сільського господарства в структурі зайнятих скоротилася з 30,9 % до 3,6 % (у 

країнах Західної Європи до 7,8 %, США до 2,4 %) [304]. У розвитку обробної 
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промисловості монополістами стали такі провідні цивілізації, як 

північноамериканська, західноєвропейська та японська. Євразійська цивілізація в 

результаті кризи і неоліберальних реформ 1990-х років втратила значну частину 

обробної промисловості, частка зайнятих у промисловості скоротилась з 27,3 % у 

1950 р. до 23,3 % в 2000 р., різко зросла частка послуг, особливо у другій половині 

століття: в цілому у світі з 20,2 % в 1900 р., і 25,4 % у 1950 р., до 48,6 % у 2000 р.; у 

розвинених країнах з 43,1 і 58,1 % відповідно до 70,7 %; у країнах, що 

розвиваються 11,8 і 13,9 % до 43,3 %. Лідирують за цим показником США (76,7 % 

у 2000 р.), Австрія (73,5 %) і Західна Європа (70 %) [304]. Східна Європа, СРСР, 

Африка, Близький і Середній Схід, Африка південніше Сахари довго відставали за 

цими показниками, але в кінці століття на хвилі ринкових реформ істотно 

наблизилися до розвинених країн.  

Отже, світ зіткнувся з хвилеподібним перебігом процесів реструктуризації 

міжнародного обміну. Відбуваються зрушення й у відтворювальній структурі 

світової і більшості національних економік: падає частка споживчого та 

енергосировинного відтворювальних секторів, зростає частка інноваційно-

інвестиційного й, особливо, інфраструктурного секторів. Глобальні енергетичні та 

продовольчі кризи засвідчили, що нова економіка XXI ст. – це не виключно 

економіка послуг. Виробництво матеріальних благ – продовольства і 

сільгоспсировини, промислової продукції, будівельних об’єктів – залишається 

основою відтворення та забезпечення життєдіяльності людей, а надмірне 

розбухання сфери послуг, особливо ринкових, багато в чому має паразитичний 

характер.  

В контексті надмірного розширення сфери послуг, геоекономічні 

трансформації набувають фінансового «присмаку». Зміщується акцент з реальних на 

фінансові ринки, які стають більш глобалізованими через розвиток власної 

інфраструктури та участь у їх діяльності найбільш глобалізованих суб’єктів: 

комерційних та інвестиційних банків, пенсійних і хедж-фондів, страхових компаній 

тощо. Таким чином, сучасні фінансові кризи є наслідком процесів віртуалізації 

фінансів та концентрації інтересів корпоративних мереж, з іншого боку, виникнення 
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самих «геофінансів» теж можна назвати геоекономічною трансформацією. 

Відмічається поглиблення асиметрії у соціальній структурі міжнародної економіки, 

що проявляється через загострення суперечностей між світовими центрами 

економічного суперництва, цивілізаціями, національними економічними інтересами, 

розвинутими країнами, країнами, що розвиваються та країнами третього світу, 

соціальними верствами населення (економічна стратифікація). Невідповідність 

існуючої системи регулювання сучасному рівню економічних викликів проявилась 

через відсутність альтернативних моделей глобального економічного розвитку та 

низьку ефективність діючих механізмів міжнародної координації. Світові фінансові 

кризи, їх непередбачуваність та недієвість інституцій міжнародної антикризової 

політики, вимагають нового підходу до геоекономічних трансформацій та 

інституалізації глобальних антициклічних механізмів. 

Вітчизняні вчені в контексті власних досліджень теж вивчали проблематику 

формування економічної багатополярності та розвитку центрів світової економіки і 

сучасного стану світогосподарської будови. Так, А. Філіпенко розкриває структуру 

світу на основі існуючих цивілізаційних парадигм. Він виокремлює два основні 

напрями цивілізаційного аналізу суспільно-історичного процесу: культурно-

матеріалістичний і культурно- історичний, дає їх характеристику. Водночас на 

основі світ-системного аналізу досліджує «ядро» світового господарства, перехідні 

економічні системи та країни, що розвиваються [138, с. 35–79]. Таким чином, світ-

системний підхід підтверджує поділ світового простору через належність країн до 

певних груп: центру, периферії та напівпериферії. Участь країн у 

інтернаціоналізованих відтворювальних ядрах, розподілі світового доходу 

впливають на її місце у світовій економічній системі. Сьогодні центром світового 

господарства (ядром) є країни умовної Півночі, де відбувається становлення 

постіндустріального суспільства та домінування фінансової сфери. Формування 

центру (25 країн) та накопичення капіталу в ньому відбувалося майже 500 років. 

Сьогодні лише країни великої сімки створюють близько 50 % світового ВВП. 

Більшість країн Центру пов’язані геополітично та історико-культурно. Раніше вони 

позначалися терміном «європейська цивілізація», а тепер частіше – терміном 
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«західний світ», хоча сюди входить і Японія. Напівпериферія охоплює: 

індустріально розвинені країни умовного Заходу з ліберальною ринковою моделлю 

розвитку, які досягли успіхів на шляху модернізації суспільства й економіки 

(яскравим прикладом є Іспанія); нові індустріальні країни і території світу 

(Південна Корея, Гонконг, Сінгапур і Тайвань); країни – експортери нафти, які 

входять до ОПЕК. Периферія – це більшість країн, що розвиваються, переважно із 

сировинним типом експорту та низькими технологіями виробництва.  

Отже, в цілому ідеї науковців стосовно сучасного геоекономічного 

світоустрою та формування центрів світової економіки ґрунтуються на двох 

теоретико-методологічних підходах: цивілізаційному і світ-системному. 

Сьогоднішня наука не відкидає цивілізаційну теорію, але водночас намагається 

пояснити сучасні зрушення в світовому господарстві через світ-системне його 

сприйняття. Кожен з цих підходів має свої переваги і недоліки (див. Додаток В). 

Сьогоднішня взаємодія центрів світової економіки лежить в площині 

динамічної еволюції моделей центрованості світової економіки, що 

характеризувалися чергуванням однополярних, біполярних і багатополярних 

механізмів лідерства в технологічній, економічній і соціальній сферах. На нашу 

думку, концепція формування геоекономічної багатополярності світоустрою буде 

реалізовуватись через інституційне оформлення країн та країнових груп, у таку 

систему, де головну роль відіграватимуть стійкі георегіональні утворення 

(азіатський, європейський та північноамериканський кластери), окремі країни- 

лідери (Китай, США, Німеччина), інтеграційні угруповання (ЄС, АСЕАН, НАФТА) 

та геоекономічні коаліції, до складу яких можуть входити регіональні інтеграційні 

утворення, окремі країни та глобальні корпорації.  

 

1.3. Вплив БНП на геоекономічні зміни 

Минуле сторіччя пройшло під знаком глобальних інтеграційних процесів. Але 

важливо зазначити, що інтеграційні процеси, у більшості випадків, були логічним 

продовженням економічних наслідків кооперації та взаємодії стратегічних альянсів 
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БНП та МНК корпорацій на базі міжгалузевих угод (або в рамках політики 

економічної експансії альянсів, що розглядалось у попередньому розділі). 

Міжнародні економічні зв’язки країн Західної Європи завжди вирізнялися 

високою інтенсивністю. На розвиток виробничої кооперації в повоєнні роки вплинули 

саме БНП, у Західній Європі в період 1946–1958 рр. було зосереджено 40 % 

закордонних філій БНП в промисловості, що створило в цьому регіоні мережу 

міждержавних мікроекономічних зв’язків на рівні суб’єктів господарювання в багатьох 

галузях [80]. На їх основі стали розвиватися і макроекономічні зв’язки, тобто зв’язки 

між національними господарствами і країнами в цілому. Як наслідок – посилилась 

взаємозалежність промислово розвинутих країн Західної Європи. Необхідно 

відзначити, що вагомим чинником інтеграційних процесів в Європі стала і необхідність 

протидії цілковитому домінуванню США у світовому господарстві, а саме експансії 

долара, а також протидія фінансовим та економічним кризам, що були наслідком 

потужних спекулятивних атак проти валют провідних європейських країн [71]. 

Розглядаючи вплив мультинаціональних корпорацій доцільно буде згадати 

прихильників корпораціоналізму С. Рольфа та У. Ростоу які вважали, що 

інтегрування міжнародної економіки забезпечує не ринковий механізм і державне 

регулювання, а транснаціональні корпорації, функціонування яких сприяє 

раціональному і збалансованому розвитку світогосподарських зв’язків. 

Представником структуралізму Г. Мюрдалом економічна інтеграція 

розглядалася як процес структурних перетворень в економіці країн з центрами 

розвитку інтеграції – великими корпораціями і цілими галузями промисловості [23]. 

Результатом цих перетворень стає якісно новий інтегрований простір з більш 

досконалим господарським механізмом, адже корпорації впливали на формування 

міждержавних союзів задля досягнення оптимального масштабу діяльності та 

зниження трансакційних витрат (впливали на регіональну інтеграцію, створення 

митних та валютно-фінансових систем). Інтегрований простір можна розглядати і в 

контексті геоекономічного розвитку. Зауважимо, що визначальними факторами 

геоекономічного розвитку є економічні, які зумовлюють дію політичних, 

інституційних, технологічних, соціальних та інших.  
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В сучасних умовах, на думку А. Філіпенка, пріоритетними стають 

технологічні та інформаційні, їх економічні та цивілізаційно-релігійні складові [137, 

с. 274]. Враховуючи специфіку геоекономічного розвитку та особливу роль у цих 

процесах різноманітних суб’єктів, на думку А. Філіпенка до останніх можна 

віднести динамічні в рамках світової економіки процеси концентрації та 

централізації капіталу, транснаціоналізації господарського життя – зростання і 

розвитку великих транснаціональних компаній і фінансових груп.  

Найбільші корпорації, перетворюючись на глобальні корпорації, стають 

активними центрами розвитку геоекономіки. Вони через діяльність своїх 

підприємств, розкиданих по всьому світу, впливають на стан економіки відповідних 

країн. Водночас, будучи певним чином пов’язаними з постачальниками деталей, 

вузлів та інших комплектуючих, мають можливість впливати на тисячі формально 

незалежних підприємств. Особлива роль БНП в процесі інтернаціоналізації 

господарського життя полягає в тому, що вони встановлюють міжнародні економічні 

зв’язки в основному ланцюзі загального кругообігу – в фазі виробництва. Цим вони 

принципово відрізняються від пулів, картелів і синдикатів, які були широко 

поширені на початку XX століття і регулювали в міжнародному масштабі, головним 

чином, завершальну ланку відтворювального циклу – реалізацію готової продукції, 

тоді як саме виробництво здійснилося в національних кордонах. БНП, виносячи за 

межі країни основну ланку кругообігу, «витягують» завдяки цьому на міжнародну 

арену і весь відтворювальний цикл. 

І дійсно, західноєвропейські БНП здійснювали в країнах Євросоюзу виробництво 

не тільки на викуплених ними підприємствах, а й створювали нові заводи, фабрики, 

лабораторії, привертали місцеву робочу силу і фахівців, проводили дослідження і 

дослідно-конструкторські роботи, створювали систему реалізацію продукції та мережу 

сервісного обслуговування (створюючи цілу аутсорсингову виробничу мережу). 

Таким чином, на міжнародній основі здійснювався весь кругообіг капіталу – 

від її грошової до товарної форми. Це нова, більш висока ступінь міжнародного 

усуспільнення виробництва, причому БНП підвищують таке усуспільнення у всіх 

його аспектах: матеріально-технічному, економічному та юридичному. Тим самим 
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зміцнюються об’єктивні основи розвитку та поглиблення економічної взаємозв’язку 

країн Європейського Союзу. Стратегії формування таких БНП більше відповідали 

сучасним тенденціям транснаціоналізації компаній: розвитку діяльності 

закордонних філій в основних приймаючих країнах передував етап діяльності їх як 

національних фірм-експортерів [240, c. 167].  

На початку 60-х рр. особливим динамізмом характеризувались надходження 

американських ПІІ в обробну промисловість Західної Європи: машинобудування, 

автомобільну, електротехнічну та фармацевтичну промисловості. Необхідно 

відзначити, що в період формування Єдиного ринку галузева структура економіки 

регіону під динамічним впливом БНП зазнавала змін двох видів. По-перше, компанії 

розміщували нові потужності для збільшення контрольованої ними частки ринку і 

покращення позицій в регіоні. По-друге, вони перебудовували існуючі мережі для 

підвищення рівня горизонтальної та вертикальної інтеграції і найбільш адекватного 

пристосування до модифікованого ділового середовища. Проте процесу побудові 

потужних корпоративних мереж заважали, як було зазначено, проблеми 

трансакційних витрат (обмінні курси) та експансія долара США.  

Незважаючи на відносну стабільність в перші десятиліття Бреттон-Вудської 

системи, її успіх у справі відновлення міжнародного валютно-фінансового 

співробітництва та створення стійкої валютної системи в довгостроковому плані було 

поставлено під сумнів. Економіст Роберт Тріффін описав систему, яка пізніше 

отримала в економічній думці назву «дилема Тріффіна»,  яка описувала фіксовані 

обмінні курси в рамках Бреттон-Вудської угоди яка була заснована на довірі до долара 

США і економіки США. На думку Р. Тріффіна така модель могла служити двигуном 

для міжнародного економічного зростання і в країнах Європейського економічного 

співтовариства (ЄЕС). Проте така модель ЄЕС не сприймалась корпораціями в силу 

дилеми: приборкання інфляції в США буде уповільнювати темпи світового 

економічного зростання та не сприятиме конкурентоспроможності європейських 

корпорацій та альянсів, які розпочали побудову своїх мереж [447]. Також самі 

європейські корпорації посилювали ступінь невизначеності руху платіжних балансів 

країн ЄЕС, і, відповідно, зменшували можливість їх своєчасного регулювання зі 
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сторони урядів. Окрім того, своїм трансферним ціноутворенням та трансферними 

операціями вони послаблювали стабілізаційні механізми урядів країн ЄЕС. 

Також на початку 60-х років світова економіка стала залежною від 

Сполучених Штатів на фоні внутрішнього дефіциту платіжного балансу в цій країні, 

і зазначена ситуація не змінилась і після закінчення періоду переоціненого курсу 

долара та надлишковості цієї валюти на європейському фінансовому ринку на 

початку 60-х років [21]. Кризові явища, які впливали на формування грошово-

кредитної системи та фінансового сектору в цілому, в роки становлення цієї 

системи, були подолані саме завдяки зростанню мобільності капіталу міжнародних 

фінансових корпоративних мереж, адже уряди країн ЄЕС не були в змозі власними 

економічними заходами вирішити проблему компенсування дестабілізуючих 

коливань валютних курсів, не вдаючись до економічно-дорого втручання, що 

відбувалось за рахунок збільшення процентної ставки або валютної інтервенції (чи 

комбінування цих заходів). Проте, незважаючи на ревальвацію німецької марки та 

голландського гульдена, спекулятивні стрибки з використанням цих валют і надалі 

мали місце. Скоординовану відповідь на такі спекулятивні заходи країни ЄЕС не 

узгодили, що призвело до першої серйозної обмінної кризи в міжнародній валютній 

системі, що мала прямі наслідки для корпорацій ЄЕС [20].  

І саме ця проблематика завдала стратегічний вектор на зменшення 

трансакційних витрат європейськими корпораціями в рамках операційної діяльності 

в Західній Європі та створення нових корпоративних альянсів у фінансовому 

секторі, які були лобістами створення спільної грошово-кредитної політики (варто 

згадати такі фінансові корпорації Німеччини як Allianze Holding, Deutsche Bank, 

Commerzbank та інші, які були зацікавлені в синхронізації грошово-кредитної 

політики, що зменшувало їх трансакційні витрати на побудову власних 

корпоративних мереж в Західній Європі в той час).  

Отже, з початку 80-х років, на фоні потужних інтеграційних процесів в 

європейському регіоні та зростанні мобільності корпоративного капіталу, стало 

можливим говорити про особливе значення діяльності БНП у геоекономіці, зокрема, 

їхньої участі у створенні світового продукту та розподілі доходів. Цю діяльність 
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можна оцінити порівнявши показники результативності найбільших БНП (у 

відповідності до Fortune Global 500 List) та ефективності функціонування окремих 

національних економік. Результати підтверджують вагомий внесок БНП у розвиток 

економік країн їх базування. Зокрема, найяскравіше цей факт можна спостерігати у 

розвинутих країнах. Це може означати, що саме БНП є міцним фундаментом їхніх 

провідних позицій у глобальній економіці (див. рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1. Співвідношення ВНД окремих країн та доходу найбільших БНП у 

2016 р., млрд. дол. США  

Джерело: розраховано і складено автором за [84] 

 

Дані засвідчують, що серед економічно розвинутих країн найбільшу частку у 

ВНД своєї країни займають доходи БНП Великої Британії (0,89), Японії (0,76)та 

США (0,67). Серед найбільш потужних та відомих корпорацій можемо виокремити 

такі, як-от: HSBC Holdings, BP, Vodafone, Prudential, Standard Chartered, Tesco, British 

American Tobacco, BG Group, ABMiller, Legal & General Group, BT Group, Old 

Mutual, Standard Life, Rolls-Royce Holding, Imperial Tobacco Group, Royal Bank of 

Scotland, Associated British Foods, Delphi Automotive, Evraz Group (Велика Британія); 

Mitsubishi, UFJ Financial, Toyota Motor, Nissan Motor, Honda Motor, Mitsubishi Corp, 

Hitachi, Canon, Japan Tobacco, Toshiba, Central Japan Railway, Inpex, Suzuki Motor, 

Japan Airlines, Asahi Group Holdings, JFE Holdings, Tokyo Electric Power (Японія); 

JPMorgan Chase, General Electric, Exxon Mobil, Berkshire Hathaway, Wells Fargo, 

Chevron, Wal-Mart Stores, Apple, Citigroup, AT&T, Bank of America, IBM, Proctor & 

Gamble, Pfizer, Microsoft, Johnson&Johnson (США) [260].  
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Щодо Китаю та Індії, то у них ці показники становлять 0,39 та 0,32 відповідно. 

Зауважимо, що в останні роки кількість національних БНП цих країн має тенденцію 

до зростання. На особливу увагу заслуговує діяльність таких компаній: China 

Construction Bank, Agricultural Bank of China, PetroChina, Bank of China, Sinopec-

China Petroleum, Ping An Insurance Group, China Merchants Bank, China Life Insurance, 

China Minsheng Banking (Китай); Reliance Industries, State Bank of India, Oil & Natural 

Gas, ICICI Bank, Tata Motors, Indian Oil, Сoal India, HDFC Bank, Tata Steel, Hindalco 

Industries, Canara Bank, GAIL India, Bank of India, Hindustan Petroleum, Power 

Finance, Kotak Mahindra Bank, Reliance Infrastructure (Індія) [260].  

Якщо проаналізувати вплив діяльності БНП на процеси геоекономічних 

трансформацій, то, насамперед, варто звернутись до аналізу даних про міжнародні 

потоки прямих іноземних інвестицій. Адже саме з ними безпосередньо пов’язані 

процеси створення механізму виходу виробництва за національні межі. Саме БНП є 

головними джерелами прямих інвестицій, на частку яких нині припадає близько 

90 % прямих закордонних інвестицій у світі. За останні 30 років діяльність БНП 

характеризується приростом глобальних потоків прямих іноземних інвестицій 

(див. рис. 1.2) [84]. 

 

Рис. 1.2. Загальна динаміка обсягів залучених ПІІ у світі з 1990 по 2015 рік 

(млн дол. США) 

Джерело: складено автором за [84] 
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Лібералізація східно-азіатських економік та зміни в конфігурації 

геоекономічного простору, а саме перехід від біполярності до багатополюсності, 

поява нових територій для вкладення капіталу – країн колишнього соціалістичного 

табору та зміна в цей період стратегій БНП теж посприяли інтенсифікації процесів 

закордонного інвестування. Періоди падіння обсягів ПІІ, в основному, збігаються з 

економічним спадом у країнах – основних інвесторах світової економіки: США, 

Японії та ЄС, що почався в 2001 р. У цьому ж напрямі діяли процеси значного 

скорочення обсягів транскордонних злиттів та поглинань, а також закономірне 

зменшення ППІ після їхнього непомірного зростання (2000 р. обсяг ПІІ перевищував 

їх обсяг у 1995 р. у 6 разів) [56, с. 8].  

Головну роль у позитивній динаміці надходження іноземних інвестицій 

відіграють країни, що розвиваються, та їх вищі темпи економічного розвитку, а 

також поступове збільшення інвестицій в країнах з перехідною економікою. Згідно з 

даними про обсяг залучених ПІІ, у 2017 році він становив майже 1,7 трлн дол. США, 

що значно перевищує їх обсяг у 1980 році, який нараховував 54069 млн дол. США. 

Цей приріст відбувся на тлі збільшення прибутків транснаціональних корпорацій 

(БНП) та відносно високих темпів економічного зростання в країнах, що 

розвиваються. Із групи розвинутих країн найбільшими притоками ПІІ 

характеризуються Німеччина, Франція, Великобританія, Канада, США.  

Обсяг ПІІ приймаючих країн у країнах, що розвиваються, збільшився з 7469 

млн дол. США у 1980 році до 702825,6 млн дол. США. У 2015 р. серед країн, що 

розвиваються, найбільші обсяги залучених ПІІ були зафіксовані для економіки 

Китаю. Притік іноземних інвестицій до країн з перехідною економікою значно 

менший, ніж в розвинених чи країнах, що розвиваються, але також характеризується 

помірними темпами приросту за 30 років (див. рис. 1.3).  

Зокрема, за останні 30 років значно зміцнили позиції країни, що розвиваються, 

оскільки у 1980 році найбільший обсяг залучених інвестицій припадав на розвинені 

країни – це 86 %, а у 2015 році їх обсяг скоротився до 42 %. Країни з ринками, що 

формуються, за цей період збільшили обсяг залучених інвестицій до 52 % (у 4 рази), 

ніж на початку 80-х років.  
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Рис. 1.3. Розподіл залучених ПІІ за групами країн, % 

Джерело: складено автором за [84] 

 

У групі розвинутих країн найбільший обсяг залучених ПІІ належить 

європейським країнам, що у 2015 році становив 20,4 % від загального значення. 

Такий обсяг ПІІ у Європі забезпечують країни Європейського Союзу, оскільки 

сумарне значення інвестицій цих країн майже збігається з обсягом інвестицій усієї 

Європи. Окремо ж представлені розвинуті країни в цій таблиці характеризуються 

незначними обсягами залучених інвестицій, окрім США, обсяг інвестицій яких 

становить 12,4 % [56].  

Найбільшу питому вагу серед країн, що розвиваються, має Китай, обсяг 

інвестицій якого становить 8,96 %, причому це значення значно перевищує обсяги 

ПІІ деяких розвинутих країн. Також зростають темпи залучення закордонних 

інвестицій до країн з перехідною економікою. Хоча, для цих країн актуальними є 

питання формування сприятливого інвестиційного клімату, поліпшення 

інфраструктури, забезпечення гарантій для іноземних інвесторів і налагодження 

відносин з розвинутими та країнами, що розвиваються.  

Згідно з даними про інвестиції, обсяг вкладених ПІІ у 2015 році становив 

1390956,1 млн дол. США, що перевищує їх обсяг у 1980 році, який нараховував 

51575,89 млн дол. США. Обсяг відтоку ПІІ у країнах, що розвиваються, збільшився 

з 3178,7472 млн дол. США у 1980 до 486081,8 млн дол. США у 2015 році. Але відтік 

іноземних інвестицій від розвинутих країн був у 2 рази більшим, порівняно з 
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країнами, що розвиваються. Важливо відзначити помірні темпи зростання 

вкладених ПІІ у групі країн з перехідною економікою (див. рис. 1.4.).  

 

Рис. 1.4. Розподіл вкладених ПІІ за групами країн, % 

Джерело: складено автором за [84] 

 

У період з 1980 р. до 2015 р. обсяг вкладених інвестицій у розвинених країнах 

зменшився з 94 % до 65 %, але, незважаючи на це, вони займають найбільшу питому 

вагу у світовому обсязі вкладених інвестицій. Незначним відсотком (4 %) 

характеризується група країн з перехідною економікою. 

Суттєве зростання відтоків ПІІ притаманне країнам, що розвиваються. Серед 

групи розвинених країн основними інвесторами є США (23,6 %) та країни 

Європейського Союзу (23,2 %). Серед країн, що розвиваються, найбільша кількість 

інвестицій надходить із країн Латинської Америки і Карибського басейну (7,4 %) та 

Китаю (6,05 %). Отже, проаналізувавши динаміку і структуру потоків іноземних 

інвестицій, можна зробити висновок, що основними інвесторами є розвинені країни, 

вони ж відповідно є і країнами базування БНП, а країни, що розвиваються, є 

найпривабливішими для іноземних інвестицій [56]. 

Окрім зміни економічних позицій БНП за групами країн, що є відображенням 

одного зі складників ґенези БНП, а саме – мотиву доступу на нові ринки, особливої 

уваги заслуговують зміни, що сталися у галузевому розподілі прямих іноземних 

інвестицій протягом останніх років. На жаль, часові проміжки нашого дослідження 

обмежені наявними статистичними даними за період 1990–2011 рр., проте цієї 



83 

інформації, на наш погляд, достатньо для того, щоб прослідкувати основні тенденції 

зміни позицій транснаціонального капіталу.  

Аналізуючи період з 1990 до 2015 р., відмітимо, що у світовому господарстві 

обсяг залучених ПІІ у всі сфери діяльності збільшився практично в 10 разів. За 

структурою розподілу інвестицій більша їх частина припадає на сферу послуг 

порівняно з галузями промисловості. Ця різниця між галузями суттєво зросла за 

останні 20 років. Якщо у 1990 році на промисловість припадало 853716 млн дол. 

(46 %), а на послуги – 1012673 млн дол. (54 %), то у 2015 році на промисловість 

припадало 5219557 млн дол. залучених інвестицій (28 %), а на сферу послуг – 

13288090 млн дол. (72 %) [56].  

У 1990 р. серед галузей промисловості найбільший обсяг залучених ПІІ 

припадав на видобувну, хімічну та металургійну. Їхній обсяги становили 182115 млн 

дол. (21 %), 184360 млн дол. (21 %) та 70725 млн дол. (8 %) відповідно. Майже така ж 

структура інвестування у галузі залишилася і 2015-го. Проте структура інвестування 

потоків дещо відрізнялася за групами країн. У сфері ж послуг лідером за обсягом ПІІ 

була торгівля, що у 1990 році., що у 2015 році.  В результаті аналізу наведених даних, 

можна виділити основні галузі інвестування за останні 20 років: торгівлю, видобувну 

та хімічну промисловості, а також транспортні послуги.  

Загальносвітовий обсяг вкладених ПІІ у всі сфери діяльності зріс більше ніж у 

10 разів, і в 2015 р. становив 26441873 млн дол. США. За структурою розподілу 

інвестицій, більша їх частка припадає на сферу послуг, порівняно з промисловістю. 

Проте ця різниця між галузями кардинально зросла саме за останні 20 років. Так, 

якщо 1990 р. на промисловість припадало 905708 млн дол. США, а на послуги – 

996685 млн дол., то 2015-го на промисловість припадало 4805584 млн дол. 

вкладених іноземних інвестицій, а на послуги – 18445875 млн дол. США [56].  

Слід відзначити, що за галузями промисловості найбільший відтік ПІІ було 

зафіксовано з хімічної, обсяг якої становив 190121 млн дол. Це можна пояснити 

прагненням БНП, що діють у цій галузі, перенести шкідливі виробництва з країни 

базування до інших приймаючих країн. На другому місці за обсягами інвестованого 

капіталу розташувалася видобувна промисловість із обсягом 178838 млн дол. США. 
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Ця обставина зумовлена першим складником генези БНП, що, навіть сьогодні, не 

втрачає актуальності, а саме – забезпечення доступу до природних ресурсів шляхом 

розширення власної мережі та забезпечення контролю над підрозділами. Також 

значний обсяг вкладених інвестицій було зафіксовано для металургійної 

промисловості з обсягом 84617 млн дол. Галузева ж структура інвестування дещо 

змінилася 2011-го. Перше місце посіли БНП видобувного сектора, друге – хімічної 

промисловості, а третє – металургії.  

Під час дослідження змін позицій транснаціональних корпорацій у сучасному 

геоекономічному просторі, слід відзначити, що важливе місце у глобальних 

стратегіях БНП відіграють акціонерні форми розвитку їхньої діяльності, 

насамперед, шляхом злиттів та поглинань. Наразі, це найбільш швидкий спосіб 

придбання активів у різних країнах та інших стадіях виробничого процесу, освоєння 

нових ринків. На це впливають такі фактори, як-от: особливості світової економіки 

періоду глобалізації; специфіка світового економічного циклу; характерні риси 

корпоративної консолідації як явища тощо. У світовій практиці угод щодо злиттів та 

поглинань, БНП виконують роль як продавців, так і покупців закордонних активів. 

Особливості ж урахування цих угод у статистиці національних економік залежать 

від їх статусу щодо БНП – країни базування та приймаючі країни. 

Згідно з офіційними даними, кількість операцій злиттів і поглинань з погляду 

продажу активів у світі за 20 років збільшилась з 2072 у 1990 р. до 5400 у 2015 р. 

Зростання кількості таких операцій у всьому світі спричинило їхню позитивну 

динаміку як у розвинених країнах, так країнах, що розвиваються. Проте, за кількістю 

операцій «продажів» своїх компаній, провідні позиції займають розвинені країни, 

обсяг яких у 2015 р. становив 3819 порівняно з 1302 у країнах, що розвиваються.  

Саме ці країни є лідерами і серед «покупців» закордонних активів. Зокрема, 

серед розвинених країн найбільшою кількістю операцій злиття і поглинання 

характеризується Європа, обсяг яких становить 50 % від загального значення 

розвинених країн у 2015 р. У США також великий відсоток здійснених операцій, 

який нараховує 29 % від загального значення цих обсягів у всіх розвинених країнах, 

він навіть перевищує обсяги таких угод у країнах, що розвиваються [253].  
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У групі останніх найбільше придбали країни Азії, обсяг купівлі для операцій 

яких збільшився з 72 у 1990 р. до 765 у 2015 р., що на 2015 р. становить 74 % 

загальної кількості операцій країн, що розвиваються. Друге місце за кількістю 

міжнародних операцій посідають країни Латинської Америки та Карибського 

басейну, і третє – Китай (див. рис. 1.5) [253]. 

 
Рис. 1.5. Розподіл «покупців» закордонних активів за групами країн в угодах 

транскордонних злиттів та поглинань, % 

Джерело: складено автором за [84]  

 

Країни з перехідною економікою характеризуються малим обсягом 

міжнародних операцій із придбання закордонних активів, що у 2015 р. становив 76. 

Найбільш вагомий внесок цих операцій у групі країн з перехідною економікою має 

Росія, кількість продажів компаній для операцій злиття і поглинання якої 

становить 57, що дорівнює 75 % від усіх подібних операцій транзитивних країн за 

2015 р. Отже, аналіз статистичних даних підтверджує загальносвітові тенденції 

зміцнення на міжнародній арені позицій БНП з країн, що розвиваються [253].  

Вартісні показники укладених угод злиттів та поглинань за вказані періоди 

засвідчують, що найбільший прибуток від продажів мають розвинені країни, а 

найменший – країни з перехідною економікою. Від’ємне значення відповідних 

показників для країн цієї групи засвідчує те, що більше активів було продано 

закордонним БНП, ніж придбано вітчизняними компаніями. Так, серед розвинутих 
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країн найбільші показники демонструють США та країни Європейського Союзу, 

серед країн, що розвиваються – країни Азійського регіону, Латинської та Південної 

Америки.  

Результатом численних злиттів і поглинань є утворення нових БНП 

олігополістичного типу, що теж впливає на перерозподіл світового продукту і доходу 

на користь таких корпорацій. Протягом останніх років у окремих галузях домінують 

дві-три великі корпорації, що конкурують між собою на ринках практично всіх 

країн. Під час кризи ця тенденція лише посилилася, оскільки у компаній з’явився 

шанс купити здешевлені активи компаній, що опинилися на межі банкрутства.  

Водночас, цьому процесу сприяли більш лояльні заходи економічної політики 

розвинених країн щодо інвестицій з-за кордону. Так, у секторі нафтогазової 

промисловості провідні позиції на ринку належать «Exxon Mobil» (США), «Royal 

Dutch Shell» (Нідерланди) та «Petro China» (Китай); у сфері фінансів – «JP Morgan 

Chase» (США), «HSBC Holdings» (Великобританія) та «Allianz» (Німеччина) [260]. 

Зазначимо, що лідерами серед країн-покупців у транскордонних злиттях та 

поглинаннях все ще залишаються розвинені країни, які не поступаються за 

показниками вартості укладених угод. 

Деякі з БНП змогли реалізувати свої стратегії інтернаціоналізації та досягти 

збільшення рівня ефективності власної діяльності на ринках та у регіонах. Водночас 

у ситуації, що склалася, великі корпорації з країн, що розвиваються, можуть значно 

зміцнити позиції, якщо їм вдасться успішно розвивати та підтримувати стабільний 

попит на власну продукцію.  

Підсумовуючи основні результати виникнення та розвитку БНП у 

геоекономічному просторі, зауважимо, що загалом процеси транснаціоналізації 

світового господарства перетворили найбільші компанії на ключові суб’єкти 

глобальної економіки, а їх міжнародна діяльність стала своєрідним індикатором 

економічної активності у світовому економічному просторі. Це засвідчує позитивна 

динаміка основних показників їх діяльності, зокрема, обсягів вхідних та вихідних 

інвестицій, продажів закордонних підрозділів, їхніх активів і зайнятості 

(див рис. 1.6).  
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Рис. 1.6. Динаміка зміни показників міжнародної діяльності БНП (%), 1986–

2015  

Джерело: складено автором за [457]. 

 

Водночас, найсуттєвіші періоди нестабільності або падіння темпів приросту 

показників діяльності БНП на міжнародних ринках спостерігаються в період 

світової фінансової кризи 2007–2008 рр. Слід відзначити, що такі чинники, як: 

загрози кризи євро-зони, коливання кон’юнктури основних світових ринків, 

очікування інвесторів певної фінансової нестабільності не дозволяють їм відновити 

позитивну динаміку попередніх періодів [58, 57].  

Специфікою реагування БНП на світові фінансові кризи є їх намагання не 

скорочувати витрати на інновації. Так, останні є ключовим компонентом всієї 

корпоративної стратегії, а скорочення інноваційних інвестицій може призвести до 

втрати конкурентних переваг компанії. Також, БНП більшості галузей економіки 

залучені в процес розробки продуктових інновацій, цикл яких складає кілька років і 

значно перевищує тривалість економічної рецесії. Деякі БНП розглядають рецесію 

як можливість посилення власних конкурентних позицій, особливо з більш 

слабкими конкурентами, які економлять на інвестиціях у НДДКР з фінансових 

міркувань [52, с. 481]. 

Для системного розуміння зв’язку діяльності БНП та кардинальних змін у 

геоекономічному просторі необхідно зазначити, що процеси транснаціоналізації, 
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насамперед, торкнулися таких змін у економічній сфері як: формування 

виробничих мережевих ланцюгів; перерозподіл світового доходу на власну 

користь; втручання БНП у процеси контролю над світовими ресурсами; сприяння 

фінансовій глобалізації; зростання рівня економічного розвитку приймаючих країн 

та ін. Цьому сприяла інвестиційна експансія БНП шляхом злиттів та поглинань, 

використання проектів «greenfield» та «brownfield», формування стратегічних 

альянсів, фінансово-промислових груп тощо [52]. 

Доцільно закцентувати увагу на особливому значенні розвитку БНП для 

технологічної сфери, а саме можливостей застосування нових технологій у 

слаборозвинених країнах; глобальній інформатизації світового простору; потужному 

фінансуванні НДДКР; створенні наукоємної продукції та формуванні 

постіндустріального суспільства. Саме формування глобальної інформаційно- 

комунікаційної мережі та всесвітнього інформаційно-фінансового простору для 

вільного переміщення транснаціонального капіталу і могло спричинити такі наслідки. 

Навіть на політичну та соціально-культурну сфери транснаціоналізація 

змогла здійснити певний вплив. В першу чергу, наслідком цих процесів стало 

формування нових суб’єктів міжнародних відносин – транснаціональних 

корпорацій. Також доцільно виокремити: перерозподіл управлінських функцій у 

політичній системі на користь самих БНП або країн, які є їх «Батьківщиною»; 

виникнення нових методів і технологій політичного лобіювання інтересів цих 

компаній, що стало можливим через політичний вплив БНП у суспільстві, їх 

особливі взаємовідносини з національними урядами та міжнародними 

організаціями. У соціально-культурній сфері БНП сприяли перенесенню принципів 

демократії у приймаючі країни; формуванню так званої «людини світу», для якої 

місце її народження та проживання вже не відіграє особливого значення; 

зростанню інтелектуального потенціалу; міграції кадрів тощо. Все це 

уможливлювалось завдяки використанню глобальної системи корпоративного 

управління, заснованого на акціонерних та неакціонерних формах організації 

економічних відносин та транснаціоналізації, яка формує сучасний геоекономічний 

простір та  різні його сфери, зокрема, економічну, технологічну, політичну та 

соціально-культурну.  
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1.4.  Локальні структури просторової конфігурації як складові 

глобального економічного середовища 

 

Просторовий підхід в своїй основі також має географічну близькість і переваги 

від локалізації суб’єктів економічних відносин і пов’язаних з ними галузей. 

Географічна агломерація може являти собою потенційно складову глобальних 

економічних систем, впливаючи на формування ГКМ» [187, с. 31–33]. Фактично, ми 

сьогодні спостерігаємо еволюцію парадигмальних складових, які необхідно 

переглядати в світлі нового альянсового капіталізму та сучасного технологічного 

розвитку, метою яких є включення різноманіття міжфірмових зв’язків для зміцнення 

конкурентних позицій на світовому ринку. Сьогодні до таких інноваційних систем в 

геоекономічному просторі, які поєднують корпорації і технології в одній 

просторовій точці є «глобальні міста», які є складовими як кластерів так і ГКМ. 

В авторському трактуванні зазначимо, що глобальні інноваційні системи також 

лежать в генезі сучасної французької школи просторової економіки. Французькі 

вчені Філіпп Айдало та Жан-Клод Перрен є сучасними «зв’язковими” двох поколінь 

французьких науковців просторової школи. Також з Айдало пов’язують появу в 

середині 1980-х років “групи європейських дослідників інноваційних середовищ» 

(Le Groupe de Recherche Europeen sur les Milieux Innovateurs, GREMI), і можна 

сміливо зазначити, що сучасні локальні структури просторової конфігурації є також 

є складовою глобального економічного середовища (див. рис. 1.7). 

До структур із класу «точкових» відносяться світові міста, цифрові міста, 

глокальні вузли, електронні центри. Геоекономіка надає виключне значення містам, 

в першу чергу містам зі світовим статусом. Кожне місто – це модель суспільства, яке 

його породило. Багато міст мають полосовидну структуру, що притискається до 

річки або до моря. Відомі світові міста, як правило, не сперечаються з ландшафтом. 

Залишиться, мабуть, таємницею, чому місто виникло саме в даному місці. Місто з 

часом перетворюється в опорний каркас розселення, позначаючи місцевості, і 

залишаючи в пам’яті поколінь свої вузлові і лінійні елементи [89]. 
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Рис. 1.7. Генезис сучасної школи просторової економіки 

Джерело: розроблено автором 

 

У результаті еволюції наукової думки сьогодні у науковій літературі можна 

зустріти такі поняття, як «глобальне місто», «світове місто», «мегаполіс», «мегамісто», 

«мегалополіс», «надмісто», «агломерація» та ін., що пов’язано з розвитком різних 

наукових концепцій та теорій. Як свідчить проведений аналіз, у цілому сьогодні існують 

два найбільш загальних підходи до розуміння сутності та видів міст: демографічний та 

функціональний [414]. Так, прибічники демографічного підходу при дослідженні 

сутності та видів міст зосереджують увагу на розмірах міст, на дослідженні «мегаміста», 

прибічники функціонального підходу – розглядають місто як інтегральну частину більш 

великої системи, частину сучасних процесів глобалізації, зосереджують увагу на 

дослідженні світових та глобальних міст. Так, С. Сассен, проводячи паралель між 

мегамістом та глобальним містом, зазначає, що «мегамісто – це місто величезних 

розмірів, глобальне ж місто – це місто, що має величезну владу або вплив» [67].  

Науковці звертають увагу на дуалізм світових міст: один бік звернений до 

національної економіки, інший – до світогосподарських потоків. І часом лідери 

глобалізації відриваються від національного контексту і спрямовуються до світових 

ринків. Роль найбільших світових міст відображається в даних табл. 9. Як 
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вбачається, на даний момент за обсягом і якістю аудиторських, фінансових і 

юридичних послуг лідирують Нью-Йорк, Лондон, Токіо. Решта центрів ділової 

активності не скоро подолають своє відставання. У 2015 році Нью-Йорк знову 

підтвердив своє лідерство серед європейських міст (див. табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Індекс ділової активності світових міст за 2015 рік 

 Аудиторські послуги Банки / фінанси Юридичні послуги Загальний бал 

Нью-Йорк 35 100 100 235 

Лондон 100 77 23 200 

Гонконг 8 71 16 95 

Франкфурт 13 73 5 91 

Париж 27 54 10 91 

Токіо 10 72 5 87 

Торонто 35 38 3 78 

Сідней 17 43 8 68 

Мадрид 4 55 3 61 

Сінгапур 6 41 5 52 

Амстердам 31 2 8 41 

Мілан 6 22 2 30 

Дюссельдорф 24 2 1 27 

Брюссель 14 1 3 17 

Москва 4 7 3 14 

Джерело: складено автором на підставі даних [452]. 
 

У міру розвитку глобалізації вшир і вглиб поповнюється список міст і 

регіонів, що претендують на роль центрів тяжіння кадрів і капіталів: в США – Техас, 

Каліфорнія, Іллінойс, Нью-Джерсі; в Китаї 12 прибережних провінцій, особливо – 

Гуандун; Бангалор в Індії; Стокгольм в Швеції і т.д. На вибір місця для ведення 

бізнесу впливають 12 критеріїв (табл. 1.3).  

Таблиця 1.3 

Кращі європейські міста для ведення бізнесу. Топ-10 

Місце у 2002 році Місце у 2010 році Місце в 1991 році Місто Середньозважений Бал 

1 1 1 Лондон 0.95 

2 2 2 Париж 0,68 

3 3 3 Франкфурт 0,40 

4 4 4 Брюссель 0,31 

5 5 5 Амстердам 0,30 

6 6 11 Барселона 0,23 

7 8 17 Мадрід 0,19 

8 11 9 Мілан 0,18 

9 9 15 Берлін 0,17 

10 7 7 Цюріх 0,17 

38 30 24 Київ 0,03 

Джерело: складено автором на підставі даних [452]. 
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Але з розвитком інформаційних технологій в добу мережевої економіки 

сьогодні розпочинається історія появи самобутніх мережевих спільнот – цифрових 

міст, де окрім вищезазначених параметрів успішності міста є новий параметр – 

інтегрованість в мережевий інформаційний простір. Дамо наступне визначення 

поняттю «цифровому місту». Цифрове місто це громадська локальна мережа, що діє 

в форматі електронного діалогу, що має соціальний статус інтерактивного центру 

громадських комунікацій, що об’єднує локальні інститути, базові організації та 

комп’ютерні мережі конкретного міста в єдине, яке функціонує в реальному місці і 

часу віртуального співтовариство. Новітня геоекономічна система, яка спирається на 

мережеві технології, викликає до життя якісно нові форми глобально-локального 

взаємодії не тільки у вузькому економічному, але і цивілізаційному контексті: в 

соціоекономічному, етноекономічному, соціокультурному, політичному вимірі. Йде 

глобальний процес будівництва мережевих локальних спільнот, які є складовою 

глобальної мережевої економіки. Як правило, вони пов’язані з локальними 

інститутами і місцевими структурами влади і управління. Нові канали участі 

громадян, дрібного бізнесу, некомерційних структур в прийнятті рішень локального 

рівня підвищують ефективність місцевого самоврядування, сприяють економічному 

зростанню і тим самим створюють передумови зближення в траєкторіях розвитку 

місцевої економіки з головними векторами світового руху.  

Перші локальні громадянські мережеві спільноти з’явилися в середині 80-х і 

описані в роботах Тімо Копомоа [329]: 

1986 р. – Клівлендська вільна мережа (Cleveland Freenet), що виникла за під-

тримки Кейс-Вестернского Університету США і Громадської Електронної Мережі 

(Public Electronic Net) в місті Санта-Моніка, Каліфорнія; 

1989 р. – Мережа громадськості Сіетла (Seattle Community Network); 

1994 р. – Цифрове місто Амстердам (Нідерланди) – одна з найважливіших 

ключових точок у розвитку локальних громадянських мереж (De Digital Stad). 

«Цифрове» місто стартувало в січні 1994 року як унікальний 10-тижневий 

експеримент з підтримки електронного діалогу між міською радою та жителями 

Амстердама і як соціальна практика інтерактивного спілкування. Будучи досить 
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успішним, експеримент було вирішено перетворити на повномасштабний постійний 

проект локального «мережевого співтовариства», який надає можливості 

комунікації і відкритому доступі всім користувачам. Більшість користувачів були 

зареєстрованими у віртуальному місті жителями, решта – гостями. Робочою мовою 

міста була обрана німецька. Спочатку задуманий і призначений для жителів 

Амстердама, проект, природно, розміщувався в глобальній мережі. У структурі 

сайту втілилася реальна міська інфраструктура. Там були щоденні відомості – 

офіційний орган муніципалітету, в якому городяни могли знайомитися з 

найважливішими рішеннями міської влади і висловлювати свою думку. Міська 

адміністрація Амстердама першою з регіональних влад погодилася підключити 

свою внутрішню мережу до Інтернету в цілях забезпечення відкритості та 

прозорості інформації. У цифровому місті активно брали участь його жителі, 

голосуючи, протестуючи, висловлюючи свої думки і мотивації, висловлюючи і 

відстоюючи інтереси, просуваючи пропозиції і проекти. У 1995 р в місті-мережі 

було 4 000 зареєстрованих користувачів, через 3 роки їх число досягло 50 000, а до 

2000 р. склало вже 140 000, більше половини з яких не були мешканцями 

Амстердаму. Локальна мережа перетворилася в той же час і в найбільшу загального 

користування комп’ютерну мережу Європи [398]. Таким чином, виникла зовсім нова 

логістична інфраструктура, яка поєднувала локальні інститути, незалежні 

неформальні організації і комп’ютерні мережі в новітню відкриту для спільноти 

геомережеву економіку і культуру.  

Поступово на планеті з’явилися десятки і сотні подібних мереж, які зробили 

доступними світу інтереси, цінності, сумніви, роздуми людей, до того приховані 

всередині них і в силу цього недоступні локальним структурам і інститутам. 

Традиційна логістична інфраструктура геоекономічного простору будувалася на 

принципах універсалізації та формування індустріальних вузлів, зон як інтегрованих 

територіально-функціональних і соціальних систем. Лібералізація, глобалізація, 

дерегуляція в поєднанні з швидкими технологічними змінами перевернули цю 

історичну тенденцію, викликавши диверсифікацію просторової інфраструктури 
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відповідно до вимог ринкових можливостей, функціональних пріоритетів, 

соціальних переваг і підтримки, політичного вибору. 

Однією з умов конкурентоспроможності і включеності в глобальну економіку 

стала висока якість зв’язку на базі Інтернет-технології, наявність потужних 

волоконно-оптичних систем, високоефективних мереж. У глобальному просторі стали 

виникати «глокальні вузли» («glocal nodes»). Під глокальними вузлами ми розуміємо 

особливі, ключові з точки зору бізнесу і розвитку інформаційних технологій райони 

(локуси), розкидані по всьому світу, оснащені найсучаснішою телекомунікаційною 

технікою і системами зв’язку, з’єднані у всесвітню електронну мережу з іншими 

такими ж технологічно просунутими районами в будь-якій точці планети, але слабо 

інтегровані або зовсім не інтегровані з безпосередньо до них примикають [212]. 

Поява нових інформаційних і комунікаційних технологій і в особливості 

Інтернету дозволило досягти безпрецедентної комбінації гнучкості і точності 

виконання завдань; координувати прийняття рішень і децентралізоване виконання, 

індивідуальне самовираження і глобальну комунікацію. Все разом забезпечило 

чудову організаційну форму для людської діяльності. В останній чверті XX століття 

три незалежні процеси з’єдналися, сповістивши про появу нової соціальної 

структури, що базується на мережах: по-перше, нові потреби економіки в гнучкому 

управлінні в умовах глобалізації; по-друге, нові вимоги суспільства до високої 

відкритості комунікацій як однієї з найважливіших соціальних цінностей; по-третє, 

надзвичайні досягнення в телекомунікаціях, стали можливими завдяки революції в 

мікроелектроніці. Отже телекомунікаційні технології важіль переходу до нової 

форми суспільства – мережевого суспільства і до нової, мережевий економіці, у 

поєднанні з новою технологією блокчейн це дасть змогу перевести ще величезну 

кількість діяльності міст у електронну форму. 

Проте, не дивлячись на той факт, що ми розуміємо сутність глобалізації міст, 

сьогодні не існує уніфікованого підходу до розуміння сутності поняття «глобальне 

місто». Так, С. Сассен визначає глобальне місто, як постіндустріальний центр, що 

займає стратегічне становище в системі міжнародних відносин та у світовій економіці 

за рахунок концентрації функцій управління й контролю, а також спеціалізується в 
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галузі надання професійних бізнес-послуг [405]. Автор під глобальним містом розуміє 

мегаполіс, який має суттєву світополітичну, світоекономічну та геоекономічну 

значущість, також має вплив на систему міжнародних відносин з огляду на те, що з 

ними пов’язано походження та розвиток ключових глобальних процесів сучасності. 

Водночас глобальне місто – це результат розвитку міського простору, де присутній 

аномально високий рівень економічної активності, великі потоки інформації, масова 

мобільність населення тощо. Таким чином, під терміном «глобальне місто» доцільно 

розуміти місто, стан та особливості розвитку якого суттєво впливають на розвиток 

світової політичної, економічної та культурної системи або місто, що має 

всеохоплюючий (пропорційний) як інформаційний, так і матеріальний вплив на різні 

сфери життя світової спільноти у глобальному масштабі.  

Донині відсутній уніфікований перелік критеріїв, які дозволяють 

охарактеризувати міста як глобальні. Так, П. Холл, проаналізувавши головні 

атрибути міст (політику, торгівлю, комунікації, фінансову діяльність, культуру, 

технології й освіту), верхівки світової ієрархії Лондона, Парижа, Рандстада Голланд, 

Рейн-Рура, Москви, Нью-Йорка й Токіо, прийшов до висновку, що характерними 

рисами глобальних міст є те, що, перш за все, ці міста, як правило, є великими 

центрами політичної потужності, оскільки саме тут зосереджені представники 

найпотужніших національних урядів і нерідко міжнародні представництва, а також 

такі інституції як профспілки, федерації роботодавців, штаб-квартири великих 

промислових концернів тощо. Світові міста є провідними фінансовими центрами 

країн, у яких вони знаходяться, об’єднуючи центральні банки, великі страхові 

компанії й цілу низку інших спеціалізованих фінансових установ [286]. Схожої 

думки дотримується С. Сассен та О. Метельова. Так, С. Сассен стверджує, що 

«більшість таких міст здавна були центрами міжнародної торгівлі, проте зараз вони 

набули чотирьох нових характеристик: 1.  Вони перетворилися на «командні пункти» 

– центри управління та формування політики світової економіки. 2.  Такі міста є 

головними центрами розміщення фінансових фірм та компаній надання 

спеціалізованих послуг, які більше, ніж саме виробництво, впливають на 

економічний розвиток. 3. Вони є місцями інновацій у новостворених галузях. 4. Ці 
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міста є ринками, на яких купуються, продаються та в різний спосіб обмінюються 

«продукти» фінансових та сервісних галузей» [405]. 

Дотримуючись схожих поглядів на критерії, яким мають відповідати 

глобальні міста, Дж. Фрідман запропонував гіпотезу глобального міста, яка 

ґрунтується на семи положеннях [34]:  

– характер інтеграції міста у світову економіку є вирішальним для всіх 

структурних змін, що відбуваються в ньому;  

– ключові міста в усьому світі використовуються глобальним капіталом як 

«базові точки» для організації виробництва й ринків;  

– глобальні функції управління світовими містами виражаються в їхній 

виробничій структурі й структурі ринків праці;  

– глобальні міста є головним місцем для накопичення й концентрації капіталу;  

– глобальні міста є дестинаціями для великої кількості мігрантів як 

внутрішніх, так і міжнародних;  

– формування глобальних міст демонструє основні протиріччя індустріального 

капіталізму, зокрема просторової класової поляризації;  

– темпи збільшення світових міст генерують соціальні витрати, які 

перевищують фінансові можливості держави.  

Таким чином, найчастіше для визначення міст як глобальних 

використовуються такі критерії: важливе значення у світовому економічному, 

політичному та культурному житті; інвестиційна привабливість та інноваційна 

активність. Сьогодні найбільш авторитетними підходами до класифікації 

глобальних міст є класифікація, запропонована Globalization and World Cities 

Research Network (GaWC) [471]. 

Відповідно до підходу Globalization and World Cities Research Network 

(GaWC), глобальні міста поділяються на три групи та класифікуються залежно від 

функцій, які виконують міста у сфері чотирьох типів послуг: бухгалтерський облік 

та аудит, реклама, фінанси та банки, страхування – глобальні міста групи Альфа 

(міста з повним набором послуг), глобальні міста групи Бета (провідні глобальні 

міста). Відповідно до підходу A. Kearney, для класифікації глобальних міст 
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використовуються п’ять груп параметрів: господарська діяльність, людський 

капітал, інформаційний обмін, культурний досвід і політична взаємодія. Відповідно 

до значень міст за зазначеними параметрами виділяють: міста, які виступають у 

якості рушійної сили розвитку для своєї країни та регіону; міста, які виступають у 

якості важливого елементу світової економічної системи; міста, які суттєво 

впливають не тільки на великі регіони планети, але й на цивілізацію у цілому [210].  

На стику зарубіжних академічних та експертно-консалтингових спільнот 

виник цілий напрямок зі складання рейтингів глобальних міст. Їх регулярно 

представляють такі великі міжнародні структури, як The Economist, A. T. Kearney, 

PWC, Knight Frank і ін. В той же час переважна більшість експертів сходиться на 

думці про головний та базисний фактор формування глобальної мережі міст – 

процес транснаціоналізації світової економіки, тобто появі найпотужніших 

корпоративних мереж з великою мережею філій в структурі, що дислокуються в 

містах та консолідуючих через павутину внутрішньо- і міжфірмових зв’язків все 

світове співтовариство мегаполісів. 

Іншими словами, саме корпоративний підхід відображає квінтесенцію парадигми 

«Архіпелагу міст» або транснаціональної урбаністичної системи [154]. При цьому 

справжню силу центру в міжнародному територіальному поділі праці та його роль в 

управлінні світогосподарськими процесами дає присутність не тільки домашніх БНП, а 

й корпорацій інших країн (МНК). Однак, якщо перше питання на сьогоднішній день в 

спеціальній літературі розкритий достатньо повно, то другий – освітлене поки слабо, 

що тісно пов’язано як із загальною молодістю дослідницького напрямку і складністю 

вирішення цього завдання, так і з досить великою трудомісткістю збору, обробки і 

систематизації первинного матеріалу для якісної оцінки присутності підрозділів 

зарубіжних БНП в різних центрах. Разом з тим це достатньо істотний і перспективний 

пласт вивчення сучасних глобальних міських мережевих структур.  

На сьогодні США мають у своєму розпорядженні максимальне число 

глобальних міст різного рангу. Незважаючи на велику різноманітність в 

використовуваних методиках, уявлень про число і склад центрів, фахівці визнають, 

що їх локалізація точно відповідає географії економічно найбільш розвинених і 
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багатих країн світу, а також наявність трьох головних «кущів», або зон 

концентрації: Західноєвропейської, Азіатсько-тихоокеанської і 

Північноамериканської. Ядро останньої і найбільшу групу складають найбільші 

агломерації США. Це, зокрема, підтверджують дослідження колективу GaWC, 

рейтинги якого користуються особливим міжнародним авторитетом і випробували 

кілька ітерацій [452]. У першій класифікації, так званих α β γ міст, складеної в 

1999 р на базі оцінки тільки ряду секторів ділових послуг, на США припадало 19 з 

122 глобальних центрів. У більш пізніх роботах, заснованих на комплексі 

показників економічної, соціальній, культурній та політичній глобалізації, в рейтинг 

з 52 міст залучені дев’ять американських агломерацій. Класифікація від 2015 р 

налічує вже 30 центрів США, з яких вісім входять у вищу категорію (альфа-група), 

дев’ять – рангом нижче (бета-група) і 13 – формуються (Гамма-група). В авторській 

інтерпретації центри беруться в межах міських кордонів, а при використанні сітки 

об’єднаних статистичних ареалів за рахунок консолідації близьких агломерацій 

(Вашингтон і Балтімор, Сан-Франциско і Сан-Хосе) їх число скорочується до 28. 

Так чи інакше, в силу особливої численності і приналежності до різним ієрархічним 

категоріям глобальні міста США представляють вдалий полігон для проведення 

порівняльного аналізу по різним напрямкам, в т.ч. для вивчення особливостей 

дислокації структур транснаціонального бізнесу. 

Всього у 2016 р, за нашою оцінкою, в США діяло 590 з 1413 неамериканських 

БНП, представлених в рейтингу Forbes 2000, з більш ніж 7000 тис. філіалів. У 

глобальних містах країни налічувалося 583 іноземні компанії з 4588 філіями і 

загальною чисельністю персоналу понад 717 тис. чол. (78 %). Причому по зайнятості 

частка цих центрів в окремих галузях (Фінанси і страхування, інформація, електроніка 

та ін.) перевищує 90 %. На такому тлі закономірно, що з 59 неамериканських 

корпорацій, що входять в першу сотню рейтингу Forbes 2000, 47 мають 

представництва в розглянутих центрах. Тут присутні гіганти фінансової сфери (ICBC, 

BNP Paribas, ING, HSBC), страхування (Allianz, Prudential), автомобільної 

промисловості (Toyota Motor, Volkswagen Group), нафтової індустрії (PetroChina, 

Total), хімічної промисловості (BASF, Novartis) і багато інших. Річні продажу десяти 
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найбільших БНП, що працюють в США, перевищують 1,5 трлн. дол. США, а 583 

БНП, що мають філії в глобальних містах, становлять понад 14 трлн дол. [67]. 

Разом з тим міста істотно різняться за рівнем привабливості і масштабами 

присутності іноземного транснаціонального бізнесу. Бачимо серйозні відмінності 

між основними категоріями глобальних центрів США (див. табл. 1.4.)  

Таблиця 1.4 

Представництво країн провідними БНП в глобальних містах США, 2016 р. 

Категорії 

глобальних 

міст 

Кількість 

міст 

Кількість 

офісів-

компаній 

закордонних 

БНП 

Кількість 

регіональних 

штаб-квартир 

закордонних 

БНП 

Кількість країн,  

представлених БНП 
Кількість 

зайнятих у 

філіалах 

закордонних 

БНП, тис. осіб 

В 

середньому 

за критерієм 

Максимальна 

в одному місті 

 8 1518 218 27 41 445,5 

 9 869 89 21 32 197,1 

 11 544 11 16 22 74,4 

Усього 28 2931 327 21 43 717,0 
Джерело: розраховано автором на підставі даних Forbes за 2016 р.  

 

У відповідності до розрахунків у 2016 р. на вісім альфа-міст країни доводилося 

більше половини всіх офісів-компаній і 2/3 регіональних штаб-квартир, 

максимально число держав, представлених БНП. тут сконцентровано 3/5 всіх 

зайнятих в закордонних фірмах. На тлі лідерів скромні позиції 11 гамма-міст США, 

де знаходиться менш 1/5 офісів-компаній, лише 5,5 % регіональних штаб-квартир, 

менш 1/10 зайнятих і мінімально число країн, представлених БНП. Це вже зовсім 

інший вимір. 

Аналіз результатів розрахункової оцінки масштабу присутності зарубіжних 

компаній в найбільших містах США підводить до кількох висновків. По-перше, 

підтверджена нодальність глобальних міст-країни в розміщенні іноземних БНП: 

вони акумулюють близько 66 % філій і 78 % зайнятих цих компаній і вже є 

фізичними складовими корпоративних мереж. По-друге, доведена жорстка 

підпорядкованість міст за присутністю зарубіжних БНП. Згідно з розробленою 

методикою виділяються п’ять підгруп міст з Нью-Йорком як однозначного міста-

гегемона і цілою плеядою міст-аутсайдерів, чиї перспективи в глобальному 

транснаціональному поле вельми туманні. По-третє, ієрархія міст по ІКА багато в 

чому збігається з рейтингом, запропонованим GaWC: глобальні центри альфа-групи 
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явно лідирують за всіма розглянутими індикаторами, в той час як позиції гамма-міст 

досить скромні. Це свідчить в цілому про працездатність і релевантності критерію 

«присутність зарубіжних БНП», застосовності його для самостійного ранжування 

глобальних центрів. По-четверте, виявлено ряд центрів США, включаючи Х’юстон, 

Детройт і Ролі, які отримують додатковий бонус при позиціонуванні в ієрархії 

глобальних міст за рахунок залучення транснаціонального капіталу. По-п’яте, 

вивчення досвіду формування американських глобальних міст як хабів іноземних 

компаній, має велике не тільки науково-пізнавальне, а й прикладне значення. 

Зокрема, з одного боку, розкриті різноманіття об’єктивних чинників привабливості 

агломерацій США для дислокації зарубіжних БНП, а з іншого – розгорнута оцінка 

інваріантів міської політики – представляються досить затребуваними в контексті 

назрілої модифікації стратегій економічного розвитку інших міст, які усвідомлюють, 

що подальша трансформація корпоративних мереж пролягає саме від глобального до 

локального, де оптимізація локального – створення своїх міст-хабів. 

Виходячи з економічного аналізу Крістен Мартінес (Університет Західної 

Австралії) та Томаса Сіглера (Університет Квінсленду) австралійських промислових 

агломерацій можна стверджувати, що деякі агломерації є за своєю природою 

глобальними, інші – регіональними та локальними [415]. Також в їх дослідженні 

особлива увага приділялась енергетичним агломераціям. Велика кількість кластерів 

саме в енергетичних корпоративних мережах, у порівнянні з іншими мережами, 

свідчить про децентралізованість глобальних операцій енергетичних корпорацій, в 

яких приймають участь як споживачі так і виробники вирішуючи свої задачі 

енергетичної безпеки. В контексті такої взаємодії простежуються потужні зв’язки 

Австралійських кластерів з Африкою та поява нових позицій у нафтогазовому 

секторі, виявлено американський енергетичний кластер з центром в Х’юстоні, далі 

Сідней та регіональні енергетичні центри, які зосереджені в Куала-Лампур, Калгарі, 

Дубай, Лондон, Йоханесбург, Брісбен, Сантьяго та Лагос (див. Додаток Г). 

Кожний з основних кластерів формується навколо певного джерела енергії чи 

економічної взаємодії. Перт є сучасним центром газової промисловості Австралії, в 

той же час Хьюстон керує північноамериканською промисловістю. Також актуальні 
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кластери, що формуються навколо корпорацій, таких як Encana (Калгарі) та Petronas 

(Куала-Лампур). Деякі енергетичні міста-мережі також демонструють близкість 

мереж до галузевих ринків, наприклад взаємозв’язок Пекину з Брісбеном (вугільні 

басейни Квінсленду, які є постачальниками вугілля до Китаю через порти Гладстон 

та Маккей). Зв’язок Перта з Токіо, де Японія один з найбільших імпортерів газу з 

Західної Австралії як одного з провідних виробників у світі. Інші кластери також 

відображають економічні геополітичні союзи, де присутній свій субординаційний 

зв’язок. Наприклад, Лондон та Хьюстон як ключові світові енергетичні центри в 

Європі та Америці відповідно пов’язують виробників у Східній Європі (Москва, 

Астана) та Північному морі (Абердин та Ставангер) з європейськими споживачами. 

Дубай є ключовим містом в Близькосхідному кластері та Північній Африці в якому 

задіяні енергетичні гіганти (Саудівська Аравія, Катар, Кувейт), і в цьому кластері 

особлива роль державних нафтових компаній, які створили своєрідну корпоративну 

мережу з постачання енергоресурсів [428]. 

Глобалізація продовжує свій еволюційний економічний розвиток, при якому 

корпорації переходять у стадію створення метакорпорацій та несубординаційних 

глобальних корпоративних мереж, у орбіти економічного впливу яких залучаються 

цілі галузі та міста. Вплив на геоекономічний простір корпоративними мережами теж 

посилюються, боротьба за включення міст та кластерів у свої орбіти є сьогоднішньою 

політичною задачею глобального бізнесу. З зазначеного вище дослідження випливає, 

що австралійські середньоквадратичні зв’язки сильно поєднані з кластерами за 

межами Австралії. Мережеві корпоративні зв’язки поширюються на більш аніж 

100 країн, а через операції філіалів та дочірніх компаній (партнерів) мережа 

поширюється на ще більший економічний ареал у пошуках конкурентних переваг. 

Якщо розглядати австралійський Перт як місто-корпорацію, то ця мережа включає в 

себе міста більш ніж в 60 країнах з активністю у різних галузях, серед яких видобуток 

корисних копалин та енергетика є найбільш значимим.  

Детальний погляд на мережеві зв’язки Перта дає розуміння, що відбувається 

з містами, які включені до глобальної корпоративної мережі. Міста-корпорації вже 

не так залежать від світової кон’юнктури на сировину, ці міста є частинами 
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глобальної корпоративної мережі, яка продає не тільки товари, але й досвід та 

знання іншим учасникам. Відбувається це, як раз, за рахунок ресурсів, які 

забезпечують технологічні та інфраструктурні рішення для віддалених ринків. 

Технології розроблені корпоративною мережею успішно реалізуються на світовому 

ринку та компенсують циклічність експорту товарів. Розуміння можливостей 

підключення через корпоративні мережі дає нам уяву не тільки про те, які 

економічні сектора є найбільш глобально пов’язанні, але які міста та сектора є 

складовими глобальної корпоративної мережі. 

 

Висновки до розділу 

 

В розділі виокремлено та системно розглянуто геоекономічні трансформації 

як подальший цивілізаційний напрям розвитку глобальних економічних відносин на 

основі застосування багаторівневої методології дослідження геоекономічного 

розвитку на філософському, загальнонауковому, конкретнонауковому та 

технологічному рівнях, за яких економічна сутність геоекономічних трансформацій 

полягає у кількісних та якісних змінах системи відносин виробництва та обміну 

світовим продуктом, розподілу і перерозподілу ресурсів та світового доходу, що 

впливають на диференціацію економічної влади між суб’єктами геоекономіки.  

Оскільки геоекономіка є складною економічною системою, яка 

характеризується багатошаровістю, множинністю суб’єктів та зв’язків, великою 

кількістю ланок та факторів розвитку, класифікувати геоекономічні трансформації 

доцільно за окремими видами та певними критеріями. Так, цивілізаційний підхід 

передбачає існування внутрішньоцивілізаційних і міжцивілізаційних трансформацій, 

а системний – внутршньосистемних та міжсистемних. За ієрархічними рівнями 

доцільно розмежовувати кардинальні зміни на мікро- (рівень корпорацій); макро- 

(національний); регіональному (окремі частини світового господарства) та 

глобальному рівнях. За просторовою ознакою – це глобальні та локальні зрушення; за 

причиною (наслідком) – адаптивні або біфуркаційні; за характером – прогресивні та 

регресивні. З огляду природи або рушійних сил вони можуть бути антагоністичні, чи 
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то засновані на соціальному партнерстві; за напрямом або вектором дії – оборотні та 

необоротні; за сферою існування – економічні, технологічні, політичні і соціально-

культурні; щодо міри управління або координації – регульовані або спонтанні; за 

часовою ознакою – короткострокові, середньострокові та довгострокові. 

Основними суб’єктами сучасних геоекономічних відносин є національні 

економіки, БНП, регіональні інтеграційні угруповання та міжнародні організації. 

Кожен з них прагне реалізувати власні економічні інтереси. Так, економічні 

інтереси сучасних корпорацій визначаються не лише прагненням максимізувати 

прибуток, але і іншими мотивами: захоплення і утримання частки на ринку, 

розширення масштабів виробництва, утвердження економічної влади. Також 

формування БНП мережевих економічних систем у формі ГКМ є також 

стратегічною новою формою впливу корпорацій на геоекономічний простір. ГКМ 

прагнуть максимізувати свій дохід (у вигляді просторових виробничих та вартісних 

ланцюжків), що призводить до трансформаційних зрушень у геоекономічному 

просторі. У ієрархічній системі інтересів важливою є диверсифікація стратегічних 

цілей глобальних корпорацій в контексті геоекономічних трансформацій і 

формування глобальних корпоративних мереж як сучасної форми розширення 

масштабів впливу на динамічний геоекономічний простір. 

Підсумовуючи основні результати становлення і розвитку міжнародних 

корпоративних мереж у геоекономічному просторі, зауважимо, що загалом процеси 

транснаціоналізації світового господарства перетворили найбільші корпорації (та їх 

мережі, які могли набувати різних форм, які розглянуті в попередньому розділі) на 

ключові суб’єкти глобальної економіки, а їх міжнародна діяльність стала своєрідним 

індикатором економічної активності у світовому економічному просторі. Це 

засвідчує позитивна динаміка основних показників діяльності нових корпоративних 

мереж, зокрема, обсягів вхідних та вихідних інвестицій, їхніх активів і зайнятості та 

інших якісних параметрів.  

Показано вплив транснаціоналізації на геоекономічний простір та різні його 

сфери, зокрема, економічну, технологічну, політичну та соціально-культурну. В 

своїй економічній еволюції корпорації (та корпоративні мережі) розширюють свої 
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кордони не лише у рамках створення «корпоративних мереж», але і за рахунок 

«зміни уявних кордонів» держав та міст, що відобразилось у науковій літературі в 

поняттях «глобальне місто», «світове місто», «мегаполіс», «мегамісто», 

«мегалополіс», «надмісто», «агломерація» та ін., що пов’язано з розвитком різних 

наукових концепцій та теорій.  

Як свідчить проведений аналіз у розділі, у цілому сьогодні існують два 

найбільш загальних підходи до розуміння сутності та видів міст як локальних 

агломерацій: демографічний та функціональний. Так, прибічники демографічного 

підходу при дослідженні сутності та видів міст зосереджують увагу на розмірах міст, 

на дослідженні «мегаміста», прибічники функціонального підходу – розглядають 

місто як інтегральну частину більш великої системи, частину сучасних процесів 

глобалізації, зосереджують увагу на дослідженні світових та глобальних міст. Але з 

розвитком інформаційних технологій в добу мережевої економіки сьогодні 

розпочинається історія появи самобутніх мережевих спільнот – цифрових міст, де 

окрім вищезазначених параметрів успішності міста є й нова – інтегрованість в 

мережевий інформаційний простір, який також  є складовою корпоративних мереж. 

Аналіз результатів розрахункової оцінки масштабу присутності зарубіжних 

компаній в найбільших містах США підводить до кількох висновків. По-перше, 

підтверджена модальність глобальних міст-країн як складової корпоративних 

мереж: вони акумулюють близько 66 % філій і 78 % зайнятих цих компаній і вже є 

фізичними складовими корпоративних мереж. По-друге, доведена наявність 

субординаційних зв’язків міст за присутністю зарубіжних БНП. Згідно з 

розробленою методикою виділяються п’ять підгруп міст з Нью-Йорком як 

однозначного міста-гегемона і цілою плеядою міст-аутсайдерів, чиї перспективи в 

глобальному транснаціональному полі невизначені. По-третє, ієрархія міст по ІКА 

багато в чому збігається з рейтингом, запропонованим GaWC: глобальні центри 

альфа-групи явно лідирують за всіма розглянутими індикаторами, в той час як 

позиції гамма-міст досить скромні. Це свідчить в цілому про валідність і 

релевантність критерію «присутність зарубіжних корпорацій», застосовності його 

для самостійного ранжування глобальних центрів. По-четверте, виявлено ряд 
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центрів США, включаючи Х’юстон, Детройт і Ролі, які отримують додатковий 

бонус при позиціонуванні в ієрархії глобальних міст за рахунок залучення 

транснаціонального капіталу. По-п’яте, вивчення досвіду формування 

американських глобальних міст як складової корпоративних мереж, має велике не 

тільки науково-пізнавальне, а й прикладне значення.  

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором у 

роботах [103; 106; 107; 108; 110; 111; 113; 114; 117; 118; 119; 120; 399]. 
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РОЗДІЛ II 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

2.1. Суть і структура сучасних мережевих економічних систем 

 

В контексті критичного наукового аналізу можна виділити ряд теорій, які 

є базисними у вивченні формування мережевих економічних систем. Щоб дати 

визначення «корпоративним мережам» та їх впливу на геоекономічний простір 

необхідно дослідити аспекти формування мережевих економічних систем та 

корпоративних мереж зокрема. Словосполучення «корпоративні мережі» є 

продуктом розвитку «мережевої економіки» та характеризується наявністю 

стійких неірерархічних горизонтальних глобальних зв’язків між окремими 

структурними складовими корпорації (виробничими, інформаційними, 

логістичними, та ін.), зв’язки, які в свою виробничу (господарську) орбіту 

залучають цілі міста та регіони на різних континентах. 

В нашому дослідженні ми використовуємо термін саме «мережевої 

економіки», оскільки «цифрова економіка» вперше згадується в роботах 

вченого Массачусетського університету Ніколасом Неграпонте саме в контексті 

розвитку інформаційного суспільства, в той час як «мережева економіка» 

відображає всеохоплюючі глобальні технологічні процеси господарської 

діяльності, в яких ключовим фактором виробництва є дані в цифровому 

вигляді, обробка великих об’ємів та використання результатів аналізу яких у 

порівнянні з традиційними формами господарювання дозволяють суттєво 

підвищити ефективність різних видів виробництва, технологій, обладнання, 

зберігання, продажу та послуг.  

За визначенням відомого українського економіста А. Гальчинського 

«сучасна інформаційна мережа – це породження класичної корпорації, з її 

еволюцією функціональної структури. Без сучасної транснаціональної 

корпорації світова павутина інформаційної мережі втрачає свій економічний 
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сенс. Саме корпорації формують мережеву економіку майбутнього» [26, c. 195–

202]. Відомий дослідник мережевого суспільства Мануель Кастельс в своїй 

трилогії «Інформаційна ера: економіка, суспільство, культура» («Становлення 

суспільства мережевих структур», «Могутність ідентичності» і «Кінець 

тисячоліття») провів розгорнутий аналіз сучасних тенденцій, що призводять 

до формування основ суспільства, яке він називає «мережевим» чи 

«інформаційним». Враховуючи те, що інформація за своєю природою є таким 

ресурсом, який легше за інших проникає через усілякі перешкоди та кордони, 

він розглядає інформаційну еру як епоху глобалізації [207]. При цьому 

мережеві структури є одночасно і засобом і результатом глобалізації 

суспільства. М. Кастельс зазначив: «Саме мережі створюють нову морфологію 

наших суспільств і є тим довгоочікуваним середовищем, в якому будь-яка 

компанія або індивідуум, що знаходяться в будь-якій точці економічної 

системи, можуть контактувати легко з мінімальними затратами з будь-якою 

іншою компанією або індивідуумом щодо спільної роботи, для торгівлі, для 

обміну думками, ідеями та ноу-хау або просто задля задоволення, а мережеві 

структури є одночасно і засобами і результатом глобалізації суспільства» 

[207]. В подальшому згадана цифрова морфологія знайшла відображення не 

тільки у глобалізації суспільних процесів, але й у формуванні нових форм 

створення доданої вартості в контексті становлення ранніх мережевих 

протоформ. 

Елвін Тоффлер в своїй книзі «Третя хвиля» акцентував увагу на соціально-

економічних тенденціях, що супроводжують розвиток інформаційних технологій. 

Аналізуючи тенденції в економіці в перехідний період від «другої хвилі» до 

«третьої», Тоффлер фактично передбачив ряд технологій, котрі з’явились на 

початку двадцять першого століття завдяки розвитку всесвітньої комп’ютерної 

мережі і почали формувати мережеву економіку (network economics), а разом з тим, 

і корпорації майбутнього з їхніми новими моделями управління, і саме нові 

неієрархізовані моделі управління прискорили формування та вплинули на 

становлення мережевих корпорацій XXI сторіччя. Мережеві форми організації 



108 

економіки притаманні практично всім періодам розвитку господарських систем. 

Однак в кожен окремий період склад, структура, якісні характеристики і цільові 

установки їх функціонування різні [129]. В останні роки формується нова наукова 

дисципліна – економіка мереж (network economics), яка досліджує економічну 

вигоду від об’єднання агентів в різного роду мережі – транспортні, фінансові, 

формаційні, наукові та створення додаткових ланцюгів вартості цими мережами.  

Е. Тоффлер в своїй книзі «Метаморфози влади» зазначає, «що все більша 

кількість проблем бізнесу сьогодні вимагає міжгалузевої інформації, а корпоративна 

система набуває едхократичних рис, саме мережі мають тенденцію бути швидше 

горизонтальними, ніж вертикальними, а це означає, що вони або мають плоску 

ієрархію або не мають її взагалі, що є ознакою сучасних мережевих систем. Вони 

адаптивні – здатні швидко змінювати конфігурацію, щоб відповідати умовам, що 

змінилися. Лідерство в них має тенденцію ґрунтуватися швидше на компетентності і 

особистих якостях, ніж на соціальному або організаційному ранзі. А влада 

управління передається швидко і набагато легше, ніж в бюрократії, переходячи в 

інші руки, коли виникає нова ситуація, що вимагає нових умінь [128]. Саме те, на 

чому наголошував Дж. Гелбрейт в своїй праці «Нове індустріальне суспільство», яка 

була надрукована в 1969 і що лягло в основу його технологічної концепції, в якій він 

припускав, що корпорації розвивають свої закордонні структури в основному задля 

обслуговування по всьому світу своєї складної технологічної продукції і розширення 

збуту за рахунок гарантійного обслуговування. 

Першим спробу дати визначення мережі зробив О. Уїльямсон у своїй книзі 

«Економічні інститути капіталізму: фірми, ринки, контрактація» [132]. Він 

інтерпретував мережу як гібридну альтернативу по відношенню до ринків і 

ієрархій, тобто поєднує елементи як однієї, так і іншої. Критерії вибору тієї чи 

іншої структури управління трансакціями Уїльямсон описував через створення 

специфічної структури управління. Зазвичай в теорії економічної організації в 

якості такої структури вибирається ієрархія. Однак подібна «...внутрішня 

організація відчуває серйозні проблеми функціонування, пов’язані зі слабкістю 

спонукальних мотивів і недоліками бюрократичного управління» [132, с. 268].  
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У. Пауелл, який також відноситься до числа відомих дослідників 

альтернативних форм контрактації, знайшов подібний підхід надмірно статичним, 

який не відображає всю складність процесу обміну та мотивів створення 

мережевих економічних систем. Згідно з цим автором, подібні альянси складно 

назвати проміжними формами між ринком і вертикальною інтеграцією, як в 

аналітичному відношенні, так і з точки зору еволюційного розвитку [388, с. 298]. Їх 

скоріше варто віднести до нової форми здійснення міжфірмового обміну, яка не є 

результатом абстрактного вибору між ринком або фірмою, або між ринком і 

гібридною формою управління.  

Життєздатність мереж, вважає Пауелл, базується на тривалості 

взаємозалежності структурних елементів. Гіпотеза про наявність зв’язку між 

життєздатністю мереж і тривалістю зв’язків між її агентами була підтверджена 

статистичними дослідженнями Пауелла і його колег. Взявши об’єктом аналізу 

фармацевтичну галузь (вибірка з декількох сотень компаній) і вивчивши дані за 10 

років, вчені перевірили гіпотезу про наявність позитивної кореляції між ступенем 

активності участі в міжфірмових мережах і фінансовим успіхом. На основі аналізу 

даних було підтверджено наявність лінії взаємозв’язку: фірми, які проявляли більш 

активну участь в міжфірмових зв’язках, отримували більшу кількість патентів і 

мали більш високий позаопераційний прибуток, відрізнялися при цьому також 

більш високими темпами зростання і рівнем доходів від продажів [388]. Спільні 

дослідження У. Пауелла і Л. Сміт-Дора сприяли виявленню факторів, які сприяють 

проліферації міжфірмових мереж, та є основою класифікації сучасних форм 

міжорганізаційної кооперації. 

Дослідник в області інформаційної економіки Маршал Ван Алстйн пропонує 

наступне визначення мережі – це довгострокові і цільові угоди між незалежними в 

юридичному сенсі слова, але взаємопов’язаними комерційними організаціями, які 

дозволяють їм отримувати або підтримувати конкурентну перевагу [458, с. 2]. 

Прагнення до кооперації між дослідницькими центрами та фірмами в таких галузях, 

як фармацевтична або біотехнологічній, де знання широко застосовуються і швидко 

оновлюються, відзначалися частіше (в порівнянні з традиційними галузями), 
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завдяки здатності мереж забезпечувати створення і поширення специфічних знань 

[383, р. 63]. Таким чином, саме мережі стали важливим інструментом розвитку 

високотехнологічних інноваційних галузей. М. Ван Алстйн здійснив, фактично, 

синтез описаних нами підходів (в контексті міждисциплінарності) щодо суті 

мережевих систем з подальшим докладним аналізом їхніх відмінних властивостей в 

рамках різних наукових шкіл.  

Сучасна модель інноваційного розвитку «потрійної спіралі», запропонована 

Г. Іцковіцем і Л. Лейдесдорфом [250], грунтується на міжфірмової взаємодії і 

робить акцент на активній взаємодії трьох секторів інноваційного процесу: бізнесу, 

держави і науки, особливо університетів. Взаємодія не обмежується парними 

зв’язками між трьома гравцями. Кожен з гравців частково бере на себе роль 

іншого. Компанії стають центрами розвитку науки, формуючи відділи досліджень і 

розробок. Університети частково виконують функції трансферту знань і технологій 

та підприємця. Держава може грати роль проектного менеджера або інвестора. Так 

відбувається створення оптимального середовища для інноваційного середовища 

яке є складовою сучасних мережевих систем. 

Факт існування мереж змінює і характер конкуренції, про що зазначив Пауелл. 

В сучасних умовах між собою конкурують вже не фірми, і навіть не фірми всередині 

мереж, а різні корпоративні мережі [388]. Важливість цього висновку полягає, перш 

за все, в тому, що зусилля по підвищенню конкурентоспроможності окремої фірми не 

мають особливого сенсу, якщо вони не супроводжуються заходами щодо підвищення 

конкурентоспроможності всіх агентів корпоративної мережі [245].  

Керуючись ступенем віртуальності мережі, в сучасній економічній літературі 

виділяють 2 основні типи мереж: 

1) віртуальне підприємство; 

2) мережі, існуючі в реальному фізичному просторі.  

У. Девідоу і М. Мелоун розглядають віртуальне підприємство як найбільш 

передову і ефективну форму організації підприємства, і яка є найкращою з точки 

зору реальних технічних і економічних умов. Віртуальне підприємство є 

мережевою, комп’ютерно-інтегрованою організаційною структурою, яка об’єднує 
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неоднорідні ресурси, розташовані в різних місцях. Нерідко акцент робиться на 

тимчасовому характері об’єднання ресурсів у віртуальному підприємстві. Тоді 

воно розуміється як «Міжорганізаційне гнучке підприємство», що створюється на 

обмежений період часу, головна мета якого – отримання вигоди завдяки 

розширенню асортименту товарів і послуг [76]. 

Найважливішою характеристикою віртуального підприємства є гнучка, 

адаптивна, динамічна мережева структура. Оскільки така мережа не існує в 

реальному фізичному просторі, а створюється шляхом інформаційної інтеграції 

ресурсів партнерів, її нерідко називають «квазіпідприємством» у віртуалізованому 

просторі [1, с. 157]. У той же час віртуальне підприємство об’єднує цілі, культуру, 

традиції, ресурси, досвід ряду підприємств-партнерів, координуючи їх розвиток 

[1, с. 157]. Інформаційна інтеграція досягається за рахунок застосування 

інформаційних стандартів та шляхом створення соціальних зв’язків і підтримки 

особистих контактів через «неформальні» угоди в створеному просторі віртуалізації.  

Простір віртуалізації включає чотири категорії явищ: віртуальний ринок, 

віртуальну реальність, а також внутрішні і міжорганізаційні мережеві об’єднання. 

Останні охоплюються одним поняттям – віртуальні організаційні форми. У 

внутрішньоорганізаційних формах ступінь виразу віртуальності як відповідність її 

специфічним ознакам нижча, ніж в міжорганізаційних формах (див. рис. 2.1). У 

віртуальному просторі межі між категоріями і типами віртуалізації можуть перетинатися. 

Другим потужним чинником, що впливає на процес формування мережевої 

економіки є перенесення в мережу Інтернет різних видів соціально-економічної 

діяльності. У відповідності до даних, що наведені в «Доповіді про інформаційну 

економіку», складеному Конференцією ООН з торгівлі та розвитку, в 2016 році 

доступом в глобальну мережу володіли 2 млрд 20 млн 610 тис. чоловік. В першу 

трійку країн за кількістю інтернет-користувачів увійшли США – близько 230 млн, 

Китай – 600 млн та Японія – 85,29 млн чоловік. Серед країн СНД лідером є Росія, 

яка також є лідером в Європі за кількістю користувачів – майже 70 млн чоловік, в 

Україні станом на початок 2015 року майже 12 млн користувачів, що є відносно 

низьким показником проникнення населення в Інтернет (на рівні 15 %), в 
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порівнянні з відповідними показниками в країнах ЄС (показники проникнення на 

рівні 30–70 %, найвищий в Швеції – 70 %). Але одні з найвищих у світі показники 

темпів підключення до мережі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Простір віртуалізації КУ  

Джерело: розроблено автором 

 

Статистичний довідник «A Pocketbook of e-Business Indicators» зазначає, що 

половина всіх європейських підприємств здійснює онлайн закупівлю промислових 

товарів та товарів пов’язаних з обслуговуванням, ремонтом та поточними 

операціями (maintenance, repair and operating goods – MRO), при цьому в 2005 році 

9,6 % з них проводять також продажі в онлайн (див. табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Обороти електронної комерції в ЄС, млрд дол. США  

Сектор 2000 2005 2011 2013 2015 2016 2020 (F) 

В2С 13,605 176,581 218,27 291,47 358,21 387,94 630 

В2В  62, 09 283,74 392,5 572,84 780,2 855 1132 

Сукупно 75,915 460,32 610,77 864,31 1138,41 1242,94 1762 

Джерело: розраховано автором [253] 

 

Це відображується в зростаючій граничній доходності, яка виникає в тому 

випадку, коли динаміка надходження доходів зростає по експоненті (див. рис. 2.2). 

Оскільки будь-яка організація за визначенням є мережею зв’язків між її 

учасниками, то новий термін «мережеві форми організації», на думку дослідників 

мережевих корпорацій Джоела Подольни і Карен Пайдж слід розуміти як «будь-яку 
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групу дійових осіб (не менш 2-х осіб), яка має обмінні зв’язки, що повторюються 

протягом тривалого часу, в той же час, в цій групі відсутній владний орган, 

уповноважений вирішувати виникаючі протягом обміну суперечливі питання» [383].  

 
Рис. 2.2. Гранична дохідність в індустріальній та мережевій економіках  

Джерело: розроблено автором 

 

Інший клас прикладів – створення гнучких фірм і віртуальних робочих 

колективів з виконавців, які не прив’язані до певного офісу і можуть, наприклад, за 

допомогою систем мобільного зв’язку підтримувати необхідний контакт один з 

одним і замовниками незалежно від свого географічного положення, що є основою 

створення Інтернет-комерції (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Формування Інтернет-комерції 

Джерело: розроблено автором 

Нами досліджувалась одна із спроб теоретичного осмислення проблем, які 

виникають в традиційних ринкових трактуваннях сучасної економічної науки у 

відповідь на прояв в реальній економіці відмічених вище особливостей мережевої 

економіки. Відомий професор права Майкл Фрумкін, який є визнаним фахівцем з 

корпоративних суперечок, що виникли в мережі – стверджує «сучасні технології 

починають підривати властивості, які роблять «невидиму руку» ринкової системи 

ефектним і ефективним засобом для організації виробництва і розподілу продукції» 

[24]. Саме тому мережева форма повинна бути ефективнішою. Ринкова форма 

звужує обмін інформацією до розповсюдження «цінових сигналів» і тому 

пред’являє ще скромніші вимоги до обміну інформацією між учасниками ринкових 

обмінів, чим ієрархічна. При тому ж рівні комунікацій вона дозволяє регулювати 

сумісну діяльністю ще більшої кількості людей (рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Відмінності між мережевою та індустріальною економікою 

Джерело: [206] 

На нашу думку відмінності між мережевими економічними системами та 

ієрархічними визначає інформаційна проникність. З розвитком засобів обміну 

інформацією відбувається збільшення довжини радіусів Ro, Re і Rmax, отже, межі 

зони, де можуть застосовуватися громадські і/або ієрархічні форми управління, 

розширюються. Якщо допустити, що розміри економічного простору постійні, то 

розширення громадської і ієрархічної зон приводить до скорочення зони ринкової 

форми управління. Іншими словами, розвиток Інтернет-технологій і розширення 

мережевої економіки в першу чергу витісняє ринкові форми управління з 

економіки, а отже і класичні форми корпоративного управління (рис. 2.5).  

 

 

Рис. 2.5. Розподіл інформаційної проникності в мережевих економічних 

системах та її вплив на корпоративне управління. 
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Джерело: розроблено автором 

 

 

На нашу думку, враховуючи закон Гілдера та Мура в майбутньому слід 

чекати збільшення потужностей в області передачі даних
1
. Витрати пов’язані з 

передачею інформації знизяться настільки, що не матимуть ніякого значення для 

господарських суб’єктів, що призведе до зникнення радіусів інформаційного 

проникнення – «смерті дистанції», коли час і витрати подолання відстаней втратять 

силу як чинник обмеження в області комунікацій. 

Отже, віртуальне підприємство – це добровільна тимчасова форма 

кооперації декількох, як правило, незалежних партнерів, яка забезпечує завдяки 

оптимізації системи управління та виробництва благ більшу вигоду клієнтам. І 

тільки від партнерів залежить наскільки сталою буде форма кооперації і чи зможе 

вона перейти на більш просунуту стадію свого еволюціонування та стати 

глобальною корпоративною мережею. 

Мережі, що існують в реальному просторі можуть включати (і в більшості 

випадків включають) в свою мережу і віртуальні підприємства. В нашій роботі 

основна увага зосереджена саме на сучасних мережах, які існують в реальному 

фізичному (господарському) полі, сутність цієї форми знайшла відображення в 

стратегічних альянсах, промислових районах, агломераціях, кластерах та 

субкластерах та інші сучасних формах створення ланцюжків вартості, які 

включають в себе віртуальні підприємства. 

На нашу думку, сутність сучасних мережевих систем полягає в тому, що в 

результаті фактору мережевої економіки традиційні корпорації перестають бути 

ефективними в умовах глобалізації, коли потрібна гнучкість і вміння швидко 

пристосовуватися до змін, що відбуваються. Криза традиційної організаційної моделі 

призвела до виникнення нової організаційної парадигми, що знайшло своє теоретичне 

відображення (див. Додаток Д, табл. Д.1). На зміну ієрархічним структурам прийшла 

інша організаційна одиниця – мережа, яка складена «... з різноманітної безлічі 

                                                 
1
 Закон Г. Мура: потужність електронних чіпів подвоюється кожні 18 місяців (динаміка нанотехнологій). Закон 

Гілдера зазначає, що зростання потужностей в галузі комунікаційної інфраструктури виводить закономірність: 

ширина полоси частот збільшується втричі швидше, аніж потужність ПК.  
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суб’єктів і організацій, невпинно модифікуються в міру того, як мережі 

пристосовуються до ринкового середовища» [207] (див. Додаток Д, табл. Д.2, Д.3). В 

той же час, посилення міжфірмових взаємодій лежить в зміні лідируючих технологій, 

які формують нові вимоги до організації виробничого процесу. Іншими словами, 

перш за все під впливом технологічних зрушень і нових форм конкуренції морально 

застарілі організаційні структури поступаються місцем більш прогресивним формам, 

де гіперконкуренція впливає на ровиток мережевих економічних систем. 

Характеристику мережевої економічної системи, з нашої наукової позиції, 

вдало описує Кастельс, і зазначає що «... перший раз в історії базова одиниця 

економічної організації не є суб’єкт, будь він індивідуальним (таким, як 

підприємець або підприємницька сім’я) або колективним (таким, як клас 

капіталістів, корпорація, держава)» [207]. Концептуальні відмінності мережевого 

підприємства від ієрархічного Кастельс фіксує в наступному визначенні: мережеве 

підприємство – «...це специфічна форма підприємства, система засобів якого 

складена шляхом перетину сегментів автономних систем та цілей» [207]. Кастельс 

описує гнучкість, інноваційність і здатність мереж генерувати знання.  

Продовжуючи думку Кастельса можемо зазначити, що віртуалізація 

організаційних структур також обумовлена сучасними глобальними 

інтеграційними процесами в корпоративному будівництві, що посилює позитивний 

ефект синергії відносин внутрішньокорпоративної самоорганізації, що, як показала 

практика, завжди вище синергійного ефекту відносин прямого підпорядкування 

великих структурних підрозділів вищому органу управління БНП. При цьому, 

оскільки сучасні БНП можна вважати відкритою системою, властиві їй 

інформаційні потоки не обмежуються контуром взаємного інформування лише 

членів мережі. В умовах глобальної економіки переважна частина інформації 

надходить із зовнішнього середовища, що багаторазово підсилює синергетичний 

ефект спільного виробництва в мережі і значно прискорює еволюційні процеси у 

кристалізації нових форм мережевих систем [22, с. 79]. Якщо конкретизувати нашу 

думку у загальних рисах - наявність синергетичного ефекту дає фірмі-учасниці в 

мережі БНП переваги, які інакше були б їй не доступні.  
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Причому ці переваги, відзначають Дж. Дайер і Х. Сінгх, можуть відігравати 

ключову роль у збереженні фірмою свого становища на ринку і вони запропонували 

свою оригінальну «бігевіористську» концепцію організації мережевих економічних 

систем, яка на нашу думку найбільш вдало розкриває сучасні механізми генерування 

нових ланцюгів вартості [245]. В якості одиниці аналізу автори взяли дуальні і 

мережеві відносини з їх процедурами і процесами. Заслугою цих учених є, можливо, 

перше концептуальне наближене опрацювання питання про економічні ренти, 

пов’язаних з міжфірмовою діяльністю в мережі. Вони визначили ренту як 

надприбуток, спільно видобутий в результаті взаємного обміну, яку не можна 

отримати будь-який з фірм ізольовано один від одної, і яка може бути створена тільки 

за допомогою спільних ідіосинкратичних (тобто унікальних) зусиль партнерів в 

мережі, що існує в реальному просторі (наприклад в корпоративному альянсі) [245]. 

На нашу думку, наближене опрацювання має враховувати «бігевіористську» 

концепцію. Саме в рамках цієї концепції можна продовжити думку Дж. Дайера і 

Х. Сінгха та дати визначення «мережевої ренти» – надприбутку, отриманого в 

результаті взаємного обміну інформацією, який не можна отримати будь-якій 

із фірм ізольовано одна від одної і який може бути створений лише спільними 

ідіосинкратичними зусиллями партнерів у мережі, що існує в реальному 

просторі (наприклад у корпоративному альянсі). Детермінантами такої ренти є 

специфічні для конкретних взаємозв'язків активи, процедури спільного 

використання знань, компліментарні ресурси і можливості, а також ефективне 

управління міжфірмовими взаємодіями направлених на збереження та розширення 

збереження позиції на ринку. 

Детермінантами такої ренти є специфічні, для конкретних взаємозв’язків, 

активи, процедури спільного використання знань, компліментарні ресурси і 

можливості, а також ефективне управління міжфірмовими взаємодіями. Важливо 

підкреслити, що ресурси, які формують поведінкову економіку задля отримання 

ренти, знаходяться, по суті, поза контролем окремої фірми, оскільки вони є 

власністю мережевої економічної системи [51, с. 58]. Самостійні фірми в рамках 

даної мережевої системи мають свою спеціалізацію, свій матеріальний і 
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нематеріальний потенціал, можливості, ключові компетенції, стратегічні та поточні 

цілі. Іншими словами, вони є активними елементами. Виходячи з цього, вони 

визначають свою поведінку і свою позицію в рамках загального технологічного 

ланцюжка даної бізнес-структури на ринкових принципах.  

Якщо описати механізм мережевої кооперації на базі викладеної концепції, 

то на нашу думку, він функціонує наступним чином. Технологічні продукти 

високої якості та високої складності (для прикладу візьмемо IT-cферу, 

корпоративну мережу Microsoft) створюються колективними зусиллями, де вільні 

підрозділи мережевої кооперації залучаються до неформальної, проте 

відповідальної взаємодії. Таким чином інновація – це не тільки продукт 

інтелектуальної праці, а продукт мережевої взаємодії (колективного інтелекту). 

Кооперація в глобальній геомережі створює нову продуктивність праці. В 

сегментах, які пов’язанні з цифровою економікою – експоненціальне зростання без 

прогнозованої «точки зламу» в найближчій прогнозований період, адже після 

створення нового продукту та його впровадження переваги власників продукту, які 

є частиною мережі, зберігаються та примножуються (мережа володіє подальшим 

технологічним розвитком ключових технічних принципів пов’язаних з продуктом, 

саме цим пояснюється зростаюча капіталізація корпорації Microsoft останні 

40 років: від обороту в 16000 $ у 1975 до капіталізації у 600 млрд у 2017 році). 

Таким чином, інноваційний процес в мережевій економіці є процесом 

безпосередньої відкритої мережевої кооперації самих учасників мережі. 

В контексті вищеописаної інноваційної синергійності, необхідно зазначити, 

що синергійна теорія інноваційних мереж полягає у тому, що нова форма поєднує в 

собі переваги ресурсів всіх учасників системи. А. Філіпенко зазначав, що 

інноваційні мережі визначаються синергійним ефектом, який характеризується 

надативним ефектом в коопераційній взаємодії та поділі праці в таких структурах. 

Такий синергійний ефект має місце в результаті інтеграції, злиття в єдину мережеву 

економічну систему (ефект емерджентності). 

Також в рамках описаної вибудови єдиної економічної системи А. Філіпенком, 

та враховуючі предмет нашого дослідження ГКМ, варто звернутись до тієї ж 
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бігевіористської теорії БНП в її дослідженні відомим економістом-футурологом 

Г. Перлмуттером. Ще на початку 1970-х рр. він спрогнозував майбутнє 

багатонаціональних підприємств, де із прогресом технології, буде вкрай неефективно 

дублювати однакове виробництво у різних країнах. Натомість міжнародні 

підприємства спеціалізуватимуть країни на різних сегментах цього виробництва. 

Г. Перлмуттер вважав, що наприкінці 90-х рр. XX ст. буде побудовано глобальну 

індустріальну систему (те що ми в дослідженні описуємо вже як продукт ГКМ). 

Ключовим елементом і провідним актором цієї системи стануть БНП.  

Він визначив часові горизонти окремих стадій формування такої системи 

(див. рис. 2.6). На стадії 1 та 2 побудови цієї глобальної індустріальної системи 

національні ознаки будуть ще мати велику вагу в ідентифікації власності та діяльності 

БНП. Наприклад, на стадії 1 міжнародні фірми ще будуть мати свою «домашню» 

країну, яка сильно впливатиме на діяльність компанії. Але згодом такі компанії 

почнуть «вислизати» з під контролю країни базування. На стадії 2 багатонаціональні 

підприємства будуть вже орієнтуватися на декілька країн або навіть регіон. На стадії 3 

буде існувати справді багатонаціональний світ операцій фірм із потужним контролем 

над ними з боку міжнаціональних урядових організацій. Не виключено 

розповсюдження БНП із участю державних структур та міжнародних організацій. 

 

Рис. 2.6. Стадії формування глобальної індустріальної системи 

Джерело: Перлмуттер Г., вибрані твори. 
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Г. Перлмуттер передбачив розвиток мережевої системи БНП, глобальних 

ланцюгів створення вартості та включення до системи міжнародного виробництва 

тисяч незалежних фірм – субпідрядників БНП. Він зазначав, що до наявних 

багатонаціональних компаній (фірм-гігантів 1970-х рр.) приєднається значна кількість 

нових фірм – спільних підприємств або фірм – партнерів БНП. Учений називав таку 

структуру світової економіки «сузір’ям індустріальної системи», оскільки кількість 

нових учасників міжнародного виробництва буде справді величезною. Наявність 

спільних фірм і субконтрактних операцій стане свідченням радикальної 

трансформації традиційних БНП. Головні учасники бізнесу «Ери геоцентричних 

глобальних систем» – «мультікраїнні» та «космополітичні супергігантські 

трансідеологічні фірми» формуватимуть мережеві альянси та коаліції промислових, 

торгових і сервісних партнерів. Рисами «сузір’я індустріальної системи», на думку 

Г. Перлмуттера, будуть гнучкість, постійна трансформація локації та учасників, 

спільне використання ресурсів та активів. Провідні БНП виступатимуть 

координаторами та організаторами такого сузір’я. Між учасниками мережевих 

відносин відбуватиметься рух проміжних продуктів, інформації і ресурсів. 

Теорія мереж також розглядає формування мережевих економічних систем, але 

має яскраво виражений міждисциплінарний характер. У зв’язку з цим необхідно 

відзначити значний внесок, який зробили в її розвиток економічні соціологи, зокрема, 

М. Грановеттер, К. Дюпуі і А. Торр, результати досліджень яких активно 

використовуються науковцями в рамках дослідження глобальних корпоративних 

мереж, перш за все в частині вивчення соціальної природи зв’язків між учасниками 

мережі. Сутність міждисциплінарності полягає у тому, що соціологічний аспект теорії 

мереж доповнюють економічні наукові напрацювання О. Вільямсона, які полягають у 

тому, що він виділив мережі як окремий предмет дослідження в рамках інституційного 

аналізу організаційних форм Р. Майлза і Ч. Сноу, які акцентували увагу на вивченні 

механізмів використання колективних ресурсів.  

Отже, дослідивши теоретичні положення в рамках яких аналізувались 

мережеві економічні системи, теоретичні положення генезису мережевої економіки, 

ми зазначили, що основним економічним змістом формування таких мережевих 
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економічних систем є створення додаткових організаційних та виробничих 

зв’язків задля створення нових ланцюгів вартості за рахунок формування 

єдиної організаційно-технологічного та інформаційного середовища, створених 

автономними економічними агентами та віртуальними підприємствами з 

метою підвищення ефективності спільної виробничої мережі. В рамках саме 

такої економічної системи в певній мірі можливо поєднати два протилежних 

економічних принципи – конкуренцію та кооперацію.  

Така мережева економічна система є достатньо гнучкою для того, щоб 

дозволити учасникам системи конкурувати за розширення своєї частки в загальному 

об’ємі продажу, залучати нових економічних агентів в мережу, і в той же час така 

мережа організовує, координує діяльність всіх учасників таким чином, щоб 

підвищити їх загальну конкурентноспроможність в порівнянні з іншими БНП, які не 

створили такої мережевої економічної системи. Також варто зазначити, що мережеві 

економічні системи як продукт мережевої економіки видозмінюються, породжуючи 

нові форми міжгалузевої кооперації та співпраці і формуючи новітній міжнародний 

поділ праці, проте і самі міжнародні економічні системи видозмінюються під 

впливом технологічних та інституційних факторів.  

 

2.2. Науково-технологічні фактори розвитку мережевих економічних 

систем 

 

Історію розвитку світової економіки можна представити як серію технологічних 

революцій, в результаті яких одні технології виробництва змінювалися іншими, а 

разом з ними і лідируючі галузі, склад технологічних лідерів, які задавали траєкторію 

розвитку на наступні десятиліття. Існує цілий ряд теорій і концепцій, покликаних 

пояснити нерівномірність і закономірності техніко-економічного розвитку: 

інноваційна теорія розвитку І. Шумпетера, теорія довгих хвиль Н. Д. Кондратьєва, 

концепція інфратраекторій М. Хіроока, теорія техніко-економічних парадигм (ТЕП) 

К. Перес. У роботі М. Хіроокі «Інноваційний динамізм і економічне зростання» 
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запропонована ідея синтезу уявлень про характер впливу різних чинників на 

економічний розвиток [152, с. 53].  

За допомогою поняття техніко-економічної парадигми К. Перес виділяє 

принципи, що визначають такі великі етапи економічного розвитку, які 

супроводжуються технологічними революціями. Він пропонує розглядати історію 

економічного розвитку як зміну поточних технологічних укладів. Під технологічним 

укладом розуміється цілісний комплекс технологічно пов’язаних виробництв, в 

динаміці функціонування являє собою відтворювальний контур. У своїй концепції 

технологічних укладів (ТУ) економіст дає комплексну інституційну характеристику 

ТУ, що дозволяє простежити взаємозв’язок зміни лідируючих технологій і основних 

економічних інститутів. Таким чином, кожен «технологічний уклад це сукупність 

базисних і удосконалених технологій, а також організаційних інновацій, які 

впроваджуються на основі домінуючої «техніко-економічної парадигми» (ТЕП) [2].  

Після впровадження сукупності базисних і удосконалених технологій 

починається фаза швидкого поширення нового ТУ, який стає основою 

економічного зростання і займає домінуюче становище в структурі економіки. У 

фазі зростання нового укладу більшість попередніх технологічних ланцюгів 

перебудовуються відповідно до його потреб. В цей же час зароджується наступний, 

новітній для даного періоду ТУ, який перебуває в ембріональній фазі до 

досягнення домінуючим ТУ меж зростання, після чого починається чергова 

технологічна революція. У міру розвитку чергового технологічного укладу 

створюється новий вид економічної взаємодії, котрий переборює обмеження 

попереднього, в нашому випадку – це віртуалізований простір. На цій основі 

формуються нові лідируючі галузі, змінюються умови функціонування економіки, 

що в свою чергу породжує нові організаційні форми (див. Додаток Е).  

Життєвий цикл технологічного укладу розширює концепція технологічної та 

інституційної трансформації Д. Норта. Суттєвою особливістю теорії технологічних 

революцій і техніко-економічних парадигм є концентрація на закономірності 

становлення і розвитку цілих кластерів технологій, відтворювальних контурів. 

Згідно з уявленнями Д. Норта, концепція розкриття потенціалу нової виробничої 
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технології обумовлено дією інституційних чинників, в тому числі дією системи 

формальних правил, зміна яких може здійснюватися цілеспрямовано. Відзначимо, 

що для теорій технологічної трансформації більш характерним є акцентування 

уваги на ролі неформальних інститутів, втілених в моделях кращої практики. 

Насправді масштаби дифузії нової технології можуть бути істотно обмежені 

цілеспрямованим лобіюванням, здійснюваним бенефіціарами збереження 

домінуючого положення застарілих технологій. Оскільки дія інститутів пов’язана з 

наявністю не тільки координаційних, але і перерозподільних ефектів, окремі групи 

спеціальних інтересів можуть мати за мету блокування інституційних змін, що 

сприяють розкриттю потенціалу нової технології. 

В цілому вплив сформованої системи інститутів на динаміку технологічного 

прогресу може бути охарактеризований відповідно до схеми
2
, представленої на рис. 2.7. 

 

Рис 2.7. Вплив інституційної системи на застосування нових технологій 

Джерело: розроблено автором 

 

                                                 
2
 Ми виходимо із припущення, що до моменту появи нової технології (A) базові суспільні інститути - 

як формальні, так і неформальні – влаштовані таким чином, щоб забезпечувати реалізацію виробничого 

потенціалу комплексу традиційних для даного суспільства технологій (B) і відповідних галузей. При цьому 

в рамках комплексу традиційних галузей, очевидно, існують галузі-лідери. З ненульовою вірогідністю 

інституційна система суспільства (набір інститутів B) буде організована в напрямку забезпечення 

максимальної виробничої ефективності даних галузей. 
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Між ТУ описаними в науковій літературі та індустріальними революціями 

простежується логічний взаємозв’язок. По-перше, між технологічними укладами 

і індустріальними революціями простежується чіткий логічний взаємозв’язок. 

Так, першу промислову революцію зробив паровий двигун, що вперше вирвав 

людину з тотальної залежності від стихійних сил природи. Зазначений перехід від 

першого технологічного укладу до другого ознаменував собою вихід цивілізації з 

доіндустріальної епохи і її тріумфальне входження в індустріальний період 

розвитку, пов’язаний з масштабною механізацією виробництва. 

Друга промислова революція (стрибок до третього технологічного укладу) 

пов’язана з загальною електрифікацією економіки, а третя (формування 

четвертого-п’ятого технологічних укладів) – з її тотальною комп’ютеризацією. 

Програмований мікроконтролер, здатний одночасно керувати декількома 

електродвигунами-електроприводами в верстатах з числовим програмним 

управлінням (ЧПУ), створив широкі можливості для автоматизації виробництва. 

Перспектива скоординованої роботи безлічі таких верстатів, в тому числі 

вельми розосереджених в просторі, що відкрилась завдяки «промисловому 

інтернету», послужила основою четвертої індустріальної революції. Головна 

особливість нинішнього, пов’язаного з переходом до шостого технологічного 

укладу, етапу розвитку цивілізації полягає в тому, що «промисловий інтернет» 

дозволяє легко перенастроювати, перепрограмувати функціонування 

взаємопов’язаних підприємств (див. рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Загальний принцип функціонування інтелектуальних виробничих систем 

Джерело: розроблено автором 

У підсумку вся сукупність таких виробництв, в тому числі таких, що 

базуються в різних регіонах, країнах і навіть на інших континентах, може легко 

перемикатися на випуск нової, інноваційної продукції. Більш того, інтелектуальне 

ядро такої гнучкої виробничої системи має принципову можливість в режимі 

реального часу контролювати всі етапи життєвого циклу продукції, що 

випускається, починаючи з «допологової» фази інноваційного проектування 

відповідно до запитів конкретних споживачів і закінчуючи її організованим збутом 

і експлуатацією аж до моменту зворотної утилізації.  

Очевидно, що «промисловий інтернет» і інтелектуалізація виробництва, 

дозволяючи координувати діяльність і споживання в глобальному просторі і в часі, 

вже сьогодні формують зміни в світовому господарстві. Четверта індустріальна 

революція (Індустрія 4.0) – це глобальний інноваційний проект який завершує 

індустріальний етап еволюції цивілізації і її входження в фазу формування 

інтелектуальної (неоіндустріальної або надіндустріальної (постіндустріальної)) 

економіки (див. табл. 2.2) 

Таблиця 2.2 

Етапи становлення Індустрії 4.0 

Етапи техніко-технологічного прогресу  Тип 

економіки 

Основний 

ланцюг 

Переважний 

тип власності 

Масштаб 

господарського 

Політико-

економічна Класифікація ЄАЄС Класифікація 
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ЄС та США економіки планування система 

Перший технологічний 

лад (до середини XVIII 

ст.) 

Аграрно-

доіндустріаль-

ний період 

Доіндустрі

альна 

Домашнє 

господарство, 

підприємець 

Дрібно-

дисперсна 

(атомарна) 

У рамках 

домашнього 

господарства 
Конкурентно-

ринковий 

капіталізм  

 

Другий технологічний 

лад (друга половина 

XVIII ст. – перша 

половина XIX ст.) 

Перша 

промислова 

революція 

Індустрі-

альна 

Підприємство, 

фірма 

Дезінтегро-

вана 

У межах 

підприємства, 

фірми 

Третій технологічний 

лад (кінець XIX ст. – 

перша чверть XX ст.) 

Друга 

промислова 

революція 

Галузева 

монополія 

Горизонталь-

но інтегрована 
У рамках галузі Державно-

монополіс-

тичний 

капіталізм 
Четвертий 

технологічний лад 

(1930–1980 рр.) 
Третя 

промислова 

революція 

Міжгалузева 

корпорація Вертикально 

інтегрована 

В масштабах 

регіональної та 

національної 

економіки 
П’ятий технологічний 

лад (1980–2000 рр.) 
Неоіндуст-

ріальна 

(інтелекту-

альна) 

Транснаціональ-

на корпорація 
Державно-

корпора-

тивний 

капіталізм 

(глобалізм) 

Шостий технологічний 

лад (початок XXІ ст.) 

Четверта 

промислова 

революція 

Міжнаціональ-

на (глобальна) 

корпорація 

Системно 

(глобально) 

інтегрована 

В масштабах 

світової 

економіки 

Джерело: розроблено автором 

 

Зокрема, саме поняття «Індустрія 4.0» було запроваджене німецьким федеральним 

урядом як стратегічний план розвитку національної промисловості, який базується на 

факторі мережевості та сформує єдиний інформаційний простір промислового 

виробництва та інформаційних систем задля взаємодії між собою без участі людини. З 

того моменту концепція «Індустрія 4.0» стала отримувати все більшого поширення. 

Знаковою і гучною згадкою цієї концепції став Всесвітній економічний форум в 

Давосі у 2016 році.  

Засновник і голова форуму Клаус Мартін Шваб назвав сучасі зміни в 

економіці четвертою промисловою революцією (Індустрією 4.0) і охарактеризував 

її місце в економічній історії наступним чином: «Перша промислова революція 

почалася в другій половині XVIII століття, коли з’явилася можливість за 

допомогою води і пари перейти від ручної праці до машинного. Друга 

характеризувалася розвитком масового конвеєрного виробництва, пов’язаного з 

освоєнням електрики. Ми живемо в епоху поки ще третьої промислової (або 

цифровий) революції, що почалася в другій половині минулого століття зі 

створення цифрових комп’ютерів і подальшої еволюції інформаційних технологій. 

Сьогодні вона поступово трансформується в четверту промислову революцію, яка 

характеризується злиттям технологій і розмиванням кордонів між фізичними, 

цифровими і біологічними світами ». Індустрія 4.0 передбачає значне зростання 
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інвестицій в основні засоби та нематеріальні активи, в прискореній інтеграції у 

виробничі процеси кіберфізичних систем.  

Ствердження Клауса Шваба відразу знайшли підтвердження в економічних 

дослідженнях щодо динаміки інвестицій в Індустрію 4.0 від часів запровадження 

концепції німецьким урядом, в якій ще у 2011 році визначилась пріоритетність 

технологічного розвитку країни, до сьогодення, і що знайшло відображення в 

об’ємах інвестування в Індустрію 4.0 в Німеччині [127] (див. рис. 2.9). 

І якщо порівняти розміри інвестування в Німеччині з темпами світової 

кібернетичної автоматизації виробничих процесів, то ми бачимо, що Німеччина 

формує свою нову індустрію випереджаючими темпами, тобто саме Індустрія 4.0 є 

базовою у формуванні нового технологічного укладу в цій країні (див. рис. 2.10). 
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Рис. 2.9. Сукупні інвестиції Німеччини в Індустрію 4.0 (млрд євро). 

Джерело: Dealogic, Capital IQ и William Blair  

 

Продовжуючи думку Клауса Шваба ми можемо доповнити його визначення 

Індустрії 4.0 зазначивши, що кіберфізична складова виробничих процесів є однією з 

основ мережевих економічних систем та оновлює організаційний код сучасних БНП, 

завдяки чому жорсткі вертикальні структури витісняються гнучкими мережевими. 
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Рис. 2.10. Світова динаміка кібернетичної автоматизації виробничих процесів 

(млрд дол. США) 

Джерело: Statista.com  

Під мережевою економічною системою розуміється форма міжфірмової 

кооперації незалежних економічних агентів, розташованих вниз і вгору поланцюжку 

створення доданої вартості. Якщо ми говоримо про структури корпоративних мереж, 

то в даному випадку мова йде про форму взаємодії фрагментованих структур 

корпорації (які є незалежними у виборі своєї поведінкової стратегії у власних 

координатах), але ці структури складають одну цілу організаційну модель у випуску 

певного продукту. Одна й та ж фрагментована структура (міжфірмові мережі) може 

виступати самостійним гравцем на ринку з виробництва своєї власної певної 

продукції і бути складовою корпоративної мережі у випуску глобального продукту 

(див. табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Еволюційна типологія мережевих форм корпоративної інтеграції  

 
Приклади досліджень 

Приклади 

організацій 
Основні поняття Основа довіри 

Регіональні Sabel, 1989; 

A. Scott,1990; 

Herrigel, 1990; 

Saxenian, 1994 

 

Виробництво у 

«третій» Італії, 

високі технології у 

силіконовій долині 

Гнучка 

спеціалізація 

Місцеположення, 

спорідненість, 

норми 

реципрокності 

Науково-

дослідна 

Hagedoorn and 

Schakenraad, 1990 a, b; 

Співпраця у галузі 

фундаментальних 

Інновація, 

навчання 

Єдине 

технологічне 
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робота [R&D] Powell 1993 досліджень співтовариство 

Бізнес-групи Dore, 1987; 

Gerlach, 1992; 

Granovetter, 1994 

Японські кейретсу, 

корейські чеболі 

Доброзичлива 

влада 

Загальна 

ідентичність 

бізнес-груп 

Стратегічні 

альянси та 

спільне 

виробництво 

Sydow, 1991; 

Kanter and Myers, 1991; 

Sabel et al. 1991  

Спільні 

підприємства, 

субконтрактні 

відношення 

Ідентичність, що 

змінюється в ході 

повторюваної 

взаємодії 

Розрахована, 

загальна 

взаємозалежність 

Джерело: [86, с. 61–106].  

 

Учасники мереж визнають взаємозалежність і прагнуть обмінюватися 

інформацією, кооперуватися і кастомізувати продукти. На відміну від традиційних 

мереж субпідрядників в будівельному бізнесі, від учасників нових мереж 

очікується проактивна поведінка, що покращує кінцевий продукт або послуги, а не 

просте виконання контрактних зобов’язань. Це є основою інноваційної економіки 

мереж і дозволяє виявити відмінності мережевої організації від простої моделі 

аутсорсингу [4] (див рис. 2.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Форми взаємодії в рамках мережевої структури 

Джерело: розроблено автором 

 

Властивості, які дозволили мережам закріпитися в якості організаційної 

форми інформаційної економіки, полягають у наступному [207]: 

1) здатність генерувати знання та ефективно обробляти інформацію; 
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2) здатність адаптуватися до мінливої геометрії глобальної економіки або 

гнучкість, яка дозволяє міняти свої джерела створення ланцюгів вартості так само 

швидко, як під впливом швидких культурних, технологічних та інституційних змін 

змінюються цілі; 

3) інноваційність. 

Філіп Айдалот назвав мережеві економічні системи «інноваційним 

середовищем» (millieux of innovation). Під інноваційним середовищем розуміється 

«...специфічна сукупність відносин виробництва і менеджменту, заснована на 

соціальній організації, яка в цілому розділяє культуру праці та інструментальні 

цілі, спрямовані на генерування нового знання, нових процесів і нових продуктів» 

[167]. Просторова близькість у таких середовищах стає матеріальним умовою їх 

існування через специфіку природи взаємодій в інноваційному процесі. 

Особливість інноваційного середовища полягає в її здатності породжувати 

синергетичний ефект, що робить її головним джерелом виникнення інновацій і 

створення доданої вартості в процесі промислового виробництва в епоху 

інформаційного капіталізму. 

Результатом такої міжорганізаційної співпраці, яка забезпечує обмін 

інформацією і ефект взаємодоповнення компетенцій, стають мережеві інновації 

[427, р. 852]. По суті, мережеві інновації не є радикально новим винаходом, який 

отримує практичне застосування, і не можуть бути віднесені до революційних 

інновацій. У той же час їх не можна віднести і до розряду еволюційних інновацій. 

Мережеві інновації виникають в результаті взаємного впливу компетенцій кожної 

окремо взятої організації, що призводить до поліпшення існуючого продукту або 

процесу, або навіть до створення нового. Також деякі дослідники відзначають 

можливість спонтанного, не обумовленого попередніми дослідженнями, 

виникнення мережевих інновацій. Єдиною умовою для їх виникнення буде 

кооперація декількох організацій [427, р. 853], що дозволяє поєднувати нові 

технології. К. Імаі і Я. Баба показують, що в Японії в результаті такого злиття 

технологій, зокрема, технологій машинобудування та електроніки – з’явилися 

домашні комп’ютери Nintendo, користувачі яких можуть торгувати акціями, 
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займатися банківською справою, замовляти квитки і грати у відеоігри вдома, не 

відходячи від екрану телевізора [87, с. 86]. 

Роберт Аллен у своїй статті «Колективні винаходи» [159] виділив подібний 

патерн поведінки як четвертий інститут інновацій, крім вже існуючих трьох: 

приватного винахідника, некомерційних організацій, що займаються 

дослідженнями і розробками, і державних установ. На відміну від процесу 

досліджень і розробок (R&D), колективні роботи не є проектом, на який фірми 

виділяють інвестиції. Колективні винаходи є побічним продуктом стандартних 

бізнес-операцій, результатом множинних незначних поліпшень. Виникненню 

колективних винаходів сприяє доступність технічної інформації про нововведення 

як існуючим, так і потенційним конкурентам, як у випадку з вдосконаленням 

технічних характеристик плавильних печей в Англії, округ Клівленд, середини 

19 ст. [159]. Історичний приклад Англії є відображенням моделі «навчання дією» 

(learning by doing) Ерроу, згідно з якою рівень продуктивності в кожен момент часу 

залежить від суми всіх інвестицій, які мали місце бути в галузі [159, c. 15]. Іншими 

словами, в контексті економіки навчання, інновації є результат інтерактивного 

процесу навчання [344, c. 35]. 

Пізніші дослідження феномену колективних винаходів підтверджують їх 

значення для розвитку галузі. Так, занепад зрілої галузі споживчої електроніки 

США став основною проблемою для виробників напівпровідників. В Японії 

науковці, що займаються розробкою напівпровідникових приладів, можуть 

співпрацювати з виробниками пральних машин або інших великих побутових 

приладів шляхом створення інтеграції з високим ступенем координації. Подібна 

комбінація різних практик дозволяє виявити нові напрямки застосування чіпів, а 

також поліпшення характеристик існуючих приладів. У США така можливість 

відсутня в зв’язку з тим, що розробники і кінцеві користувачі роз’єднані, що 

означає втрати в ефективності для обох груп [397, р. 32]. 

Механізм реакції мережі на зміни навколишнього середовища очевидна. 

Спочатку партнери по мережі мають більш широкий доступ до інформації щодо 

зовнішнього середовища і процесів, які в ній протікають. Це дає їм фору перед 
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іншими конкурентами, які не входять до складу мережі. Розпізнавши несприятливі 

тенденції, ґрунтуючись на досвіді, спільному аналізі інформації (тобто виходячи не 

тільки з сигналів цінового механізму), агенти мережі шукають спільні шляхи 

запобігання небезпеці або усунення її наслідків. Швидкість реакції, яка часто має 

вирішальне значення, визначається граничним ступенем заміщення однієї 

технології на іншу. У мережі забезпечується більша свобода в заміщенні факторів 

виробництва, що підвищує швидкість її реакції на зміни в порівнянні з 

альтернативними структурами. Таким чином, синергетичний ефект, довіру і 

гнучкість мережі, всі три переваги не існують окремо один від одного. Вони є 

необхідною умовою існування один для одного. А також можуть бути використані 

в якості пояснення високого інноваційного потенціалу мереж. 

Сьогодні фірми рідко ведуть інноваційну діяльність поодинці. Справа в тому, 

що для сучасного етапу розвитку характерна все зростаюча спеціалізація і фокус на 

ключових компетенціях. Збільшується і складність процесу створення інновацій, 

який пов’язаний з певним рівнем витрат і ризику. Фірми знаходяться в пошуках 

нових форм співпраці. Мета – посилити сильні сторони за рахунок нової комбінації 

і подолати недоліки за рахунок нових форм співпраці, більш широких і глибоких за 

змістом. Тому внутрішні дослідження, що фінансуються за рахунок коштів фірми, 

поступаються місцем новим зовнішнім формам співробітництва в сфері досліджень 

і розробок між раніше неафільованими підприємствами.  

У відповідності з точкою зору одного із засновників створення мережевих 

організаційних структур Р. Патюреля «організація у формі мережі – гібридне 

рішення, що об’єднує функціональний, дивізійний і матричний типи структур, 

забезпечуючи тим самим більш ефективний варіант розмежування діяльності і 

зв’язків, а також пропорцій між автономією і контролем» – саме ці принципи є 

наявними і в більш масштабних глобальних мережевих конструкціях [85]. 

Так, на зміну монополістичним структурам третьої хвилі прийшли олігополії, 

які мали велику вагу в четверту хвилю. Сучасні мережеві конструкції впливають на 

формування 6-ого ТУ, де взаємини (В2А, В2В, В2С) дають підстави уявити 

сучасний ринок як мережу нових взаємовідносин між його учасниками. 
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Міжфірмові мережі стали гарантом стійкості та інноваційності розвитку – 

альтернативою великим корпоративним системам. Як висловився з цього питання в 

одній зі своїх статей Пол Кругман, «... успішні компанії – або, принаймні, ті 

компанії, які роблять серйозні внесок в розвиток національної економіки – не 

існують в ізоляції. Економічне процвітання залежить від синергії між компаніями, 

від кластера, а не від індивідуального підприємця» [331]. 

Сучасні дослідники підкреслюють необхідність «...переходу від 

індустріальних до постіндустріальних форм і методів інтеграції господарських 

утворень...» [144, с. 6]. Під впливом технологічних зрушень, зростання ролі знань в 

забезпеченні конкурентоспроможності країни, конкуренція окремих, нехай і навіть 

дуже великих фірм, замінюється конкуренцією мережевих утворень з властивими 

цим структурам перевагами економії від різноманітності (мережевими ефектами). 

Як висловився П. Друкер в своєму інтерв’ю ще в 2000 р., через кілька місяців після 

кризи доткомів: «Корпорація, якою ми її знаємо, навряд чи переживе наступні 

25 років. Юридично і у фінансовому відношенні, так. Але не в конструктивному і 

економічному плані» [413]. 

Отже, четверта індустріальна революція сьогодні вже набуває загальних рис, 

не зважаючи на той факт, що на значній території земної кулі домінують 

технологічні уклади в рамках Третьої промислової революції. Але не зважаючи на 

неоднорідність поширення індустріальної революції 4.0 в глобальних масштабах 

вона характеризується поєднанням технологій, що розмивають кордони між 

різними сферами життя (фізичної, біологічної, віртуальної), і відрізняється від 

своїх попередниць трьома ключовими параметрами – швидкістю, масштабами і 

системним характером соціально-економічних наслідків [63]. 

Індустріальна революція 4.0, як вже зазначалось, пов’язана з впровадженням у 

виробництво двох комплексних нових технологій, які абсолютно змінюють 

традиційну логіку виробничих процесів, – кіберфізічних систем на базі інтернету та 

трьохвимірного друку (адитивна виробництво). Кіберфізичні системи ведуть до 

утворення розумних виробничих систем (smart production systems), де всі елементи 

(ресурси, верстати, складальні лінії, складські, логістичні, маркетингові та інші 
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модулі) об’єднані в одну комунікаційну мережу так, що вони можуть обмінюватися 

між собою даними, ініціювати певні дії та мають можливості до самокерування без 

втручання людини. Зокрема, прикладами можуть слугувати розумні фабрики (smart 

factory), що з’явилися в ряді розвинених країн і в Китаї, де кінцеві продукти наділені 

системами радіочастотної самоідентифікації і визначення свого місцезнаходження в 

будь-який час (RFID-мітки), мають знання про історію свого створення і свій 

поточний стан. Встановлені RFID-мітки передають необхідну інформацію про 

заготівлю, складальному роботу, автоматично відслідковують запаси сировини, 

планують логістику. При цьому замовники мають зворотний зв’язок з виробником в 

режимі реального часу. 

Розумні виробничі системи поєднують в собі два рівні інтеграції: по-перше, 

вертикальну інтеграцію в єдину мережу всіх операцій усередині підприємства за 

стадіями виробництва, по-друге, горизонтальну інтеграцію підприємств і юридично 

незалежних компаній в виробничі ланцюжки будь-якого географічного охоплення, 

включаючи глобальний [27]. В цілому самі виробничі системи як продукт 

індустріальної революції є складовими мережевих економічних систем (глобальних 

виробничих систем).  

Отже, основою міжнародних економічних систем є інноваційні технології. Проте, 

інноваційні технології, які і індустріальна революція не мають однорідності в 

глобальній системі. В даний час описані комплекси інноваційних технологій освоєні 

лише низкою глобальних корпорацій, що мають потужні мережі незалежних 

постачальників по всьому світу, наприклад, німецької Trumpf (в частині виробництва 

лазерного обладнання), німецької Siemens (в частині медичної інженерії), британської 

Rolls -Royce (в частині створення реактивних авіадвигунів), французьким розробником 

програмного забезпечення в сфері 3D-дизайну Dassault Systèmes [58]. Але сутність 

процесу в тому, що мережева економічна система в майбутньому вимагатиме зміни 

існуючих бізнес-моделей під ці технології, тобто глобальні мережеві корпорації будуть 

розширювати свою структуру, заповнюючи глобальну неоднорідність. 

На думку соціолога-економіста Ф. Філліпса, всі види сучасної інноваційної 

активності мають комбінаторну природу, а нелінійність інноваційного процесу 
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можна представити у вигляді циклічного кола з оберненим зв’язком (Circle of 

Innovation). Технологічні інновації створюють не тільки нові продукти та послуги, а 

й нові способи використання нових продуктів та послуг. В свою чергу, нові способи 

використання нововведень оновлюють існуючі моделі соціально-економічної 

організації та соціальних взаємодій, а ці моделі генерують нові потреби, які 

задовольняються за рахунок подальшого розвитку технологічних інновацій [52]. 

Розуміння цієї циклічності і дає нам можливість аналізувати вплив індустріальної 

революції на диверсифікацію МЕС в контексті поширення інноваційних технологій. 

У світі цифрових комунікацій і розподіленого виробництва економічна влада 

переходить від жорстких ієрархічних структур до учасників гнучких 

горизонтальних мереж, здатних швидко перебудовувати конфігурацію зв’язків під 

нові проекти і спільне створення саме інноваційних продуктів. На рівні компаній 

новими лідерами стають корпорації з мінімальною ієрархією і максимальною 

організаційною мобільністю, що дозволяє використовувати вигоди динамічного 

мережевого економічного середовища. Задача поєднання локального з глобальним – 

входження в локальні кластерні мережі та побудова глобальних ланцюгів як гнучких 

мереж незалежних компаній партнерів, підштовхнула великі вертикально-

інтегровані корпорації до радикальної зміни свої організаційних форм. Глобальні 

мережеві корпорації почали трансформувати себе в розподільні компанії, де ризики, 

прибутки, компетенції та ресурси, які пов’язані з реалізацією нових проектів 

розподіляються всередині власної глобальної мережі. 

Таким чином, Індустрія 4.0 не має відношення ані до спасіння державами 

галузей попередніх технологічних укладів, які програють в рамках глобальної 

конкуренції, ані до пріоритетної державної підтримки певних направлень хай-теку, 

ані тим паче, до наздоганяючих моделей внесених в практику азійськими країнами у 

70-х роках
3
. Як об’єктивна світова тенденція вона веде до зростання наукоємності 

                                                 
3
 За розрахунками Deloitte, чим вище реальні темпи зростання виробничого сектора, тим 

швидше росте вся економіка в реальному вираженні – і навпаки. При чому ця кореляція не 

залежить ні від вихідних абсолютних масштабів (вартісної величини) даного сектора, ні від його 

відносної частки в структурі ВВП. Спираючись на ці розрахунки, Всесвітній економічний форум 

рекомендує всім країнам стимулювати освіту інноваційних кластерів і розвивати в цьому 
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виробництва та підвищення частки технологічної передової обробної промисловості 

в структурі ВВП, перш за все в економіках розвиненого світу, зокрема в США і 

країнах ЄС [184]. Причому в умовах розподіленого виробництва (його фрагментації 

між країнами за проміжними стадіями створення продукту в глобальному ланцюгу 

вартості) промисловий сектор, оцінюваний в національній статистиці за вартістю 

кінцевих продуктів, органічно включає в себе різні види наукомістких послуг, 

присутніх в тих чи інших ланках глобальних ланцюгів. 

В даному випадку, аналізуючи світові тенденції нової індустріалізаї, можна 

описати її вплив на форми деверсифікації мережевих економічних систем, які мають 

абсолютно протилежну динаміку, аніж на початку створення самих мереж у 80-х 

роках і, фактично, тільки сьогодні знаходять відображення в наукових 

дослідженнях. У XXI столітті, з ростом наукоємності виробництва (включаючи 

зростання кваліфікації і подорожчання вартості кваліфікованої праці як ресурсу), 

аутсорсинг технологічно стандартних операцій і, зокрема, їх масовий офшорінг в 

азійські країни з дешевою працею (виробництво масових виробів, складання 

комплектуючих і т. п.) втрачають колишнє глобальне економічне значення. У 

зростаючій кількості галузей, міжнародні компанії переходять від аутсорсингу до 

стратегії смартсорсингу (smart-sourcing) – дроблять ланки глобальних ланцюжків на 

все більш спеціалізовані функціональні завдання, підбираючи в мережі під кожне з 

таких завдань свій територіальний кластер з розумною спеціалізацією, де дана 

задача може виконуватися з найбільшою ефективністю [38].  

Саме така модель диверсифікації МЕС вирішила проблематику організаційної 

інерції. Кластер є визнаним інструментом підвищення конкурентоспроможності 

країни та її інноваційного потенціалу. Участь в роботі кластера підвищує здатності 

до інновацій, сприяє поширенню нових бізнес-ідей та їх впровадження на ринок, 

забезпечує пом’якшення негативних наслідків організаційної інерції, що в свою 

                                                                                                                                                                            

організаційному форматі індустрії нового покоління [73]. 7 Зв’язок між динамікою обробної 

промисловості і динамікою ВВП однаково характерна і для країн з високою часткою даного 

сектора у ВВП (вище 30 % – Китай, Південна Корея, Таїланд), і для країн з низьким ступенем 

(менше 16 % – США, Франція, Великобританія, Індія, Бразилія), і для країн з середньою часткою 

(від 16 до 30 % – Японія, Німеччина, Росія, Мексика, Польща, Тайвань) [74]. 
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чергу знижує бар’єри на шляху впровадження технологічних, продуктових і 

організаційних інновацій. Таким чином, інноваційний потенціал МЕС реалізується в 

двох напрямках: 1) за рахунок четвертого інституту інновацій або мережевих 

інновацій та 2) в результаті зниження бар’єрів на шляху впровадження інновацій. 

Розглянуті властивості мереж, такі як синергійний ефект, соціальний капітал, 

що формується в результаті взаємодії учасників мережі, здатність продукувати 

мережні інновації і гнучкість реакції на зміни зовнішнього середовища визначають 

переваги мереж перед іншими способами інтеграції господарюючих суб’єктів в 

умовах сучасної економічної системи.  

Формування мереж відбувається переважно двома способами: 1) під дією 

стихійних сил або 2) шляхом вертикальної дезінтеграції. Тенденція до 

розукрупнення бізнесу намітилася ще в 80-х рр. в США і виражалася в рішучому 

розукрупненні усталених фірм, які в своєму прагненні зосередитися на 

«стрижневий компетенції», стали різко скорочувати число рівнів внутрішніх 

ієрархій. При цьому міркування ефективності диктували замовлення на стороні 

широкого спектра видів діяльності, а часом – позбавлення навіть від самого 

виробничого компонента вартісного ланцюжка. З іншого боку, новостворювані 

фірми також відмовлялися від зростання шляхом вертикальної інтеграції і замість 

цього створювали альянси з незалежними постачальниками або дистриб’юторами 

на всьому протязі своєї вартісної ланцюжка [51, с. 58]. 

Тенденція, що зародилася в 80-х рр., зберігається і сьогодні. Існує безліч 

свідчень того, що в великих ієрархічних, вертикально інтегрованих організаціях 

відбуваються фундаментальні зміни. Організації експериментують з різними 

новими, незвичними їм схемами. У спрощеному вигляді тут можна виділити два 

процеси: «стиснення» – великих організацій, що виявляється в скороченні їх 

розмірів або звільнення працівників і децентралізації стратегічної влади практично 

на кожному етапі процесу виробництва. У першому випадку велика фірма 

трансформується на внутрішньому рівні, у другому – відбувається розподіл 

основних видів її діяльності між зростаючою кількістю акторів при відповідній 

втраті централізованого контролю. Обидва процеси тягнуть за собою вертикальну 
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дезінтеграцію, або стиснення ієрархії, а також поширення горизонтальних 

відносин, або мережевоподібних зв’язків. В результаті виникають кластери 

квазінезалежних одиниць, які можуть приймати різні форми – стабільні і динамічні 

мережі; стратегічні альянси; партнерства, що створюють додаткову вартість; 

глобальні ринкові матриці і т. д. [51, с. 58]. 

Процес вертикальної дезінтеграції (повної або у формі мереж) набирає 

обертів і спостерігається навіть в таких галузях як нафтова промисловість або 

електроенергетика, які історично є одними з найбільш вертикально інтегрованих. В 

останні десятиліття ступінь вертикальної інтеграції – частка видобутої компанією 

нафти, що переробляється на власних заводах, – стала падати. Причина в тому, що 

найбільші міжнародні компанії базуються в США і Європі. Власний видобуток 

нафти в Сполучених Штатах з 1986 р. знизилася з 10,5 млн до 7,6 млн барелів на 

добу у 2016 році. Пік видобутку в Північному морі був досягнутий у 1996 р. 

(6,8 млн барелів) – з тих пір вона повільно, але вірно знижується. У 

Великобританії, де базуються ВР і Royal Deutsch / Shell, пік видобутку припав на 

1987 р. З-за цього американські і європейські компанії постійно збільшують 

інвестиції у видобуток за кордоном – в Західній Африці, Азії і в останні роки – на 

території колишнього СРСР [65]. 

Процес вертикальної дезінтеграції в нафтовій промисловості, на думку 

фондового аналітика інвестиційної компанії Evergreen Investment Management Джея 

Вайталоун, є відповіддю на інше явище: через об’єднання підрозділів з різними 

темпами зростання акції інтегрованих нафтових компаній зростають не так швидко, 

як могли б, якби ці підрозділи були окремими компаніями. У свою чергу, як вважає 

аналітик компанії Nera Economic Consulting Фернандо Баррера-Рей, це означає, що 

невеликі за розміром, але однорідні по своєму бізнесу компанії більш привабливі для 

інвесторів на фондовому ринку. Зокрема, вони можуть фокусуватися на одному 

напрямку, що дуже важливо в умовах швидких змін у технологіях. Спеціалізованим 

компаніям простіше концентруватися на технологічних змінах і тих інвестиціях, які 

вони вимагають. Фактор ризику, який змушував нафтовий бізнес захищатися від 

волатильності цін через диверсифікацію, сьогодні, як це не дивно, став меншим. 
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Тому диверсифікація з плюса (захист від ризиків) перетворилася в мінус – надмірно 

складна структура, заниження вартості компанії. Вертикальна дезінтеграція непогано 

показала себе в інших енергетичних підгалузях. Наприклад, коли в 2003 р. 

британська газова компанія British Gas відокремилася від оператора газопроводів 

«Lattice», її акції виросли в чотири рази [65].  

Організаційні інновації торкнулися і таку традиційну галузь промисловості 

як автомобілебудування. Так, в 2001 році компанія Тойота ввела новий кодекс 

поведінки, відомий як «Шлях Тойоти 2001», що складається з 14 принципів, 2 з 

яких [290]: поважай своїх партнерів і постачальників, став перед ними важкі 

завдання і допомагай їм удосконалюватися; станьте структурою, що навчається за 

рахунок невпинного самоаналізу і безперервного вдосконалення. І сьогодні (за 

підсумками 2016 р.), будучи лідером за кількістю проданих автомобілів [334], 

Тойота вважається однією з найменш інтегрованих компаній. Японський виробник 

автомобілів все більше покладається на незалежних або напівзалежних 

постачальників, вибудовуючи з ними довгострокові відносини. Тойота вибудувала 

складну мережу поставок через перехресне володіння і багаторівневість. У цій 

мережі виділяють чотири рівні, починаючи від двох основних постачальників – 

перший рівень – Bosh, Delphi (відповідають за поставку великих інтегрованих 

систем), і, закінчуючи четвертим рівнем, який представлений більш ніж 

40 000 різних підприємницьких структур. Другий рівень постачальників постачає 

окремими деталями або вузлами в збірці безпосередньо Тойоту або постачальників 

першого рівня. Представники третього рівня, як правило, виробляють тільки один 

компонент для другого рівня. Всі чотири рівні об’єднані в асоціацію, яка на 

постійній основі проводить зустрічі, де обговорюються стратегічні та операційні 

завдання. Подібна практика дозволяє постачальникам переймати основні принципи 

TPS (Toyota production system, Система виробництва компанії Тойота), підвищує їх 

залученість і відкриває доступ до цінних знань та інформації. Завдяки цим 

зустрічам, постачальники набули здатність до динамічного навчання, покращили 

тим самим координацію і відповідність своєї продукції запитам замовника [163]. 
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Такий підхід до побудови відносин із зовнішніми агентами виходить за рамки 

аутсорсингу і має на увазі створення сильних мережевих зв’язків. 

Процеси горизонтальної дезінтеграції відзначаються і в високотехнологічних 

галузях – в компаніях, що займаються виробництвом напівпровідників і 

мікропроцесорів, а також в банківському секторі, в текстильній промисловості та 

інших галузях [231]. І як показують дослідження, в галузях, де були виявлені ці 

процеси, відбувається зростання показників ефективності фірм, в тому числі 

інноваційної активності [231, 158], що набуває особливого значення в зв’язку зі 

швидким переходом до 6-ого ТУ. 

Іноді горизонтальна дезінтеграція може досягати своєї межі як у випадку з 

компанією «Nike». Бізнес-стратегія компанії «Nike» є яскравим прикладом розвитку 

нової мережевої форми організації, застосування нового «технологічного» дизайну, 

які ще називають «оболонковими» або «порожнистими» фірмами. Оболонкові або 

пустотілі фірми – це компанії, в яких частина функцій, перш за все виробництво, 

передана на контрактній основі стороннім підрядникам. Оболонкова фірма бере на 

себе витрати виробника за визначенням того, який товар треба виробляти, як і кому 

його реалізовувати. Втім, і ці витрати вона може перекласти на підрядників 

(дизайнерські та конструкторські бюро, рекламні та маркетингові агентства та ін.), 

залишаючи за собою лише функцію загального управління всім процесом від 

розробки ідеї товару до продажу його кінцевому покупцеві. У чистому вигляді 

пустотіла компанія представляє собою керуючу фірму, наймає невелику кількість 

менеджерів, які координують роботу сторонніх підрядників [13, с. 220]. 

Світовий лідер у виробництві спортивного взуття фірма «Nike» Inc. вже з 

моменту утворення в 1964 р. поступово передавала виробничі функції на 

контрактній основі підрядникам з країн, що розвиваються (підвищувала ступінь 

своєї «пустотілості») і зараз велика частина продукції компанії виробляється на 

фабриках за межами США. Бізнес-модель була запропонована Філом Найтом, ко-

засновником компанії, який вирішив перейняти досвід американських виробників 

побутової та електричної техніки. На початку, замовлення розміщувалися на 

японських фабриках. Потім, коли в 1970-х рр. витрати виробництва зросли, «Nike» 
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стала розміщувати замовлення у постачальників з Кореї і Тайваню. Згодом Корея і 

Тайвань пішли по шляху економічного розвитку і витрати виробництва стали 

зростати, місцеві фабрики, які виконували замовлення для «Nike», перемістили 

частину виробничих операцій в країни з меншими витратами, такими як Індонезія, 

Китай, Таїланд і В’єтнам. 

На сьогоднішній день штат компанії налічує 28 тис. співробітників. Проте 

окрім них є ще 770 тис. працівників понад 680 фабрик з 49 країн світу, з якими у 

«Nike» є діючі контракти на виробництво [190, c. 43]. Таким чином, знявши з себе 

тягар відповідальності на засоби виробництва повністю, «Nike» сьогодні розглядає 

себе, перш за все, як дослідницьку, дизайнерську і маркетингову корпорацію, що 

має можливість інвестувати більшу частину свого прибутку в НДДКР і рекламу, а 

не в основний капітал. 

Отже, можемо зазначити, що сутність мережевих економічних структур, з 

точки зору технологічного впливу на систему, це концентрація не на організаційній 

структурі, а на структурі капіталізації технології, від розробки до провадження в 

своїй мережі. Саме наукоємні технології перетворюють низькодохідні операції 

обробки та збирання у високодоходні. Смартсорсинг як породження нової 

індустріалізації вплинув на модель диверсифікації мережевих економічних систем, 

де такою моделлю став решоринг (re-shoring) – повернення офшорингових 

ланцюгів з країн, що розвиваються, назад в розвинуті країни. Тобто, якщо моделлю 

диверсифікації глобальних корпорацій 20 років назад було перенесення 

виробництв у треті країни (певних операцій, як було описано нами вище на 

прикладах провідних корпорацій), то сьогодні диверсифікація більш складних 

мережевих економічних систем (де глобальні корпорації є складовою) направлена 

на неперервність інновацій, де мережева економічна система розміщує такі ланки в 

кластерах, які є складовою цієї ж мережі (в безпосередній близькості до власних 

університетів, технологічних хабів, високоспеціалізованих постачальників та 

спеціальних споживачів зі стійким попитом на такі інноваційні продукти та ін.).  

Зниження інтенсивності офшорингу у сфері виробничих операцій, як 

наслідок описаної диверсифікації, супроводжується його прискореним 
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поширенням у сфері НДДКР, що безпосередньо впливає на вже сформовані 

наукоємні ланки глобальних ланцюгів на території як країн, що розвиваються, так і 

розвинених країн. На сьогодні США виступають основним генератором і 

найбільшим інвестором в R&D-проекти в усьому світі, а найбільша кількість 

трансграничних R&D-проектів серед усіх регіонів світу реалізується в ЄС. Азійські 

країни є найбільшим підрядником в сфері R&D для США та ЄС, в той час як такі 

аналогічні інвестиції з азійських країн направлені до країн ЄС. Але однією з форм 

диверсифікації МЕС зумовлених новою індустріальною революцією є зміна 

позицій офшорингу R&D-функцій з азійських країн назад у США, Німеччину, 

Великобританію (див. Додаток Ж). 

В економічних системах, де інституційні суб’єкти вільно створюють 

мережеві системи (мережеві партнерства) та розвивають колаборацію в форматі 

потрійної спіралі (спіраль це поєднання в одній однорідній системі простору знань 

та простору інновацій), стимули до виробництва (продукування) інновацій стають 

стійкими. Тому в своїй практичній політиці багато країн не роблять різниці між 

новою індустріалізацією та інноваційним переходом, а інтегрують обидва завдання 

в єдиний курс на створення безбар’єрного мережевого економічного середовища, 

сприятливого для безперервної інноваційної активності. Цей підхід знаходить 

відображення в регіональній і промисловій політиці ЄС, в концепції Глобального 

індексу конкурентоспроможності ЄС, націлюючи країни на усунення будь-яких 

бар’єрів (бюрократичних, інфраструктурних та ін.), для нарощування 

горизонтальної зв’язності економіки, для безперервної освіти в ній нових 

мережевих екосистем [281].  

Як свідчать емпіричні дослідження, проведені McKinsey Global Institute, 

діджіталізація економіки може бути не менш потужним інструментом підвищення 

її продуктивності та конкурентоспроможності, ніж створення технологічних 

інновацій як таких [37]. Це означає, що у всіх країн, і особливо тих, що 

наздоганяють, з’являється шанс для нелінійного ривка в зростанні продуктивності, 

якщо вони орієнтуються на широку інформатизацію суспільства і ефективне 

впровадження в бізнес-процеси вже існуючих в світі ІКТ, а не стільки на створення 



144 

власних проривних технологій на окремих напрямках. На рисунку 2.12 зображено 

розрив у продуктивності праці в БНП, які визнані діджеталізованими, та такими, 

що не відносяться до діджеталізованих і працівники яких створюють додану 

вартість в промисловому виробництві: 

 
Рис. 2.12. Розрив у продуктивності праці у мережевих БНП та немережевих 

корпораціях в промисловому виробництві (де 1 пункт = 10%) 

Джерело: розроблено автором [163] 

 

Як видно з рисунку 2.13 більш значним є розрив у продуктивності праці в 

БНП, які визнані діджеталізованими, та такими, що не відносяться до 

діджеталізованих і працівники яких створюють додану вартість у сфері послуг: 

 

Рис. 2.13. Розрив у продуктивності праці у мережевих БНП та немережевих 

корпораціях у сфері послуг (де 1 пунк = 10%) 

Джерело: розроблено автором [163] 
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Наприклад, Австралія отримала суттєву перевагу в сукупній продуктивності, 

відмовившись від ідеї технологічного ривка власними силами і зробивши ставку на 

широке використання висококонкурентних імпортних ІКТ [25]. Однак навіть в 

цьому випадку країні потрібно адаптувати світові ІКТ до національних умов, що 

потребують адекватного поліпшення інститутів, як мінімум - інтенсивних вкладень 

в сектор R&D і національну систему освіти [26]. Якщо з точки зору впливу нової 

індустріалізації на диверсифікацію МЕС, то в системі конкурентними будуть 

залишатись лише ті корпорації, в добу експоненціального ускладнення технологій 

та нелінійного розвитку, які зосередяться не на удосконаленні виробничих 

технологій, а над створенням середовища безперервного оновлення та 

застосування, і така інноваційна мережа стане новою формою економічного 

порядку, створеного під впливом диверсифікації МЕС (через витіснення 

ієрархічних форм і застарілих технологічних процесів)
4
. 

2.3. Глобальні корпоративні мережі у формуванні вартісних та 

виробничих ланцюгів 

 

В основі концепції глобальних ланцюжків вартості лежать ідеї концепції 

глобальних виробничих ланцюжків (Global Commodity Chains) [171], яка виникла на 

базі на світсистемного підходу (World-systems analysis) В. Валлерстайна. В рамках 

даного підходу світова економіка і світовий геополітичний устрій описуються як 

єдина система держав і економік (nation states) [211; 295]. Г. Джереффі у своєму 

дослідженні [271], яке вважається основоположним для становлення і розвитку 

концепції глобальних ланцюжків вартості, перемістив фокус аналізу з світ-системи 

на рівень окремих одиниць і розробив концепцію глобальних виробничих 

ланцюжків в геоекономічному просторі. На відміну від світ-системного підходу в 

ній підкреслюється важливість стратегічних альтернатив і рішень БНП, а не 

регулятивна сила національних держав [271; 274]. Поєднуючи в якості теоретичної 

основи розгляд процесів розподілу створюваної вартості і впливу між ключовими 

                                                 
4 Інноваційна мережа – це спосіб переважно м’якої інтеграції в рамках МЕС, що характеризується певною 

структурою взаємозв’язків між учасниками інноваційного процесу. 
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гравцями, Джереффі описує концептуальну модель глобального виробничого 

ланцюжка, аналізуючи через феномен мережевих економічних систем глобальної 

економіки поряд з фрагментованою структурою виробничих процесів (через 

складові МЕС – міжфрагментні інтернальні та екстернальні зв’язки, що деталізовано 

буде розглянуто в наступних розділах).  

Оскільки поняття «глобальні виробничі ланцюжки» було введено насамперед 

для аналізу систем глобального виробництва і розподілу товарів, то воно 

визначалося як «група скупчень міжфірмових мереж, кластеризованих навколо 

окремого товару як частини світової економіки», а його виникнення було 

обумовлено необхідністю «формулювання питань, що належать до сучасних реалій 

розвитку світ-систем, які досить складно пояснити з допомогою попередніх 

парадигм...», особливо питань аналізу «...зв’язків між мікро- і макрорівнями тих 

процесів, які по замовчуванню пронизують глобальні, національні та локальні 

об’єкти досліджень» [274, p. 2]. 

Розглядаючи концепції глобальних ланцюжків вартості і глобальних 

продуктових ланцюжків, Джереффі сформулював основну відмінність між ними: 

концепція глобальних ланцюжків вартості виникла з певною метою – уникнути 

вузького трактування терміна «продукт» (commodity) [273]. Вибір більш широкого 

підходу дозволив піти від обмеженості поняття «глобальні виробничі ланцюжки», 

що визначається як «мережа трудових і виробничих процесів, кінцевий результат 

яких являє собою готовий до споживання товарно-сировинний ресурс» [295, p. 159]. 

Вивчаючи витоки концепції глобальних ланцюжків вартості, не можна не 

відзначити, що вона ґрунтується на центральній для областей стратегічного 

менеджменту і міжнародного бізнесу концепції ланцюжка створення вартості, або 

просто ланцюжка вартості (value chain), яка також описує створення вартості в 

ланцюжках взаємопов’язаних операцій з виробництва продукту або послуги. Ця 

концепція вперше була представлена М. Портером в 1985 р. як «спосіб систематичного 

вивчення всіх операцій і дій, здійснюваних компанією, і їх взаємовпливи один на 

одного... ланцюжок вартості дезагрегує компанію в окремі стратегічно значущі 

операції з метою відстеження динаміки структури витрат і потенційних джерел для 
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диференціації» [385, p. 33]. Дана концепція дозволяє порівнювати ланцюжки вартості 

компаній-конкурентів і аналізувати конкурентну перевагу
5
, що лежить в основі їх 

конфігурації. Спочатку з’явившись в рамках ресурсного підходу в області 

стратегічного менеджменту, концепція ланцюжка вартості може бути використана на 

різних рівнях аналізу, але центральним, як правило, є рівень фірми. 

У той час як аналіз корпоративного ланцюжка вартості (на рівні фірми) 

широко використовується для розгляду стратегії компанії та її конкурентного 

переваги (див., наприклад: [269; 360; 166] та ін.), аналіз ланцюжків вартості 

компаній, що здійснюють міжнародні операції (особливо якщо різні стадії 

виробництва розташовані в різних країнах), пов’язаний з концепцією глобальних 

ланцюжків вартості [402; 431; 264; 258; 375].  

Необхідно відзначити, що концепція глобальних ланцюжків вартості також 

пов’язана з областю управління ланцюжками поставок (supply chain management), але 

перш за все фокусується на міжнародній експансії та географічній фрагментації в рамках 

ланцюжків поставок і в масштабах окремої галузі, зачіпаючи всю групу операцій, 

спрямованих на створення вартості [272]. Головна відмінність наукових робіт в області 

управління ланцюжками поставок – детальне вивчення механізмів управління 

ланцюжками поставок, орієнтоване в основному на практичний вклад дослідження [406]. 

Інтенсивна глобалізація в 1990–2000-і рр. призвела до необхідності дослідження 

процесів, що протікають в рамках однієї мережевої системи, яка містить невизначену 

(значну) кількість ланцюжків вартості, з урахуванням вихідних ресурсів та 

інституційних особливостей окремих країн. Зокрема, виникла необхідність 

систематизації механізмів розділу сфер впливу та створення конкурентних переваг для 

утримання найбільш вигідних позицій всередині самих глобальних ланцюжків вартості. 

Починаючи з 2000-х рр. концепція глобальних ланцюжків вартості стала все 

найчастіше застосовуватися в якості інструменту аналізу в різних наукових 

областях, у тому числі для розгляду проблем міжнародної експансії БНП та 
                                                 

5 У більшості випадків стадії виробництва продукту – від поставки сировини до моменту його доставки 
кінцевому споживачу розподілені між різними компаніями, кожна з яких має свою конкурентну перевагу. 
Ланцюжок вартості, таким чином, схематично відображає всі операції компанії як компоненти загальної 
стратегії, а також вказує на спосіб досягнення фірмою конкурентної переваги. У сучасній літературі концепція 
глобальних ланцюжків вартості застосовується для аналізу різноманітних явищ, включаючи стратегії 
компаній, міжфірмову конкуренцію і кооперацію в глобальних галузях. 
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локальної фрагментації продуктових ланцюжків [269; 299; 431; 264; 375]. Глобальні 

ланцюжки вартості дозволяють описати світову економіку у вигляді комплексу 

виробничих ланцюжків та продуктів, що включають в себе внутрішньофірмові та 

міжфірмові зв’язки в середині мережі БНП [338]. У сукупності з міжнародної 

фрагментацією виробничих процесів і зростаючою інтеграцією світової торгівлі 

інтернаціоналізація МНК з країн з ринками, що розвиваються все більш виразно, 

проявляється та реалізується за допомогою використання цими компаніями різних 

контрактних стратегій, про що ми зазначали в попередніх параграфах розділу 

(аутсорсинг, лізинг, франчайзинг) [376]. 

Все більш рухливі межі компаній акцентують стратегічне значення міжфірмової 

взаємодії і важливість її координування [367; 265]. З одного боку, компанії 

переміщують в країни з ринками, що розвиваються, як стандартизовані виробництва, 

так і наукомісткі функції (knowledge intensive functions) [199; 189]. З іншого – окремі 

компанії все частіше повертають свої виробництва в країну походження [158]. Аналіз 

глобальних ланцюжків вартості дозволяє врахувати не тільки основні операції фірми, 

контрольовані безпосередньо, але і аутсорсинг і офшоринг (offshoring), і навіть 

ситуації, за яких активи беруться у тимчасове користування, що дає детальне уявлення 

про процеси, що відбуваються протягом усього ланцюжка взаємопов’язаних стадій 

виробництва та дає розуміння єдиного простору міжфірмових зв’язків, які формують 

глобальні корпоративні мережі [179; 299; 381; 374]. 

У своїй ранній роботі Джереффі описав три аспекти аналізу глобальних 

виробничих ланцюжків: структуру витрат і випуску (input-output structure); 

географічний аспект (geographical distribution) і структуру управління і розподілу 

впливу (governance in global value chains) [271]. Згодом, для кращого розуміння 

процесів взаємного впливу національних та міжнародних політико-економічних умов 

ведення бізнесу та процесів глобалізації в кожній з ланок глобальних ланцюжків 

вартості, він додав четвертий аспект – інституційний (institutional dimension) [276]. 

Пізніше був запропонований ще один аспект – розвиток в глобальних ланцюжках 

вартості (global value chain upgrading), який охоплює дослідження процесів переходу 

між різними рівнями генерування доданої вартості окремим виробником [299]. Такий 
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набір аспектів аналізу глобальних ланцюжків вартості має на увазі використання 

різних, але в значній мірі пов’язаних між собою теоретичних конструктів. 

У рамках аналізу глобальних ланцюжків вартості можна виділити дві групи в 

значній мірі взаємозалежних робіт, кожна з яких володіє власною специфікою. У 

першій з груп дослідження проводяться в основному міжнародними урядовими 

об’єднаннями, наприклад UNCTAD, UNECA, OECD, ECB, WTO, USITC та іншими, 

і присвячені питанням в області економіки розвитку (development economics) (див. 

напр.: [208; 481; 350; 248; 160; 170]). Ці роботи дали початковий імпульс 

дослідженням глобальних ланцюжків вартості, описавши термінологію їх аналізу, 

що включає як аспекти концепції ланцюжка вартості, так і основи світ-системного 

підходу. Головний об’єкт уваги досліджень в галузі економіки розвитку зводиться 

до опису різних глобальних процесів і їх впливу на соціальні групи з метою 

створення основи для вироблення загальних посібників і принципів управління в 

глобальних системах [160; 170].  

У більшості випадків дослідження носять описовий характер, зачіпаючи 

соціальні або галузеві особливості окремих країн або регіонів [272; 322]. І фактично, 

аналіз робіт починаючі з 2005 року на замовлення провідних міжнародних 

інституцій підтверджує цей факт. Роботи економістів в рамках досліджень 

інституцій МЕП концентруються не на фазі подальшого розширення мереж БНП (та 

створення ГКМ), скільки зосереджуються на внутрішніх процесах в глобальній 

корпоративній мережі, створення осередків знань, технологій та ланцюгів доданої 

вартості в кластерах мережі (див. рис. 2.14)  
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Рис. 2.14. Вплив мережевих економічних систем на продукування нових знань 

та технологій у середовищі ГКМ 

Джерело: розроблено автором  

Більшість міжнародних організацій, таких як ЮНКТАД, МВФ та ОЕСР, 

розглядають мережеві економічні системи лише як організаційну форму глобальних 

корпорацій. ЮНКТАД з 2009 року визначає критерієм мережевості лише кількість 

неінкорпорованих структур (зареєстрованих або неприєднаних корпорацій у складі 

мережі материнської компанії). Також ЮНКТАД розглядає розростання мережі лише в 

контексті прямих іноземних інвестицій, та впливу багатонаціональних корпорацій на 

інвестиційні потоки, МПП та кооперація залишаються не достатньо проаналізовані в 

цьому контексті. Самі ж корпоративні мережі в рамках ПІІ розглядаються в контексті 

побудови довгострокових відносин між однією компанією (прямим інвестором) та 

іншою компанією, що існує за кордоном (інвестоване підприємство). Відповідно, 
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більшість досліджень зроблених в рамках міжнародної організації (Narula & Dunning, 

2000; Aykut & Goldstein, 2006; Salehizadeh 2007; Sauvant, Pradhanj, Chatterjeeþ & Harely, 

2010) показують розвиток мережевих економічних систем з позиції статистики ПІІ для 

кількісного аналізу корпоративних мереж. 

Аналогічним чином, МВФ (2008) та ОЕСР (2008) розглядають мережеву 

корпорацію лише з точки зору зареєстрованих або неінкорпорованих підприємств, і у 

якій розглядаються лише аспекти володіння та корпоративного управління, проте не 

розглядається економічний феномен мережевої економічної систем з точки зору 

створення нових ланцюгів вартості та інших глобальних економічних процесів. 

Світовий банк розглядає мережеві корпоративні системи крізь призму розвитку 

глобальних корпорацій, і приділяє увагу саме побудові корпоративної мережі не через 

мережеві процеси, а через корпоративне управління, яке об’єднує в собі норми 

законодавства, нормативні положення і практику господарювання в приватному 

секторі, що дає можливість господарським товариствам привертати фінансові і людські 

ресурси, ефективно здійснювати господарську діяльність через збільшення 

міжнародних операцій (виходи на нові ринки, масштабування та ін.), таким чином, 

продовжувати своє функціонування, підвищуючи довгострокову економічну вартість 

компанії шляхом підвищення вартості акцій і підтримуючи при цьому інтереси 

акціонерів і суспільства в цілому [331]. 

Крім того, Економічна і Соціальна Рада ООН (ECOSOC) (2009 рік) зазначає, що 

«багатонаціональні корпорації представляють особливу проблему вимірювання для 

рахунків платіжного балансу». ЕКОСОР інтерпретує ці виклики тим, що системи 

бухгалтерського обліку глобальних корпорацій не обов’язково фіксують реальну 

економічну цінність своєї діяльності та трансакцій, тому що це слід віднести до 

національних рахунків тих країн, до яких вони вкладають. Цей факт говорить про те, 

що міжнародні організації не встигають з комплексним аналізом системних процесів в 

рамках розвитку мережевих економічних систем як сучасної стадії розвитку 

глобальних корпорацій, та за впливом МЕС на СГ і МЕВ. Фактично опрацьованою є 

позиція міжнародних інституцій щодо ступеню багатонаціональності або 

інтернаціоналізації корпорації (проте, це стадійний розвиток БНП у 90-х роках), який 

залежить від різних чинників, включаючи, зокрема, кількість людей, що перебувають 
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за кордоном, кількість ринків, на яких працює компанія, співвідношення іноземних чи 

загальних активів і доходів, глибина залежності певної компанії від іноземних 

працівників, зацікавлених сторін та менеджерів (Spero & Hart, 2010).  

Вплив технологічних та інституційних факторів на розвиток МЕС є слабко 

досліджений інституціями МЕП і потребує теоретичного доповнення, адже як 

показує попередній теоретичний аналіз, саме ці фактори стали ключовими у 

формуванні мережевих економічних систем як їхнього технологічного продукту в 

контексті розвитку цифрової економіки. Отже, дослідивши теоретичні положення в 

рамках яких аналізувались мережі в контексті побудови ланцюжків вартості, 

теоретичні положення генезису глобальних корпорацій та їх корпоративних мереж 

як складової глобальної економіки, можемо запропонувати авторське визначення 

«мережевим економічним системам» як продукту глобальних корпорацій: 

Мережева економічна система – це організаційна інституційна система 

створена глобальними корпораціями задля декількорівневої внутрішньої інтеграції 

учасників корпоративної мережі, регулювання, контролю, узгодження різнорідних 

економічних інтересів цих учасників направлених на рішення певної узгодженої 

глобальної корпоративної економічної мети. Основний економічний зміст 

формування таких мережевих економічних систем – створення додаткових 

організаційних та виробничих зв’язків задля створення нових ланцюгів вартості за 

рахунок формування єдиної організаційно-технологічної та інформаційного 

середовища, створених автономними корпоративними економічними агентами з 

метою підвищення ефективності спільної корпоративної мережі.  

Така мережева економічна система є достатньо гнучкою для того, щоб 

дозволити учасникам системи конкурувати за розширення своєї частки в 

загальному об’ємі продажу, залучати нових економічних агентів в мережу, і в той 

же час така мережа організовує, координує діяльність всіх учасників таким 

чином, щоб підвищити їх загальну конкурентноспроможність в порівнянні з 

іншими міжнародними корпораціями, які не створили такої мережевої 

економічної системи. Також варто зазначити, що мережеві економічні системи як 

«продукт» глобальних корпорацій видозмінюються, породжуючи нові форми 
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міжгалузевої кооперації та співпраці і формуючи новітній міжнародний поділ  

праці, і в рамках формування нових ланцюгів вартості , стають складовою 

глобальних корпоративних мереж.  

Друга група робіт – це статті, що публікуються в наукових реферованих 

журналах в галузі економіки та менеджменту, таких як Strategic Management Journal, 

Global Strategy Journal, Journal of Management Studies, Economy and Society, Journal 

of International Management, Multinational Business Review та ін. (див., наприклад: 

[172; 266; 161; 422; 289]). У цій галузі аналіз глобальних ланцюжків вартості 

застосовується в якості інструменту, який дозволяє виявити нові теоретичні 

проблеми, а також комбінувати і вдосконалювати існуючі наукові теорії [213; 431; 

194; 158]. Як правило, такі дослідження фокусуються на певному аспекті аналізу 

глобальних ланцюжків вартості і ґрунтуються на емпіричних спостереженнях, не 

обмежуючись виключно описовою складовою, що притаманно визначенням в 

роботах інституцій МЕП.  

Одна з примітних особливостей досліджень, що використовують концепцію 

глобальних ланцюжків вартості (chain studies), – їх міждисциплінарність [172]. 

Спираючись на взаємопов’язані, але різні за теоретичним наповненням основи 

(економічну теорію, економічну географію і економічну соціологію), аналіз фірм – 

учасників глобальних ланцюжків вартості використовується в різних наукових 

галузях організаційної теорії. В роботі дослідження концепції глобальних 

ланцюжків вартості представлені на стику трьох напрямів теорії організації: 

стратегічного менеджменту, економічної географії і економічної соціології. 

Водночас, враховуючи різноманітність рівнів і об’єктів аналізу, які охоплює 

концепція глобальних ланцюжків вартості, не можна не відзначити її широке 

застосування в роботах з міжнародного бізнесу [263; 265; 313; 375]
6
. 

Залежно від природи досліджуваних взаємозв’язків в процесі вивчення 

глобальних ланцюжків вартості використовуються різні теорії організації, зокрема 

                                                 
6 На відміну від стратегічного менеджменту, що традиційно розглядає в якості основного об’єкта аналізу 

фірму, об’єкти досліджень міжнародного бізнесу, як правило, більш глобальні і охоплюють рівень країни і 
галузі [77], що дозволяє застосовувати концепцію глобальних ланцюжків вартості для більш детального 
вивчення взаємозв’язків в будь-якому масштабі, не обмежуючись рівнем фірми [275; 220; 291]. 



154 

теорія трансакційних витрат [221; 227], теорія управління знаннями [396; 161], 

теорія мережевої взаємодії [297; 213; 481]. Уявлення про природу феномена 

глобальних ланцюжків вартості постійно оновлюються. Так, параметри 

вимірювання часткою участі у вертикально спеціалізованої торгівлі були вперше 

розглянуті майже 20 років тому [298] та удосконалено зовсім недавно [315; 328]. 

На сьогоднішній день значна кількість наукових досліджень присвячена аналізу 

глобальних виробництв із застосуванням апарату концепції глобальних ланцюжків 

вартості. На спеціалізованому ресурсі The Global Value Chains Initiative
7
 станом у 2017 

році були представлені 778 авторів і 1 064 публікацій. База даних наукових 

реферованих журналів Scopus за період з 1985 по 2017 р. включає 5 957 статей, в яких 

розглядаються глобальні ланцюжки вартості та пов’язані з ними концепції. Більшість 

публікацій за даною проблематикою відноситься до галузі МЕВ (24 %) та до 

економічної теорії (15 %). Швидке зростання кількості робіт починаючи з 2000-х рр. 

пояснюється суттєвими змінами у світовій економіці, що відбулися в попередні роки, 

що зумовило необхідність проведення нових досліджень.  

Дослідницькі питання, що відповідають кожному з аспектів аналізу 

глобальних ланцюжків вартості, розглянуті в наступному розділі. 

В даний час існують два підходи до дослідженню глобальних ланцюжків 

вартості: 1) «зверху вниз» (top-down approach), в центрі уваги якого знаходяться 

головні гравці і їх ролі в моделях управління глобальними ланцюжками вартості 

(governance in global value chains), зокрема розподіл впливу і здібностей 

претендувати на найбільш високу віддачу при створенні вартості; 

2) «знизу вгору» (bottom-up approach), який розглядає структуру витрат і 

випуску (input-output structure) і траєкторії виходу на більш прибуткові рівні 

всередині глобальних ланцюжків вартості [270]. Кожен з цих підходів передбачає 

побудову окремо взятого глобального ланцюга вартості, що дозволяє згодом 

вибрати основний фокус дослідження. 

Традиційно виділяється п’ять аспектів аналізу глобальних ланцюжків вартості 

з урахуванням аналізованих в них компонентів [276; 299]: 

                                                 
7 Див.: http://www.globalvaluechains.org [282] 
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1) структура витрат і випуску в глобальних ланцюжках вартості, в якій 

відображаються процеси трансформації сировини в кінцевий продукт; 

2) географічний аспект, тобто розміщення виробничих процесів і функцій 

компанії та оптимізація взаємодії між ними; 

3) структура управління і розподіл впливу в глобальних ланцюжках вартості, в 

рамках якої розглядається рівень впливу і розподіл ролей між основними 

учасниками цих ланцюжків; 

4) інституційний аспект, який передбачає дослідження впливу інституційних 

особливостей країн та/або галузей на різні ланки глобальних ланцюжків вартості; 

5) розвиток в глобальних ланцюгах вартості з вивченням процесу руху 

учасників ланцюжка до більш високих рівнів генерування доданої вартості. 

Аналіз кожного з аспектів спирається на власну теоретичну і методологічну 

основу і включає прямий або непрямий розгляд ролей і особливостей лідируючих 

фірм, що займають найвигідніші позиції з точки зору створюваної вартості, а також 

вивчення стратегій і способів виходу на більш прибуткові рівні всередині 

глобальних ланцюжків вартості [188; 175]. Перераховані вище аспекти аналізу 

глобальних ланцюжків вартості в значній мірі взаємопов’язані, тому при розгляді 

кожного з них коротко обговорюються існуючі між ними зв’язки. 

Як правило, структура витрат і випуску в глобальних ланцюжках вартості 

включає всі ланки ланцюга поставок фірми (вхідна логістика, операції, вихідна 

логістика, маркетинг і продажі, обслуговування), а також супутні операції генерування 

доданої вартості (постачання, розвиток технологій, управління людськими ресурсами 

тощо) і являє собою сукупність взаємопов’язаних процесів виробництва, критично 

важливих для складання схеми генерування доданої вартості в різних ланках ланцюжка 

[272]. Складання карти витрат-випуску базується на даних про об’єкт дослідження 

(галузь, компанія, країна), які збираються з відкритих джерел, а також за допомогою 

інтерв’ю та опитувальних анкет. Одержаний ланцюжок вартості відображає 

характеристики окремих сегментів в глобальних ланцюжках вартості, а також зв’язки 

між ними. Дана процедура особливо важлива для формування уявлення про найбільш 
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впливові БНП, що займають найвигідніші позиції з точки зору обсягів генерування 

доданої вартості в глобальних ланцюжках вартості. 

В цілому аналіз глобальних ланцюжків вартості спирається на універсальний 

перелік стадій виробництва, який може бути використаний для опису практично будь-

якої компанії/продукту/послуги за принципом класифікації основних видів діяльності: 

витрати (вхідна логістика); виробництво (операції); упаковка та зберігання (вихідна 

логістика); маркетинг і продажі; гарантійне обслуговування та сервіс [385, p. 33]. 

При цьому структура затрат і випуску може варіюватися від галузі до галузі в 

силу спеціалізації окремих завдань і процесів. На рис. 2.15 наводиться схематична 

ілюстрація ланцюжка вартості iPhone 4 в єдиній МЕС Apple. 

 
Рис. 2.15. Схематична ілюстрація ланцюжка вартості iPhone в єдиній МЕС 

Джерело: [227]. 

Крім категоризації стадій виробничого процесу при аналізі глобальних 

ланцюжків вартості часто виділяються висхідні і спадні типи операцій окремого 

ланцюжка [385]. Глобальні ланцюжки вартості практично будь-якої галузі можуть 

бути умовно розділені на області низхідних і висхідних операцій. Наприклад, в 

нафтовій галузі висхідними операціями є геологорозвідка, видобуток і доставка 

нафти на переробний завод, а низхідними-процеси від переробки сирої нафти до 

подальшої доставки продукту кінцевому споживачеві. Такий поділ часто 

враховується у всіх аспектах аналізу глобальних ланцюжків вартості, оскільки є 

принципом розподілу обсягів доданої вартості в різних ланках. 
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Фактори, що впливають на обсяги витрат за операціями всередині глобальних 

ланцюжків вартості – економія від масштабу, накопичення досвіду, зв’язку між 

операціями, швидкість проникнення на ринок [385], – актуальні для кожної ланки 

ланцюжка. Однак у наукових роботах вони найчастіше не приймаються до уваги, 

будучи пріоритетними для консультантів і представників бізнесу. 

В цілях економії витрат компанії з країн з розвиненою економікою 

відкривають виробництва в країнах з ринками, що розвиваються, формуючи 

глобальний економічний простір. У зв’язку з цим в останні десятиліття особливістю 

компаній з країн з економікою, що розвивається (в порівнянні з компаніями із 

Західної Європи і Північної Америки) є інтенсивне зростання їх участі в глобальних 

ланцюжках вартості, а також рівня технологічного удосконалення процесів і 

функцій виробництва [381; 432]. 

Сукупність виробничих процесів в глобальних ланцюжках вартості 

інтернаціональна в силу зростаючої мобільності і поширюючих транспортних 

можливостей її учасників. З метою входження в глобальні галузі різні країни і 

компанії використовують доступні їм конкурентні переваги. Як правило, країни з 

ринками, що розвиваються, привабливі низькою вартістю праці та базових ресурсів, 

в той час як країни з розвиненою економікою мають більш досконалу систему 

освіти і високу віддачу від досліджень і розробок, що в сукупності з високим рівнем 

розвитку інститутів забезпечує відповідний рівень конкуренції, а отже, бар’єрів для 

виходу на ринок [272].  

Однак сталий поділ країн за ступенем розвиненості відносно недавно 

зіткнувся з новими реаліями БНП. Так, невід’ємною частиною аналізу глобальних 

ланцюгів вартості стали бекшорінг і аутсорсинг інтелектуально насичених процесів 

в країнах з ринками, що розвиваються [189; 158]. Дані стратегії являють собою 

яскравий контраст традиційному устрою світової економіки, що ставить перед 

дослідниками нові питання про причини вибору місця розташування окремих 

виробничих процесів і мотивах їх переміщення в інші країни, і на нашу думку 

говорить про остаточне укорінення економічної категорії ГКМ, де вже не 

простір географічний з його перевагами є чинником формування ланцюжків 
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вартості та виробництва, а єдина корпоративна мережа (адже іноді бекшоринг є 

невигідним та затратним, але ця операція здійснюється і вартістний ланцюг 

продовжує існувати в тій же МЕС, але зі зміненими географічними кордонами).  

В рамках стратегічного менеджменту і міжнародного бізнесу існує кілька 

напрямків досліджень, в яких робляться спроби теоретичного обґрунтування феноменів 

глобальної фрагментації виробництва (global production fragmentation), офшорингу, 

аутсорсингу та бэкшорингу. У роботах в області глобальної системи постачання (global 

sourcing) також використовуються різні підходи до даних явищ, наприклад, з позицій 

економіки агломерацій (agglomeration economies) та інших теорій економічної географії. 

В даному аспекті аналізу глобальних ланцюжків вартості широко вживається термін 

«координація» (GVC coordination), що позначає поєднання двох компонентів: 

вертикального охоплення і географічного охоплення операцій в мережевій економічній 

системі створеній БНП, що змінюються залежно від країни, галузі. 

В контексті формування МЕС визначаємо провідну роль корпоративного 

управління (КУ) в БНП, і ми можемо стверджувати, що глобальні ланцюжки 

вартості теж пов’язують МЕС та КУ. Подальший розвиток даного аспекту аналізу 

призвів до формування більш детального розуміння різних структур управління 

(governance modes) у глобальних ланцюжках вартості і в цілому в мережі. Залежно 

від значущості тих чи інших учасників спочатку було виділено два типи глобальних 

ланцюжків вартості: керованих виробником (producer-driven) і керованих покупцем 

(buyer-driven). Глобальні ланцюжки вартості, керовані виробником, як правило, 

складаються з компаній капіталомістких і технологічних секторів економіки, таких 

як автомобілі або електроприладобудування, а керовані покупцем – актуальні для 

великих роздрібних мереж та інших торгових компаній з таких трудомістких 

галузей, як швейна промисловість або споживча електроніка [271]. 

Відповідно до класифікації, що включає п’ять типів структур управління в 

глобальних ланцюжках вартості, ступінь явного контролю та асиметрії впливу 

послідовно зростає від ринкової до ієрархічної. Ринкова структура управління 

(market management structure), відрізняючись відкритістю і високим ступенем 

спеціалізації і стандартизації при виробництві компонентів продукту, 
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характеризується рівноправністю і комерційної самостійністю сторін (arm’s length 

relationships), а ієрархічна (hierarchy) – прямим володінням і контролем над 

процесами виробництва. Контроль заснований на вертикальній інтеграції і 

здійснюється менеджментом компаній, що лідирують у глобальних ланцюжках 

вартості, при цьому продукт виробляється всередині однієї організації. Ця форма 

управління зазвичай обумовлена необхідністю обміну неявними знаннями в 

ланцюжку вартості, а також необхідністю ефективно керувати складною 

структурою витрат і випуску і контролювати ресурси, особливо пов’язані з 

інтелектуальною власністю. 

Між цими двома формами знаходиться модульна (modular) структура, яка 

характеризується наявністю складноскладових, але нестандартизованими 

трансакціями між учасниками процесу виробництва; відносна (relational), де потоки 

інформації і знань між покупцями і постачальниками грунтуються на взаємній 

підтримці і керуються механізмами, заснованими на репутації, соціальній і 

територіальній близькості, сімейних і етнічних зв’язках; і кептивна структура 

(captive), що представляє собою ряд дрібних залежних постачальників, керованих 

кількома великими покупцями з високим ступенем моніторингу і контролю з боку 

компаній – лідерів у глобальних ланцюжках вартості [273]. 

Вивчення розподілу впливу і ролей між основними виробниками в глобальних 

ланцюжках вартості зводиться до розгляду факторів і взаємозв’язків, що визначають 

те, яким чином в них будуть розподілені фінансові, матеріальні та людські ресурси 

[271]. В даному аспекті аналізу глобальних ланцюжків вартості вивчаються такі 

параметри, як ступінь асиметрії впливу і здатність компанії здійснювати контроль в 

ланках глобальних ланцюжків вартості, за допомогою чого встановлюються правила 

гри для решти учасників глобальних ланцюжків вартості [263]. Управління БНП в 

ланцюжках здійснюється відповідно до параметрів, заданих більш сильними 

гравцями, на які орієнтуються менш впливові фірми [300]. Компанії, здатні 

встановлювати такі параметри і впливати на попит і пропозицію в межах глобальних 

ланцюжків вартості, називаються лідерами ланцюга (lead firms), а здатність 
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компаній керувати (governance) описується з позицій їх конкретних ролей в 

ланцюжку і в цілому в мережі компаній [271]. 

Зазначені види структур управління в глобальних ланцюжках вартості можуть 

бути описані у вигляді комбінацій трьох характеристик: складність трансакцій 

(complexity of transactions) – наскільки технічно складна інформація, якою 

обмінюються фірми – учасники глобальних ланцюжків вартості і ступінь 

специфічності активів виробничого обладнання; здатності до кодифікації трансакцій 

(ability to codify transactions) – чи може інформація, якою обмінюються компанії, 

бути кодифікована і спрощена шляхом встановлення стандартів виробництва, а 

також служити основою для спеціалізації і створення конкурентної переваги з 

подальшою фрагментацією процесу виробництва між різними фірмами; і 

компетентності постачальників (capabilities on the supply-base) – ступеня 

відповідності навичок і здібностей постачальників вимогам фірм-покупців. 

Якщо значення однієї з трьох характеристик змінюється, то змінюється 

ступінь явного контролю в глобальних ланцюжках вартості, що передбачуваним 

чином впливає і на ступінь асиметрії впливу [270, p. 13]. Кожен вид розподілу 

впливу в глобальних ланцюжках вартості характеризується перевагами і недоліками, 

узагальненими в табл. 2.4.  

У разі якщо нові технології трансформують встановлену схему кодифікації, 

модульний глобальний ланцюжок вартості, швидше за все, зміниться в сторону 

відносного. Якщо ж компетентні постачальники не будуть знайдені, то структура 

зміниться в бік кептивного глобального ланцюжка вартості [270]. 
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Таблиця 2.4 

Ключові характеристики різновидів структури управління і впливу в 

глобальних ланцюжках вартості 

Різновиди 

структури 

управління 

Складність 

трансакцій 

Здатність до 

кодифікації 

трансакцій 

Компетентність 

постачальників 

Ступінь явного 

контролю і асиметрія 

впливу 

Ринкова Низька Висока Висока Низька  

 

 

 

Висока 

Модульна Висока Висока Висока 

Відносна Висока Низька Висока 

Кептивна Висока Висока Низька 

Ієрархічна Висока Низька Низька 

Джерело: [273, p. 87]. 

 

Представлена вище класифікація структур управління не пропонує чіткого 

способу операціоналізації введених понять для їх подальшого вимірювання, тому 

емпіричні інтерпретації у різних авторів наводяться тільки на вербальному рівні 

[300; 410; 289]. Кількісні дослідження цієї проблеми на сьогоднішній день відсутні. 

БНП з країн з ринками, що розвиваються, як правило, грають роль 

постачальників, а не лідерів глобальної галузі. Вони займають різні ланки в 

глобальних ланцюжках вартості, але зазвичай з найменшим рівнем доданої вартості, 

що залежить від виду самого ланцюжка в окремій галузі і від схеми розподілу 

впливу в ній [321; 430; 248; 263]. Українські БНП представлені в п’яти глобальних 

галузях (нафта і газ, хімічна промисловість, металургія, транспорт і логістика, 

телекомунікації), однак аналіз ролей і взаємозв’язку цих компаній усередині 

глобальних ланцюжків вартості практично відсутня – він міститься лише в 

декількох роботах. Це обумовлено більш інтенсивним впливом інституційного 

середовища в місці розташування процесів виробництва компонентів продукту.  

В рамках інституційного аспекту розглядається вплив локальних, 

національних і міжнародних умов ведення бізнесу на кожну ланку ланцюжка. 

Включення в складноорганізовану систему економічних, соціальних і політичних 

зв’язків визначає роль і вплив окремих компаній в глобальних ланцюжках вартості. 

Локальні інституційні особливості бізнес-середовища мають важливе значення в 

позиціонуванні компаній і розподілі ролей у глобальних ланцюжках вартості, 
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оскільки рівень розвитку технологій виробництва визначається в тому числі 

наявністю знань і здібностей, які компанії накопичують завдяки інституційним 

чинникам, включаючи рівень державного стимулювання і підтримки, а також 

контроль приватних структур [300; 189]. Створення переваг, пов’язаних з 

отриманням нових знань і економією від масштабу, можливо тільки на основі 

поєднання глобального масштабу операцій і розвитку технологій [285]. При цьому 

компанії умовно поділяються на два типи відповідно до їх походження: компанії з 

розвинених країн та країн з ринками, що розвиваються [219; 356]. Більшість 

теоретичних моделей в галузі міжнародного бізнесу, в тому числі модель життєвого 

циклу товару в міжнародній торгівлі [461], еклектична парадигма [241], модель 

поступової інтернаціоналізації [314] та багато інших, були спочатку розроблені на 

матеріалі компаній з розвинених країн. Перехід до контексту країн з ринками, що 

розвиваються, веде до необхідності певної (іноді істотної) адаптації таких моделей з 

урахуванням особливостей (в тому і інституційних) компаній з цих країн. 

У більшості випадків БНП, що створили мережу та лідирують у глобальних 

ланцюжках вартості, ведуть своє походження з розвинених країн, в той час як 

компанії з країн з ринками, що розвиваються, в силу браку конкурентоспроможних 

технологій виробництва та інституційних особливостей, що стримують їх розвиток, 

виконують стандартизовані операції (контрактна збірка, виробництво компонентів) 

[166]. Вартість таких операцій, як правило, незначна в порівнянні з висхідним і 

низхідним рухом в глобальних ланцюжках вартості, де домінуюче становище 

займають БНП з розвинених країн. БНП з країн з економікою, що розвивається, 

зазвичай виступають у ролі постачальників. При цьому вони все частіше роблять 

успішні спроби подолання свого «підлеглого» положення, переходячи на більш високі 

рівні створення доданої вартості в глобальних ланцюжках вартості, що 

підтверджується рядом робіт [416; 300; 229; 258; 374] і буде розглянуто нами в 

наступних розділах.  

Розвиток в глобальних ланцюжках вартості являє собою перехід компанії на 

більш вигідні позиції у ланцюжку вартості. Виділяється два види розвитку всередині 

глобальних ланцюжків вартості - економічний і соціальний, що є середовищем самої 
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мережі. Економічний розвиток, часто зване «промисловий розвиток» (industrial 

upgrading), або просто «розвиток» (upgrading) [357], визначається як здатність 

виробляти більш якісно і ефективно, використовуючи просунуті технології та 

експертні навички [381]. У центрі уваги більшості наукових робіт з проблематики 

розвитку всередині глобальних ланцюжків вартості знаходиться ступінь 

технологічного ускладнення процесів виробництва, особливості рівня генерування 

доданої вартості. Для виробників з країн з ринками, що розвиваються, розвиток 

трактується або як переміщення вгору по глобальним ланцюжкам вартості, або як 

перемикання на більш рентабельні виробничі процеси, як перехід на виробництво 

продукту з більш високими рівнями генерування доданої вартості [173]. 

Різні типи економічного розвитку всередині глобальних ланцюжків вартості 

відбуваються за рахунок покращення економічних процесів в самій мережі: процесів 

виробництва (process upgrading); продукту виробництва (product upgrading); зміни 

виду функціональної спеціалізації (functional upgrading; intra-chain upgrading); 

застосування отриманих навичок у іншої глобальної ланцюжку вартості (intersectoral 

upgrading; inter-chain upgrading) [299]. 

Багато робіт з проблематики розвитку в глобальних ланцюжках вартості 

виходять з припущення, що економічний розвиток в ланцюжку неодмінно призводить 

до соціального розвитку, тобто до поліпшення соціальної та матеріальної 

забезпеченості працівників. Разом з тим автори більш пізніх досліджень стверджують, 

що розвиток всередині глобальних ланцюжків вартості призводить до протилежного 

ефекту і фактично погіршує соціальні умови [339; 338]
8 
. 

Стандартна траєкторія розвитку зазвичай починається зі зміни процесів 

виробництва (наприклад, замість складання з готових деталей – власне виробництво 

деталей і складання), що призводить до розвитку за рахунок продукту (наприклад, 

                                                 
8
 Дане протиріччя можна пояснити на прикладі рівня оплати праці. Існують два теоретичних 

погляду на проблему встановлення рівня оплати праці [357]. 
Відповідно до неокласичної економічної теорії попит на робочу силу так само, як і оплата праці, 

визначається головним чином технологією, яка є сполучною ланкою між економічним і соціальним розвитком 
в глобальних ланцюжках вартості. Згідно з інституційною теорією, рівень оплати праці виступає результатом 
процесу переговорів (торгу), на який впливають ринкові механізми встановлення оплати праці та інститути, 
що захищають, як права працівників (норма МРОТ, профспілкові вимоги та угоди), так і права компаній. В 
такому випадку соціальний розвиток всередині глобальних ланцюгів вартості є відірван від технологічних 
змін і стає більш залежним від соціальних інститутів [263]. 
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створення власного продукту). Це відкриває можливості для подальшого зростання 

в глобальних ланцюжках вартості завдяки переходу на інший функціональний 

рівень (наприклад, формування власного бренду) і сприяє подальшому розвитку 

самої компанії, тобто поетапному переміщенню на більш вигідні позиції в 

глобальному ланцюжку з точки зору рівня генерування доданої вартості при 

виробництві продукту. 

Однак описана логіка піддається сумніву з боку ряду авторів, які вважають, 

що МНК з країн з ринками, що розвиваються, стають все більш незалежними і 

знаходять інші способи успішного розвитку і зміни первісного розподілу ролей у 

глобальних ланцюжках вартості [416; 300; 229; 258; 374; 375]. Компанії, які 

орієнтовані на різних кінцевих споживачів виробленої продукції, мають різні 

можливості для розвитку в силу великого впливу спочатку займаної ними позиції і 

ролі в глобальної ланцюжку вартості [173; 194; 322;]. 

Успішність переходу на процеси з більш високими рівнями генерування 

доданої вартості для компаній з країн з ринками, що розвиваються, обумовлюється 

динамікою розвитку процесів аутсорсингу і офшорингу в глобальних галузях, а 

також інтенсивністю бэкшорингу з цих країн: чим ближче структура управління і 

розподіл впливу в таких глобальних ланцюжках вартості ієрархічної з великою 

асиметрією контролю в ланцюжку, тим менше ймовірність успішного переходу 

компаній на більш високі рівні генерування доданої вартості через удосконалення 

виробничих процесів та функцій, а також бэкшорингу.  

Моделювання глобальних ланцюжків вартості, які являють собою 

багатоскладові структури, здатне детально відобразити різноманітність зв’язків 

учасників виробничого процесу. Тому доцільно приділити особливу увагу 

правильному вибору предмета і об’єкта дослідження, а також рівня аналізу для 

збереження чіткості фокусу в такій потенційно складноорганізованій системі відносин 

і взаємозалежностей, яку пропонує концепція глобальних ланцюжків вартості в 

контексті формування єдиної мережі в якій генеруються ці ланцюжки (рис. 2.16).  
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Рис. 2.16. Рівні дослідження глобальних ланцюгів вартості та створення 

спільної мережі 

Джерело: розроблено автором 

 

Сукупність компаній, що поставляють один одному і купують один у одного 

товари, складають ланцюг вартості галузі, тобто певну комбінацію конкурентів, 

постачальників, каналів поставок, споживачів та інших учасників глобальної 

ланцюга вартості [251]. Специфіка галузі визначає доступні рівні аналізу для 

дослідження: якщо галузь глобальна, мова йде про глобальний ланцюжок вартості. 

Як правило, аналіз глобальних ланцюжків вартості починається зі складання схеми 

витрат і випуску в ланцюжку або з описового огляду досліджуваної області. При 

цьому багато авторів комбінують різні аспекти аналізу глобальних ланцюжків 

вартості в одному дослідженні, що підвищує теоретичну і практичну значимість їх 
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робіт. У ряді робіт зустрічаються комбінації більш ніж двох аспектів аналізу 

глобальних ланцюжків вартості [275; 263; 291].  

Однак поєднання трьох і більше аспектів аналізу в рамках кількісних 

досліджень зустрічається досить рідко, так як далеко не всі параметри аналізу 

глобальних ланцюжків вартості операціоналізовані для повномасштабних 

кількісних досліджень. Крім того, обраний нами підхід («знизу вгору» або «зверху 

вниз») задає конкретний фокус, який визначає вибір основних аспектів аналізу, що 

знайшло відображення в Додатку К. Оскільки рівні БНП, галузі та країни тісно 

взаємопов’язані в рамках однієї мережі в якій створюються виробничий та вартісний 

ланцюг, дослідження розвитку компаній з країн з ринками, що розвиваються в 

глобальних ланцюжках вартості допомагає розкрити механізми взаємовпливу 

факторів, що стримують і прискорюють розвиток на різних рівнях мережі. 

Мережеві форми інтеграції корпорацій або міжнародні мережі являють собою 

один із способів кооперації учасників економічної діяльності в рамках переходу від 

індустріального до постіндустріального способу виробництва (Індустрія 4.0). Саме 

поняття «мережа» має різні економічні трактування. Її можна розглядати як 

віртуальне підприємство, і як мережі, що існують у фізичному просторі. В рамках 

даного дослідження в результаті узагальнення і систематизації визначень мережі 

описані як система неповних і переважно неформальних контрактів між юридично 

незалежними, але взаємопов’язаними економічно суб’єктами – учасниками ланцюжка 

створення доданої вартості та інститутів підтримки економічного розвитку. 

В системі мережевої економіки традиційні корпорації перестають бути 

ефективними в умовах глобалізації, коли потрібна гнучкість і вміння швидко 

пристосовуватися до змін, що відбуваються. Криза традиційної організаційної 

моделі призвела до виникнення нової інституційної парадигми. На зміну ієрархічним 

структурам прийшла інша організаційна одиниця – мережа, яка формується з 

різноманітної безлічі суб’єктів і організацій, невпинно модифікується в міру того, 

як мережі пристосовуються до ринкового середовища. Саме мережеве БНП стає 

«базовою одиницею економічної організації» та ГКМ як глобального середовища – це 
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специфічна форма підприємства, система засобів якого складена шляхом 

перетину сегментів автономних систем та цілей. 

Істотна відмінність міжнародних мережевих організацій від попередніх їхніх 

типів полягає в наступному. На противагу централізації, вони передбачають не 

зосередження в рамках однієї корпорації всіх активів, необхідних для створення 

ланцюгів виробництва та вартості, а використання колективних активів декількох 

корпорацій, розташованих на різних ділянках вартісного ланцюжка. Мережі в 

управлінні потоками ресурсів покладаються більше на ринкові механізми, ніж на 

адміністративні процеси. Учасники мереж визнають взаємозалежність і прагнуть 

обмінюватися інформацією, кооперуватися і кастомізувати продукти. На відміну від 

традиційних мереж субпідрядників (аутсорсингових моделей), від учасників нових 

мереж очікується проактивна поведінка, що покращує кінцевий продукт або послуги, а 

не просте виконання контрактних зобов’язань. Це є основою інноваційної економіки і 

дозволяє виявити відмінності мережевої організації від простої моделі аутсорсингу.  

 

2.4. Мережі як механізм створення нових переваг БНП 

 

Наприкінці 1990-х рр. експансія багатонаціональних фірм досягла значних 

масштабів. Їх міжнародні системи виробництва включали сотні тисяч учасників у 

різних країнах світу та являли собою глобальні мережі створення вартості. Такі 

мережі складались із дочірніх підприємств БНП, а також із їх субпідрядників, 

постачальників і клієнтів. Ці тенденції розвитку багатонаціональних підприємств 

вимагали теоретичного узагальнення та нових методологічних підходів до їх 

аналізу. У відповідь на нові виклики практично всі школи досліджень БНП почали 

вивчення зарубіжних мереж виробництва. 

Дж. Даннінг доповнив свою еклектичну парадигму специфічними перевагами 

внаслідок альянсів, а економіку XXI ст. назвав «альянсовим капіталізмом». П. Баклі 

та М. Кессон вважали, що теорію інтерналізації необхідно вдосконалити через 

особливості цього процесу у мережах незалежних учасників виробничих систем 

БНП. Прихильники теорії регіональних БНП робили акцент на регіональних 
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мережах цих компаній, а заснований на знаннях підхід до вивчення БНП розглядав 

знання як результат мережевої діяльності фірм. 

Навіть такі протилежні напрями теоретичного аналізу міжнародних корпорацій, 

як «міжнародні нові підприємства» та школа Упсала включили дослідження мереж як 

важливий пункт своєї аргументації. Перша з них вважала, що саме існування мереж є 

одним із головних чинників появи фірм, «народжених глобальними». Друга зазначала, 

що покроковий процес інтернаціоналізації може бути значно прискорено за рахунок 

накопичення знань мережевих субконтрактних учасників. 

Поряд із цим, група дослідників міжнародного бізнесу почала розробляти нові 

концепції, у центрі яких перебували багатонаціональне підприємство як мережева 

інституція. Серед таких напрямів аналізу набули поширення міжорганізаційна 

теорія БНП С. Гошала та К. Бартлета, теорія «флагманських БНП» А. Ругмана, 

концепція «глобальної фабрики» П. Баклі, теорії неакціонерних форм операцій 

міжнародних фірм, глобальних ланцюжків створення вартості тощо. 

Ці течії дослідження міжнародного бізнесу умовно можна поділи на дві групи: 

– перша група розглядала внутрішню структуру багатонаціональних 

фірм як мережевої інституції, тобто материнська компанія та філії постають 

тут як диференційована мережа підприємств; 

– друга група пов’язувала мережевий характер міжнародних фірм із 

розвитком їх неакціонерних форм операцій, тобто зовнішніх субконтрактних 

зв’язків із офшоринговими постачальниками товарів і послуг. 

Одними із перших науковців, що звернули увагу на важливість вивчення 

багатонаціональних фірм як мережевих організацій, стали Сумантра Гошал та 

Крістофер Бартлет. 1989 року вийшла друком їх спільна книга «Управління через 

кордони», а згодом була надрукована стаття «Багатонаціональна корпорація, як 

міжорганізаційна мережа» (1990). Автори запропонували переключити акцент у 

дослідженнях БНП із відносин материнська компанія-філія на питання 

координаційних завдань управління мережами підприємств цих фірм і 

конкурентних переваг, що виникають унаслідок існування мереж. Свій підхід до 

дослідження міжнародного бізнесу вчені назвали «міжорганізаційною теорією» 
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(interorganizational theory): Згодом цей напрям економічної літератури дістав назву 

«теорія диференційованих БНП». 

Традиційно більшість теорій БНП базувалися на внутрішньоорганізаційному 

підході. Школа промислової організації є одним із таких напрямів, що акцентував 

увагу на внутрішніх транзакціях компанії, їх ефективності для зниження витрат, а 

зовнішнє середовище розглядав як джерело ринкових недоліків і недосконалостей. 

На противагу цьому міжорганізаційний підхід С. Гошала та К. Бартлета 

змістив фокус аналізу БНП саме на це зовнішнє середовище та розглядав його як 

визначальний фактор формування всієї структури БНП і їх конкурентних переваг. 

На думку вчених, нова методологія досліджень дозволяє пояснити існування 

складної організаційної системи багатонаціональних підприємств. 

С. Гошал і К. Бартлет убачають кілька переваг їх методологічного підходу, 

порівняно із традиційним аналізом проблем міжнародного бізнесу. 

По-перше, багатонаціональну фірму слід розглядати не як однорідну 

організацію, а як міжорганізаційну систему (мережеву економічну систему). Такий 

методологічний підхід по-іншому виявляє суттєві риси цих фірм. Наприклад, 

твердження про те, що БНП має більш централізовану організаційну структуру, 

порівняно із БНП часто виникає на підставі аналізу відносин між штаб-квартирою та 

філіями у певному регіоні. 

Однак, якщо розглядати міжнародну фірму як диференційовану мережу, то 

висновок вже не буде таким категоричним. «Ієрархічна влада» штаб-квартир над 

одними дочірніми підрозділами співіснуватиме зі значною автономією інших філій, 

які набули переговорної сили внаслідок побудови власних мереж у країнах, що 

приймають, або вбудовування до міжорганізаційних мереж їх місцевих партнерів. 

По-друге, ще одна перевага методології теорії диференційованих БНП полягає 

в тому, що в умовах фрагментації міжнародного виробництва вона дозволяє краще 

показати роль кожного структурного підрозділу цих фірм у глобальних ланцюжках 

створення вартості. Різноманітні функції, завдання кожної філії породжують значні 

відмінності в їх мережевих зв’язках, формах і типах кооперації із незалежними 

партнерами, субпідрядниками. 
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Міжорганізаційна теорія дозволяє зробити висновки щодо існування 

диференційованих механізмів координації і контролю таких філій з боку штаб-

квартир і відмінностей в ієрархії відносин між ними. 

По-третє, такий підхід більш прийнятний для розвитку теорії стратегічного 

менеджменту БНП. Абстрактні загальні моделі багатьох таких теорій іноді дуже 

далекі від реалій міжнародного бізнесу. Вони не враховують величезну 

різноманітність ситуацій, які виникають в організаційних мережах фірм. За цих 

умов продуктивнішим видається мережевий підхід до аналізу внутрішніх потоків 

напівфабрикатів, ресурсів, персоналу, знань. Він дозволяє виявити ефекти 

мережевої взаємозалежності та синергії, які набувають усе більшого значення у 

діяльності багатонаціональних підприємств. 

Нарешті, нові явища у міжнародному бізнесі, і, зокрема формування ГКМ, 

які пов’язані з простором віртуалізації, із існуванням стратегічних альянсів, 

неакціонерних форм операцій БНП та офшорингового аутсорсингу, можна 

краще зрозуміти та пояснити на основі мережевої методології і теорії. Для 

ілюстрації необхідності застосування міжорганізаційної теорії автори наводять 

приклад БНП Philips. Компанія мала підприємства у 60 країнах, які дуже різнилися 

за багатьма ознаками. Одні із філій являли собою великі диверсифіковані компанії, 

інші – були вузькоспеціалізованими підприємствами. Частина дочірніх підприємств 

мали дуже велику кількість зайнятих, у той час як були й такі, де працювало лише 

кілька сотень робітників. 

Існували великі відмінності й у тривалості зарубіжних операцій - одні фірми 

працювали понад 50 років, інші – лише кілька років. Нарешті, частина компаній 

були дуже тісно прив’язані до материнської фірми та жорстко контролювалися 

штаб-квартирою Philips, інша частина – мали набагато більш рівноправні, свого 

роду, партнерські, стосунки із «центром». Ця картина є типовою для будь якої 

міжнародної компанії чи то зі США, Японії чи з Європи. Це означає, що 

багатонаціональна фірма являє собою фізично розкидану різними країнами мережу 

підприємств. Її підрозділи діють у різних економічних, соціальних і культурних 

середовищах. Із цього випливає дві важливих характеристики визначення 
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багатонаціонального підприємства. 

По-перше, БНП – це внутрішньодиференційована мережа. Така 

диференціація відбиває умови різних бізнес-середовищ країн, що приймають, і 

різних функцій цих філій. 

По-друге, БНП – це механізм координації і взаємозалежності, що дозволяє 

об’єднати всі інституції диференційованої мережі до єдиної системи міжнародного 

виробництва. 

Ці дві тези й лягли в основу міжорганізаційної теорії багатонаціональних 

фірм. Її основна гіпотеза полягає в тому, що міжнародні компанії являють собою 

міжорганізаційні угрупування (interorganizational grouping), а не однотипні 

гомогенні структури. У такому випадку для дослідження БНП має застосовуватися 

методологія мережевого аналізу. С. Гошал і К. Бартлет вважають, що мережевий 

характер діяльності є ключовою ознакою багатонаціональних фірм, яка відрізняє їх 

від національних фірм. Здатність координувати діяльність мережі та формувати 

відносини взаємозалежності є головною конкурентною перевагою цих фірм. Отже, 

до основи цієї теорії покладено аналіз структури міжнародних компаній, який 

визначає особливості їх організації, управління та процесу створення доданої 

вартості в мережевому ланцюжку вартості. 

Теорія диференційованих БНП виокремлює два рівні мережевих відносин 

фірми. Перший – характеризує угрупування філій компанії на чолі із материнською 

фірмою; другий – охоплює зовнішній аспект організаційних відносин: це мережа 

споживачів, постачальників, інституцій регулювання та конкурентів, з якими 

взаємодіють філії БНП. 

Існує глибокий зв’язок першого та другого рівнів. С. Гошал і К. Бартлет 

висловлюють гіпотезу про те, що зовнішні мережі можуть істотно впливати на 

організаційну структуру відносин першого рівня, зокрема розподіл ресурсів 

компанії і подальшого обміну між підрозділами. 

На відміну від інших концептуальних підходів щодо дослідження мереж, 

міжорганізаційна теорія пояснює таку структуру міжнародних фірм не стільки 

економічними, технологічними факторами або психологічними мотивами 
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менеджерів цих фірм, а різноманітними (диференційованими) умовами соціального 

та інституціонального середовища країн, що приймають. 

Багатонаціональне підприємство розглядають як унікальну інституцію, що 

включає підрозділи, які вбудовано до різних національних середовищ. Унікальність 

БНП – у тому, що вони являють собою систему дуже різних організаційних 

підсистем. На практиці це надзвичайно складна система взаємозв’язків, що охоплює 

як організації, так й індивідуумів. Розгляд цієї системи зв’язків та 

взаємозалежностей і є центральним пунктом аналізу міжорганізаційної теорії. 

Найбільш наближеною до нашого авторського розкриття сутності ГКМ є 

модель міжорганізаційних мереж БНП Гошала-Бартлета. Для доведення своєї теорії 

С. Гошал і К. Бартлет аналізують модель міжнародної фірми. Вона складається із 

багатьох дочірніх підприємств, материнської компанії, штаб-квартири. Дочірні 

компанії у кожній країні мають власні мережі відносин. Вони включають різні 

інституції, що взаємодіють із ними. У підсумку маємо різноманітні організаційні 

підсистеми відносин усередині загальної мережі дочірніх підприємств. 

Але ситуація ускладнюється ще більше, оскільки існують не тільки зв’язки між 

дочірніми підприємствами, але й між партнерами їх організаційних підсистем. Такі 

зв’язки С. Гошал і К. Бартлет назвали міжорганізаційними мережами, ми ж закладаємо 

в нашому дослідженні більш широку взаємодію в рамках моделі – і взаємодію 

міжорганізаційних мереж між собою у вигляді взаємодії міжфрагментних зв’язків, так і 

взаємодію технологічних платформ як взаємодія міжорганізаційних мережам. 

Припустимо, що філія компанії Ху країні А (назвемо ХА) має постачальників 

матеріалів (Ам) і субконтракторів наукових розробок (АR&D). Інша філія X у країні В 

(XB) також має власну локальну мережу, яка складається із постачальників 

матеріалів (Вм), сервісних компаній (Bs), інститутів регулювання (BR). Нарешті, ще 

одна філія Ху країні С (Хс) має партнерів серед науково-дослідних установ (CR&D)  і 

сервісних організацій (Сs). 

Цілком можливо, що ці постачальники матеріалів, сервісних чи дослідницьких 

послуг у країнах А, В, С є, зі свого боку, філіями інших багатонаціональних фірм. 

Вони, унаслідок цього, мають зв’язки між собою. Тобто постачальник матеріалів Aм 
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обмінюється обладнанням, інформацією, технологіями зі своїм «родичем» Вм, а 

постачальник послуг Bs- із Сs. Так само пов’язані мережевими відносинами й 

науково-дослідні структури AR&D та CR&D, які координують наукові програми, 

обмінюються дослідниками. 

На перший погляд здається, що ці зовнішні зв’язки філій іншої міжнародної 

фірми прямо не стосуються X. Але міжорганізаційна теорія доводить протилежне. 

Припустимо, довготривалі партнерські відносини ХА та Ам породжують надзвичайно 

специфічні відносини довіри, взаємного обміну досвідом. Ам через свої мережеві 

зв’язки із Вм може впливати на останню та сприяти формуванню таких самих 

лояльних стійких відносин Дміз філією X у країні В (звісно, можлива й зворотна 

ситуація – невдалий досвід партнерства ХА та Ам «передаватиметься» каналами 

мережевих відносин Ам та Вм. Тоді це ускладнить відносини Вм і ХB). У результаті 

маємо надзвичайно складну систему впливу міжорганізаційних відносин на БНП X. 

С. Гошал і К. Бартлет використовують поняття щільність зв’язків мереж. Вони 

визначають її як відсоткове відношення реальних зв’язків до потенційно можливих 

зв’язків між учасниками мереж. Щільність контактів суттєво розрізняється у різних 

БНП і різних філій у межах однієї міжнародної фірми. Вона залежить від багатьох 

факторів. Наприклад, у різних країнах, що приймають, особливості бізнес-середовища 

можуть визначати різну інтенсивність відносин філій із місцевими постачальниками, 

субпідрядниками, споживачами. Кожний із підрозділів міжнародної фірми X має власні 

організаційні підсистеми зв’язків у країнах, що приймають. Такі локальні підсистеми 

характеризуються різною щільністю відносин, контактів. Багато місцевих учасників 

таких організаційних підсистем також мають власні зв’язки з іншими підприємствами 

як у своїй країні, так і в інших країнах, де існують філії X. 

Отже, можна дійти висновку, що міжнародна фірма X (як сукупність усіх філій 

і материнської компанії) здійснює свій бізнес в оточенні або всередині великих 

зовнішніх мереж (external network). Іншими словами, БНП включені до мережі 

складних відносин, що виникають між самими міжфрагментними інтернальними та 

екстернальними структурами (в одній чи багатьох країнах) і створюють новий 

глобальний простір – ГКМ. 
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С. Гошал і К. Бартлет визначили, що збільшення щільності зв’язків у місцевих 

організаційних підсистемах дочірнього підприємства має суттєвий вплив на його 

економічний стан і позиції на ринку. Такі зв’язки включатимуть різноманітні 

механізми обміну інформацією й досвідом, матеріалами та послугами.  

Ситуація виглядає дещо іншою щодо зовнішніх міжорганізаційних зв’язків 

між самими постачальниками, споживачами, клієнтами, органами регулювання, 

дослідницькими інститутами. Головною детермінантою розподілу ресурсів буде 

критерій головних вузлів, хабів, центрів впливу у зовнішніх мережах. С. Гошал і 

К. Бартлет дають таке пояснення. Припустимо БНП X має підрозділи у країнах Л, В, 

С, де співпрацює із місцевими споживачами. Але стандарти та вимоги до продукції 

визначаються не у цих країнах, а в країні D. Фірми (споживачі) цієї країни, таким 

чином, побічно впливають на попит (замовлення) їх партнерів в А, В, С. Вони є 

головними вузлами, центрами впливу в міжорганізаційних зовнішніх мережах 

зв’язків, що існують між А, В, С, D. У цьому випадку X спрямовуватиме більше 

ресурсів до свого підприємства у країні D і відносно менше ресурсів – до інших 

дочірніх компаній в А, В, С. Ресурси дочірнього підприємства у країні D 

використовуватимуться для організації тіснішої мережі співпраці із місцевими 

клієнтами та споживачами, задоволення їх вимог, що дозволить фірмі X передбачити 

попит і тенденції ринку у країнах  А, В, С.  

Отже, зовнішні мережі посилюють спеціалізацію ресурсів. Уявимо, що мережа 

БНП складається із десятків філій у десятках країн. При цьому існують не один 

центр впливу, а дуже багато хабів зовнішніх міжорганізаційних відносин із різних 

аспектів (виробництво, інновації, НДДКР, збут, стандарти, обслуговування тощо). 

Конфігурація розподілу ресурсів БНП відчуватиме значного впливу таких вузлів 

зовнішніх мереж. Він буде набагато більшим, ніж вплив факторів економії на 

масштабах, зниження витрат чи порівняльних переваг країн. Характерно, що цей 

аспект мережевих моделей має спільну позицію теорії нової економічної географії. 

Вона показує релокацію ресурсів компаній, залежно від агломерацій фірм і 

кластерних зв’язків. Рух прямих іноземних інвестицій позитивно корелюється зі 

щільністю індустріальних агломерацій і кількістю учасників мережевих кластерів. 
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Глобалізація економіки, запровадження досягнень інформаційної революції 

посилюють тенденції формування зовнішніх міжорганізаційних мереж постачальників 

компонентів, напівфабрикатів, послуг, логістики, маркетингу та дослідницьких 

інституцій. Вони можуть бути ланками відповідної багатонаціональної фірми або 

просто формувати альянси із своїми партнерами в інших країнах (напр., асоціації 

постачальників або споживачів, партнерства логістичних терміналів, кооперація 

дослідницьких лабораторій і центрів стандартизації). 

Збільшення кількості учасників зовнішніх мереж і щільності зв’язків між ними 

формує нове унікальне бізнес-середовище багатонаціонального підприємства. 

Інтегрованість (убудованість) до таких мережевих зовнішніх відносини є 

визначальним фактором формування внутрішніх мереж БНП і розподілу ресурсів 

між їх підрозділами. Зовнішні мережі посилюють спеціалізацію ресурсів і 

виробничих програм дочірніх компаній міжнародних фірм. 

Теорія диференційованих БНП розглядає ще один важливий аспект їх 

інституційної структури – розподіл влади між головною компанією (штаб-

квартирою) та дочірніми фірмами. Як було зазначено, у межах міжнародних фірм 

існують два рівні організаційних відносин: перший – охоплює мережу власних 

підрозділів БНП; другий – представлений організаційними підсистемами кожної 

дочірньої фірми у країні, що приймає. 

Природно вважати, що штаб-квартири намагаються будувати таку ієрархічну 

систему зв’язків, за якої вони домінуватимуть у мережевій системі першого рівня. 

Але так само логічно припустити, що чим сильніше розвинена організаційна 

підсистема дочірнього підприємства (велика кількість місцевих партнерів, висока 

щільність контактів з ними), тим більшою буде його переговорна сила й здатність 

протидіяти ієрархічній політиці штаб-квартир. 

С. Гошал і К. Бартлет доходять висновку про те, що можливість штаб- 

квартири формувати систему ієрархічних командних стосунків із своїм зарубіжним 

підрозділом залежатиме від сили локальної національної мережі цього 

підприємства. Розподіл влади у мережі залежить також від позиції (місця) 

підрозділу в ній. Таку переговорну силу С. Гошал і К. Бартлет називають 
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«структурною владою». Для характеристики такої позиції у загальній корпораційній 

системі вони вводять поняття «центральність підрозділу». Природно, що структура 

кожної БНП передбачає найвищій рівень «центральності підрозділу» у її головної 

компанії або штаб-квартири. Але ця ситуація неоднакова для багатонаціональних 

фірм із різними за інтенсивністю зв’язками між філіями. Якщо філії не мають 

інтенсивних відносин між собою, їх «центральність», а отже «структурна влада», 

перебуває на низькому рівні, а «центральність» материнської компанії сягає 

максимальної величини. За мірою розвитку таких контактів між філіями рівень 

«центральності» та «структурної влади» головної компанії зменшується. Натомість 

такі філії набувають більшої переговорної сили. 

Рис. 2.17 показує різні варіанти структури мережі БНП та оцінку 

«центральності підрозділу» у кожному із варіантів. Припустимо, що маємо штаб-

квартиру багатонаціонального підприємства Н та її чотири філії А, В, С, D. Варіант а 

засвідчує високоієрархічну структуру компанії, де штаб-квартира має найвищий 

вимір «центральності», у той час як інші підрозділи - дуже малий. 

 

Рис. 2.17. Вимір центральності для різних типів структур мережі 

Джерело: [176]. 

 

Варіант б показує ситуацію, за якої усі філії мають взаємні зв’язки. Але 

філія А включена до мережевих відносин з усіма іншими учасниками, у той час як 
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філії В, С, D мають по дві лінії зв’язків. Відповідно, штаб-квартира зменшує свою 

«центральність» щодо всіх учасників, а філія А набуває такої самої 

«центральності», як і штаб-квартира. Варіант в показує, що всі учасники 

взаємопов’язані між собою, тому мають однаковий показник центральності. Але 

це означає, що штаб-квартира знизила свій рівень «центральності» щодо всіх 

дочірніх підприємств. 

Ситуація із розподілом «структурної влади» виглядає ще складніше, якщо 

взяти до уваги впливи зовнішніх міжорганізаційних систем. Національні мережі 

дочірніх фірм у країнах, що приймають, як зазначалося, включають багатьох 

учасників, які взаємодіють не тільки із цим підрозділом багатонаціонального 

підприємства, але й між собою, у тому числі із іншими учасниками аналогічних 

зовнішніх мереж в інших країнах. С. Гошал і К. Бартлет дійшли висновку про те, чим 

більшою є інтенсивність і щільність таких зовнішніх міжорганізаційних відносин, 

тим більшою буде інтенсивність зв’язків між дочірніми підприємствами БНП, отже – 

меншою – «центральність» позиції штаб-квартири щодо інших підрозділів компанії. 

Повертаємося до головної гіпотези міжорганізаційної теорії – збільшення 

зовнішніх мереж філій БНП визначає їх конкурентні позиції і загальну 

організаційну структуру фірм. Можна уявити існування деяких дочірніх 

підприємств, що розвинуть великі локальні мережі зі значною інтенсивністю 

відносин як всередині цих організаційних підсистем, так і зовні. Це означає, що 

вони набудуть високої «центральності» і перетворяться на певні вузли сили, 

тобто «структурної влади». 

У межах кожного виду діяльності багатонаціонального підприємства можуть 

існувати свої центри сили. їх може бути багато навіть у межах певного виду 

продуктової лінії. Отже, роблять висновок С. Гошал і К. Бартлет, багатонаціональне 

підприємство як диференційована мережа, складається із багатьох центрів, що 

мають різні внутрішні коаліції і «вузли контактів», які відповідають аналогічним 

відносинам у зовнішній міжорганізаційній мережі. 

Вузлові підрозділи використовуватимуть свою «структурну владу» для 

отримання необхідних ресурси від усієї мережі БНП. Це стримує дисперсію ресурсів 
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у межах міжнародної фірми, оскільки значна їх частина концентруватиметься у 

вузлах сили, і набагато менша частина – в інших дочірніх підприємствах. Але така 

дисперсія все ж таки буде більшою, ніж у високоієрархічних структурах із слабкими 

зв’язками між філіями, де вони отримували меншу частину ресурсів, порівняно із 

материнською фірмою. 

С. Гошал і К. Бартлет вважають, що такі вузлові дочірні компанії також 

збільшуватимуть спеціалізацію ресурсів. Можна очікувати, що ці підприємства 

різнитимуться за виробничими завданнями та функціями, що відображатиме вплив 

відповідних зовнішніх міжорганізаційних систем. Вони будуть ключовими 

пунктами фрагментації процесу створення доданої вартості БНП. 

Автори міжорганізаційної теорії БНП визнають, що їх гіпотеза спрощує 

проблеми різноманітності таких фірм і відмінностей середовища їх діяльності. На 

практиці як внутрішні, так і зовнішні мережі зв’язків дуже різняться як в окремих 

БНП, так й у країн (або груп країн). 

Рівень економічного та інституційного розвитку країн, особливості їх політичних 

систем, соціальних відносин, бізнес-культури, інфраструктури комунікацій та інші 

фактори можуть суттєво впливати на щільність контактів національних організаційних 

систем філій і міжорганізаційних контактів їх місцевих учасників. Це збільшує 

варіативність критеріїв, що визначають конфігурацію ресурсів БНП. С. Гошал і 

К. Бартлет виокремлюють три моделі країн, де існують різні комбінації інтенсивності 

внутрішніх і зовнішніх мереж дочірніх фірм (див. табл. 2.5). Вони роблять теоретичні 

узагальнення щодо різних ситуацій. У першій групі країн багатонаціональна фірма 

забезпечуватиме свою дочірню компанію всіма необхідними ресурсами для 

підтримання інтенсивних зв’язків підрозділу з учасниками місцевих партнерських 

мереж. Це буде створювати ключові конкурентні переваги дочірніх фірм. 

У другій групі країн дочірні підприємства мають обмежені зв’язки із 

місцевими фірмами. Багатонаціональна фірма намагатиметься надавати таким 

філіям спеціалізовані ресурси. Серед мотивів розподілу ресурсів буде бажання 

отримати доступ до окремих специфічних активів місцевих партнерів або переваги 

від зовнішніх міжорганізаційних інтенсивних мереж. 
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Таблиця 2.5 

Комбінація інтенсивності внутрішніх і зовнішніх мереж дочірніх підприємств 

Групи країн Внутрішні зв’язки у 

місцевих мережах філій 

Зовнішні зв’язки з іншими 

організаційними системами 

1 група інтенсивні слабкі 

2 група слабкі інтенсивні 

3 група інтенсивні інтенсивні 

Джерело: [176] 

 

Нарешті, якщо внутрішні та зовнішні мережі дуже розвинені та передбачають 

глибоку кооперацію партнерів, то таким країнам надаватимуться всі додаткові 

ресурси БНП, але дочірні компанії будуть включені до зв’язків між філіями задля 

спеціалізації таких ресурсів і концентрації у вузлових пунктах. На практиці кожна 

велика багатонаціональна фірма здійснює бізнес у десятках зарубіжних країн, що 

підпадають під зазначену класифікацію, тобто одночасно у такому БНП співіснують 

різні організаційні стратегії, що зумовлюють різні мотиви конфігурації ресурсів, 

неоднакову «центральність» дочірніх фірм і нерівномірність їх «структурної влади». 

С. Гошал і К. Бартлет називають такі міжнародні фірми диференційованими 

мережами. Прогрес у розвитку транспорту, телекомунікацій, передаванні даних 

посилює інтенсивність зв’язків внутрішніх і зовнішніх мереж. Це збільшує вплив як 

національних мережевих кластерів дочірніх фірм, так й інтенсивних взаємних 

контактів між учасниками зовнішніх мереж на розподіл ресурсів між 

підрозділами БНП. 

Міжорганізаційна теорія засвідчує: коли інтенсивність таких контактів є низькою, 

то убудованість міжнародних фірм до різноманітних мережевих структур буде слабкою. 

У цьому випадку штаб-квартира міжнародної компанії має більше свободи та 

структурної влади визначати розташування підрозділів і розміщення ресурсів. 

С. Гошал і К. Бартлет вважають, що за такої ситуації індивідуальність і 

самобутність кожної багатонаціональної фірми приводить до значної диференціації 

їх стратегій та організаційних структур. Залежно від уподобань вищих менеджерів, 

визначаються пріоритети розвитку всіх підрозділів фірми. 

За високої інтенсивності зв’язків у національних організаційних підсистемах 

дочірніх фірм і відносин їх зовнішніх учасників між собою, ступінь свободи штаб-
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квартири у прийнятті рішень щодо локалізації і конфігурації ресурсів зменшується. 

Так само зменшується роль індивідуальних мотивів менеджерів і відмінностей між 

БНП. Зменшення структурної влади «центру» відбувається внаслідок впливу 

диференційованих мереж. 

Тією мірою, якою формування філіями інтенсивних виробничих і ринкових 

зв’язків у країнах, що приймають, стає все поширенішою практикою, а щільність 

міжорганізаційних відносин споживачів, постачальників, клієнтів, сервісних фірм, 

регулювальних інституцій тощо стає ознакою глобального бізнес-середовища, можна 

стверджувати, що зазначені тенденції впливу диференційованої мережі на організацію 

та структуру міжнародної фірми будуть все більш схожими для різних типів цих фірм. 

На нашу думку, можна зазначити деякі недоліки міжорганізаційної теорії БНП, 

враховуючи, що й автори самокритично зазначають певні недоліки своєї гіпотези. 

Наприклад, поняття щільності внутрішніх і зовнішніх мереж є доволі умовним і 

наближеним. У різних країнах для різних виробничих функцій вимір такої щільності 

різнитиметься. Свідченням щільності теорія диференційованих БНП вважає 

транзакції обміну продуктами, ресурсами, інформацією між учасниками мереж. Але 

вона не розглядає специфіку таких різноманітних потоків. Природно, що важливість 

окремих елементів таких потоків для організації і стратегії дочірніх підприємств і 

всієї БНП буде різною. Очевидно, що щільність не є лише однією характеристикою 

зовнішніх відносин суб’єктів міжорганізаційних систем. Існують й інші можливі 

критерії аналізу інтенсивності та стійкості зв’язків між їх учасниками. 

Виникає також проблема визначення меж внутрішніх національних мереж 

дочірніх підприємств БНП. Постають наступні питання. Які місцеві фірми можуть 

вважатися їх учасниками, а які – ні? Скільки транзакцій треба враховувати, щоб 

зарахувати певну місцеву організацію до мережевого кластера дочірнього 

підприємства БНП? На думку авторів міжорганізаційної теорії БНП, ці недоліки є 

ознакою початкової фази розвитку теорії і свідчать про необхідність подальшого 

вдосконалення її методології, уточнення гіпотези та основних категорій. 

Ще один напрям аналізу багатонаціонального підприємства як мережевої 

організації розвинув А. Ругман в своїй концепції «флагманських БНП». Хоча 

протягом усієї академічної кар’єри вчений просував ідеї школи інтерналізації і 



181 

концепції регіональних БНП, мережевий характер діяльності цих фірм також став 

певним етапом його досліджень. 

А. Ругман із позицій стратегічного менеджменту ретельно вивчав практику 

мережевих відносин багатонаціональних фірм і їх кооперативної поведінки у межах 

певних виробничих кластерів. У процесі спільних досліджень із колегами-

однодумцями (Джозефом Де Крузом, Аланом Вербеке, Стефані Жірод та ін.) він 

розробив спеціальну концепцію, яка пояснювала лідерство окремих БНП у 

мережевих системах виробництва та обґрунтовувала поняття «флагманської фірми» 

(flagshipfirm). За предметом вивчення ця концепція була близькою до інших течій 

мережевої теорії БНП, хоча і використовувала іншу методологію аналізу. 

А. Ругман і Дж. Де Круз у низці публікацій, зокрема у книзі 

«Багатонаціональні підприємства як флагманські фірми: регіональні мережі бізнесу» 

(2003), а також А. Ругман і С. Жірод у статті «Регіональні бізнес-мережі: 

багатонаціональні роздрібні фірми» (2005) розглянули партнерську мережу 

багатонаціонального підприємства, яка включала, крім цього, ще й ключових 

постачальників, клієнтів, конкурентів, підприємства інфраструктури. 

Вони дослідили ієрархічну систему відносин між БНП-лідером й іншими 

учасниками таких мереж та управлінські стратегії міжнародних фірм у мережевих 

бізнес-структурах. У подальших публікаціях ці економісти здійснили емпіричну 

перевірку своєї концепції на матеріалах провідних фірм США та Канади, японських 

(keiretsu) та південнокорейських (chaebol) фінансово-промислових груп. 

А. Ругман та його співавтори вважають, що багатонаціональні підприємства 

мають два варіанти розвитку інтернаціоналізації. По-перше, ці фірми можуть 

здійснювати ПІІ та створювати мережі зарубіжних філій за рахунок заснування нових 

підприємств або купівлі наявних компаній. Вони називають таку модель стратегією 

інтерналізації. Інший варіант передбачає інтернаціоналізацію шляхом створення 

мереж із місцевими та регіональними партнерами, наприклад, постачальниками, 

роздрібними рітейлерами, ключовими конкурентами та організаціями некомерційної 

інфраструктури. Така альтернативна модель є стратегією флагманської мережі. 

Стратегія флагманської мережі дозволяє БНП долати бар’єри вступу на 

іноземні ринки та ефективно поєднувати специфічні переваги фірми (firm-specific 
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advantages – FSAs) та специфічні переваги країни (country-specific advantages – 

CSAs). Головна ідея флагманської теорії полягає в тому, що стратегія розвитку 

мереж на основі довготривалої співпраці та навчання із партнерами є оптимальним 

шляхом подолання внутрішніх і / або зовнішніх обмежень на транскордонні 

переміщення ресурсів багатонаціональних фірм. 

На відміну від теорії міжорганізаційних БНП, концепція флагманських фірм 

аналізує мережі на основі методології теорії інтерналізації і транзакційних витрат. 

Існування таких мереж проголошується механізмом зниження невизначеності та 

недосконалості ринків і створення специфічних активів, насамперед, знань. БНП 

розглядається як стратегічний центр мережі, а партнери фірми допомагають 

флагману збільшувати обсяги міжнародної експансії. 

Типова модель флагманської мережі включає п’ять учасників - компанію 

флагмана та її чотирьох партнерів (див. рис. 2.18). Кожний із партнерів 

представляє окремий тип учасників, якій відрізняється за функціями від інших. 

 

Рис. 2.18. Флагманська стратегія за участі п’яти партнерів 

Джерело: [333] 

 

Важливими рисами флагманської мережі є: 

 стратегічна координація флагманом роботи всієї мережі; 
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 активна взаємодія, вільний обмін знаннями та інформацією всередині мережі; 

 довготривалі відносини між учасниками; 

 спеціалізація учасників на виконанні різних завдань і функцій. 

У підсумку така мережа є системою створення доданої вартості, і кожний її 

учасник, хоч і перебуває в асиметричних із флагманом відносинах, отримує певну 

частину цієї вартості. 

Теорія флагманських БНП робить акцент не на міжорганізаційних системах 

цих фірм, а на стратегії менеджменту міжнародної фірми-флагмана щодо 

використання та збільшення своїх переваг за рахунок залучення знань та інших 

ресурсів фірм-партнерів у країнах, що приймають. Отже, БНП постає тут не як 

диференційована мережа, а як «стратегічний центр» управління зв’язками із 

фірмами-партнерами. Флагманська мережа спрямована на інновації, гнучкість, 

навчання та розвиток потенціалу БНП. 

В рамках нашого дослідження щодо виявлення міжфрагментних інтернальних 

та екстернальних зв’язків особливий інтерес представляє саме розширена модель 

А. Ругман та А. Вербеке флагманської фірми за рахунок аналізу специфіки різних 

варіантів кластерних мережевих зв’язків. Учені визначають виробничий кластер як 

сукупність взаємопов’язаних організацій, що характеризуються однаковими 

(спільними) етапами еволюції їх економічних траєкторій. 

Центром такого кластера може бути одна флагманська компанія або кілька 

партнерських фірм, жодна із яких не має переваги в управлінні виробничою 

мережею. Кластери першого типу дослідники називають асиметричними, а за 

наявності кількох центрів прийняття рішень маємо симетричний мережевий кластер. 

В асиметричних виробничих кластерах БНП конкуренція обмежена, і 

постачальники мають монопольні позиції, що базуються або на інтерналізації 

відносин підконтрольних підприємств, або на субконтрактних довготривалих угодах. 

У симетричних кластерах ситуація значно складніше. Вони можуть бути двох 

видів. Перший вид симетричних виробничих мереж поєднує компанії, які мають 

рівні позиції у менеджменті кластера та не намагаються отримати роль флагмана. 

Другий вид симетричного кластера включає компанії, що є різними за потенціалом і 



184 

розміром. Це так звані «кластери, що органічно зростають». При цьому можуть 

виникати відносини конкуренції і зміна співвідношення сил як головних учасників, 

так і учасників другого рівня.  

Виробничі мережеві кластери охоплюють як національні, так і закордонні 

фірми. Дослідження показують, що технологічні інновації сприяють еволюції усіх 

учасників таких мереж. Відбувається поступовий обмін знаннями не тільки між 

флагманом і його партнерами, а й навпаки, а також між іншими учасниками кластера. 

Включення до кластера іноземних фірм часто зумовлено потребою нових знань. Тому 

навіть високодинамічні місцеві кластери виграють від залучення ПІІ. Іноземні філії 

БНП можуть формувати власні субкластери. Інколи вони виконують провідну роль у 

створенні нових специфічних фірмових переваг, що засновані на знаннях. 

Як зазначалося, аналіз мереж БНП А. Ругман здійснює із позицій 

стратегічного менеджменту. Питання оптимального управління БНП він розглядає 

як для внутрішніх мереж, що охоплюють підконтрольні підрозділи, так і для мереж 

із зовнішніми партнерами, які формують ланки неакціонерних відносин між 

учасниками. А. Ругман показав, що на різних стадіях виробничо-збутових 

ланцюжків використовуються різні особливі переваги фірм. На початкових етапах, 

що пов’язані з інноваціями та розробкою нового продукту, такі специфічні активи 

використовуються внутрiшньофірмово, тобто лише мережею підконтрольних 

підприємств. На заключних стадіях (маркетинг або післяпродажне обслуговування) 

потрібні інші специфічні FSAs, які базуються на знаннях споживачів, тривалих 

зв’язках із клієнтами. Така діяльність може екстерналізуватися субконтрактними 

учасниками мережевих систем БНП. 

Так само БНП можуть передавати в аутсорсинг несуттєві функції і завдання, 

що базуються лише на окремих елементах FSAs. їх виконують партнери 

багатонаціональних фірм у країнах, що приймають. У той самий час основні 

функції, які ґрунтуються на використанні ключових особливих фірмових переваг, 

здійснюватимуться самою багатонаціональною фірмою на основі інтерналізації, що 

передбачає координацію та рух знань у межах їх підрозділів. 
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Ще один погляд на розвиток мережевих відносин багатонаціональних фірм 

представляє концепція «глобальної фабрики». Термін «глобальна фабрика» було 

запропоновано Пітером Баклі 2004 року. У публікації 2009 р. «Вплив глобальної 

фабрики на економічний розвиток» і спільній статті із Первез Гхаурі «Глобалізація, 

економічна географія та стратегія багатонаціональних підприємств» (2004) було 

розроблено основи цього напряму аналізу БНП і запропоновано назву концепції. 

Теорія глобальної фабрики пов’язує три ключові аспекти міжнародного 

бізнесу: 

 еволюцію стратегій БНП; 

 зміни економічної географії світової економіки; 

 сучасні тенденції глобалізації. 

Вона показує, що глобалізація є наслідком зміни стратегії 

багатонаціональних фірм щодо власності (акціонерного контролю) та розміщення 

пунктів створення доданої вартості. 

Теорії БНП традиційно розглядали ці фірми як вертикальні або горизонтальні 

виробничі системи. Кожна філія у таких системах міжнародного виробництва була 

включена до зв’язків з іншими підрозділами тієї самої фірми. Але це мало певні 

недоліки - за такої системи було все важче забезпечити подальше зниження витрат 

або швидко переходити з одного ринку (де продажі падають) до нового 

перспективного району збуту. Це вимагало ліквідації ПІІ у збиткові об’єкти та 

переспрямування капіталу до нових підприємств. Як зазначають П. Баклі та 

П. Гхаурі, вертикальна та горизонтальна інтеграції прийшли у протиріччя із 

гнучкістю та мобільністю транзакцій міжнародного бізнесу. 

Зміни стратегії БНП у питаннях власності та розміщення стали реакцією 

корпоративного менеджменту на це протиріччя, що привело до появи мережевих 

систем виробництва цих фірм. Концепція глобальної фабрики обґрунтовує появу 

мереж БНП як вирішення протиріччя між традиційною інституційною структурою 

фірм, що базувалася на акціонерних зв’язках, і потребами мобільності, гнучкості та 

швидкої реакції на зміни ринкового середовища. У певному розумінні мережеві 

структури багатонаціональних фірм означають дезінтеграцію їх виробничих систем 
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і перебудову інституційного механізму створення доданої вартості. Ця перебудова 

виявилася у відмові від 100 % акціонерної власності як головного критерію 

формування вертикальних або горизонтальних структур БНП, залученні до мереж 

спільних підприємств і незалежних учасників. Така дезінтеграція також 

супроводжується значною географічною диверсифікацією ланцюжків створення 

вартості, збільшенням їх географічної довжини, включенням до мережі учасників, 

які перебувають у найвіддаленіших регіонах і країнах. 

Ще один аспект глобалізації пов’язаний із інтернаціоналізацією малих 

підприємств. Якщо «старі» великі БНП достатньо важко відмовлялися від 

акціонерного контролю над багатьма стадіями вироблення вартості, то малі 

міжнародні підприємства відразу започатковували свій міжнародний бізнес як 

мережеву систему виробництва, що, переважно, складається із субконтракторів і 

партнерів. Існування аутсорсингових мереж є однією із головних конкурентних 

переваг малих БНП. Баклі вважається одним із основоположників школи 

інтерналізації. Тому природно, що мережеву структуру багатонаціональних фірм він 

розглядає на базі цього методологічного підходу. На думку П. Баклі та П. Гхаурі, 

мережеві системи виробництва «відкривають» внутрішні ринки міжнародних фірм. 

Це породжує для БНП нові переваги, які компенсують мінуси від втрати певних 

переваг традиційної інтерналізації: 

 міжнародні фірми можуть позбавлятися своїх слабких і 

неконкурентоспроможних підрозділів. Замість них до ланцюжка створення вартості 

включаються нові високоефективні виробники-субконтрактори; 

 це позбавляє окремі підрозділи спокуси використовувати трансфертні ціни 

та маніпулювати ними. Зовнішні партнери, що виробляють напівфабрикати за 

аутсорсинговими контрактами, наближають ціни на них до світових; 

 включення до ланцюжків постачання інших споживачів посилює ефекти 

масштабу, оскільки збільшує попит, що може перевищувати внутрішні потреби 

БНП. 

Крім традиційного учасника інтегрованого виробництва БНП-філій, важливою 

його ланкою стають спільні підприємства. По суті, БНП усе частіше являють собою 
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хаби мереж спільних підприємств, що пов’язані між собою. Кожний партнер зі 

спільних підприємств відповідає за їх оперативне управління. А штаб-квартири БНП 

координують зв’язки між такими ланками. Найбільш ефективні та конкурентоздатні 

учасники поступово перебирають на себе більшу частину торгових потоків мережі. 

Вони формують цінові сигнали для менш ефективних ланок і змушують їх 

підтягуватися до середнього рівня аби продовжувати займати свою нішу у 

глобальному ланцюжку створення вартості. Неефективні учасники замінюються 

новими партнерами або спільними підприємствами. 

Створення мереж спільних підприємств часто зумовлено технологічними 

факторами. З одного боку, існує тенденція включення до системи міжнародного 

виробництва підприємств із такими технологіями, якими не володіє сама БНП. 

Метою може бути отримання контролю над новими технологічними розробками або 

зниження витрат. З іншого боку, ще більш розповсюдженою тенденцією є 

включення до мережі спільних підприємств учасників із подібними технологіями, 

які узгоджуються із наявними технологічними лініями багатонаціональної фірми. 

Ще одним учасником мереж є повністю незалежні фірми. Цей сегмент систем 

міжнародного виробництва зростає особливо швидко, оскільки БНП постійно 

змінюють ланцюжки постачання проміжних продуктів, залежно від попиту та 

зростання витрат. Зниження торгових тарифів і транспортних витрат значно 

посилює цю тенденцію. Інколи мережі багатонаціональних фірм убудовані до 

кластерів сусідніх фірм, що утворюються у регіональних промислових агломераціях. 

Отже, мережевий характер діяльності БНП обумовлює суттєві зміни у питанні 

власності та акціонерного контролю над учасниками ланцюжка створення вартості. 

Виникають нові механізми координації та управління суб’єктами процесу створення 

доданої вартості. 

Розвиток мереж посилює географічну дисперсію виробничого процесу 

багатонаціональних фірм. Стратегія міжнародних фірм передбачає оптимальну 

комбінацію постачання ресурсів із різноманітних джерел, які існують на світовому 

ринку. У більшості випадків географічне розташування субконтрактора 

[постачальника) не має вирішального значення, оскільки фактор транспортних 
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витрат є все менш вагомим детермінантом локалізації. 

При цьому важливим параметром локалізації виступає не стільки сама країна, 

скільки її регіон або місто. Як зазначає П. Баклі, «Конкуренція між містами є 

набагато актуальнішою, ніж конкуренція між країнами – це конкуренція, яка є 

національною та водночас наднаціональною (наприклад, Пекін проти Шанхаю й 

проти Делі)». 

Розвиток мережевих структур актуалізує питання про параметри просторової 

характеристики учасників. Серед таких параметрів набувають значення відмінності 

або взаємодоповнюваність конкретних місць розміщення ланцюжків створення 

вартості, інтенсивність зв’язків між ними, культурні особливості, ступінь залучення 

до локальних агломерацій, швидкість і вартість включення або виключення таких 

місць розташування із мережевої структури. 

Ще одна теоретична проблема міжнародного бізнесу, на думку П. Баклі та 

П. Гхаурі, полягає у визначенні границь сучасних БНП як мережевих організацій. 

Усталений погляд на великі горизонтально або вертикально інтегровані міжнародні 

фірми визначав їх кордони межами власних філій (відділень, асоційованих і дочірніх 

фірм). Мережева теорія БНП передбачає динамічне розширення таких кордонів. 

Де починаються й де закінчуються «мережа» окремих багатонаціональних 

підприємств, це питання набуває великої актуальності та складності, якщо 

врахувати, що до орбіти цих фірм утягуються тисячі незалежних фірм-

субпідрядників. Границі таких «галактик» БНП починають розмиватися, оскільки 

одні й ті самі незалежні субконтрактори можуть бути партнерами багатьох 

міжнародних компаній. Так само відбувається ерозія «національності» БНП і їх 

належності до певної країни. 

П. Баклі зазначає, що ключовим питанням розвитку мереж БНП є контроль 

над інформацією. Це стосується як виробничих, так і особливо сервісних мереж. Із 

цим пов’язана ще одна важлива теоретична проблема сучасного міжнародного 

бізнесу – дослідження специфіки створення та поширення знань у мережевих 

системах міжнародного виробництва. 

П. Баклі та П. Гхаурі вважають, що БНП лише починають перетворюватися на 
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глобальні фабрики. Попереду тривалий шлях організаційної еволюції. У 

майбутньому вони стануть чутливими до потреб споживачів гнучкими системами 

«розподіленого виробництва». Така глобальна фабрика здатна робити будь-які 

моделі товарів і швидко переходити від однієї до іншої, залежно від попиту та 

вподобань. Учені передбачають, що навіть дизайн виробничих приміщень такої 

глобальної фабрики буде однаковий у всіх країнах. Так само, як і виконання інших 

важливих функцій, наприклад, підготовки персоналу або контролю якості тощо. 

Гнучкість глобальної фабрики дозволить змінювати комплектацію деталей, 

напівфабрикатів за потребами кінцевих замовників. БНП – власники брендів, 

переважно, здійснюватимуть проектування, дизайн, інжиніринг, контроль якості та 

маркетинг продукції. Виробництво буде розподілене між їх фірмами-партнерами. 

Перевагою глобальної фабрики буде максимальне наближення виробництва до 

кінцевого споживача. Мережеві системи дозволять виробляти товари та послуги у 

будь-якій країні світу, де існує попит на них, та уникати великих дистанцій 

перевезень кінцевої продукції. Скорочення постійних витрат зменшуватиме ефекти 

масштабів, тому не буде потреби будувати гігантські заводи далеко від споживачів. 

П. Баклі відзначає низку теоретичних проблем, які виникають у зв’язку із 

мережевою структурою багатонаціональних підприємств. По-перше, мережеві 

виробничі системи вимагають перебудови корпоративного менеджменту 

багатонаціональних фірм. Значна кількість учасників і великі відстані ланцюжків 

потенційно можуть створити непередбачувані ситуації та інші проблеми 

координації і контролю. Послаблений контроль за віддаленими аутсорсинговими 

ланками може негативно впливати на загальні результати діяльності БНП. Отже, 

багатонаціональні підприємства як мережеві інституції мають пристосувати до 

нових умов свої організаційні та управлінські моделі 

На рис. 2.19 показано складові елементи мережевої структури глобальної 

фабрики. Багатонаціональне підприємство залишає за собою лише ключові функції, 

у той час як виробництво всіх деталей і їх складання передається фірмам-партнерам. 

Багатонаціональне підприємство у такій мережевій архітектурі контролює 

основні потоки інформації. Нерівномірність розвитку Інтернету та центрів обробки 
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даних може впливати на локалізацію цієї ключової функції. Скупчення важливих 

дата-центрів, серверних фірм у певних міських агломераціях або регіональних 

центрах визначатиме розташування головних учасників глобальної фабрики. 

Можливість використання потужних пошукових систем Інтернету, застосування 

сервісів геолокації створює нове середовище комунікації споживачів із учасниками 

глобальної фабрики. Географічна відстань перестає бути критично важливим 

фактором ланцюжків постачань. 

 
Рис. 2.19. Модель «глобальної фабрики» 

Джерело: [96]. 

 

Мережева економіка БНП окреслює контури нового поділу праці між 

країнами. Постає питання про роль окремих країн у таких глобальних ланцюжках 

створення вартості. У зв’язку із цим, П. Баклі та П. Гхаурі визнають необхідність 

інтеграції їх концепції із теоріями нової економічної географії (П. Кругман, 

Е. Венабльс), міжнародної фрагментації виробництва (Дж. Гроссман, Е. Россі-

Гансберг), глобальних ланцюжків створення вартості (Г. Джереффі, Т. Стерджін) та 

регіональних БНП (А. Ругман). Зазначені теоретичні підходи доцільно об’єднати, 
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щоб дати відповідь на актуальні питання сучасної теорії міжнародного бізнесу як 

міждисциплінарної науки. 

Одним із таких питань є визначення детермінантів просторової дисперсії 

учасників глобальних мереж багатонаціональних підприємств. Це не тільки є 

актуальною проблемою стратегічного менеджменту БНП, але й має важливе 

значення для формування відповідної економічної політики країн, що приймають. У 

дослідженні розглянута зазначена П. Баклі теоретична проблема міжнародного 

бізнесу, яка полягає у визначенні кордонів сучасних БНП як мережевих організацій, 

де проблемним питанням для сталого розвитку світового господарства є визначення 

детермінант просторової дисперсії учасників глобальних мереж БНП. Найгіршим 

сценарієм розвитку глобальних фабрик є продовження концентрації багатства у 

постіндустріальних країнах і подальше відставання бідних регіонів, які займатимуть 

нішу нижніх «брудних» промислових поверхів. Аналіз двосторонніх потоків 

основних суб’єктів глобальної торгівлі в контексті наявних ланцюгів вартості за 

2017 р. підтверджує припущення П. Баклі щодо передання знань і технологій у 

межах визначених мереж і ланцюгів вартості та інновацій, коли країни центру 

забезпечують факторами свої структури, які мають міжфрагментні зв’язки з БНП. 

Це говорить про те, що країни, які розвиваються, перебуватимуть на периферії 

глобальних корпоративних мереж, маючи слабкі міжфрагментні зв’язки, що 

зумовлює просторову дисперсію учасників глобальних мереж БНП, а це, своєю 

чергою, і надалі формуватиме сировинну та низькотехнологічну спеціалізацію таких 

країн, про що зазначає Баклі (див. рис. 2.20).  

Закріплення за БНП високотехнологічних функцій, що базуються на знаннях, 

висококваліфікованій робочій силі, і передавання на аутсорсинг місцевим фірмам 

інших країн стандартизованої серійної продукції деталей і напівфабрикатів можуть 

закріплювати тенденції зазначеного сценарію. Серед інших, не менш важливих, 

питань проблематики міжнародного бізнесу, які постають у світлі концепції 

глобальної фабрики, П. Баклі та П. Гхаурі визначають вплив культурного середовища 

на організацію та ефективність роботи мереж, а також міграцію робочої сили під 

впливом мережевих систем БНП. 
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Рис. 2.20. Торговельні потоки основних суб’єктів глобальної торговельної 

мережі, 2017 р. 

Джерело: побудовано за Global Value Chain Development Report 2018 (WTO) 

 

Можна зробити висновок, що еволюція багатонаціональних підприємств у 

мережеві структури зумовлює включення до теорії міжнародного бізнесу широкого 

кола питань «просторової економіки». Крім цих, надзвичайно важливих, питань 

сучасної стратегії БНП, розвиток виробничих мереж цих підприємств вимагає 

теоретичного розгляду ролі нових інституцій, таких як неурядові організації і 

регіональні міждержавні інституції, а також більшої уваги до політекономічних 

наслідків зміни організації і стратегії міжнародних фірм. 
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Висновки до розділу 

 

Мережеві форми інтеграції корпорацій або мережеві економічні системи 

являють собою один із способів кооперації учасників економічної діяльності в 

рамках переходу від індустріального до постіндустріального способу виробництва. 

Саме поняття «мережа» має різні економічні трактування. Її можна розглядати як 

віртуальне підприємство, і як мережі, що існують у фізичному просторі. В рамках 

даного дослідження в результаті узагальнення і систематизації визначень мережі 

описані як система неповних і переважно неформальних контрактів між юридично 

незалежними, але взаємопов’язаними економічно суб’єктами – учасниками 

ланцюжка створення доданої вартості та інститутів підтримки економічного 

розвитку. 

В системі мережевої економіки традиційні корпорації перестають бути 

ефективними в умовах глобалізації, коли потрібна гнучкість і вміння швидко 

пристосовуватися до змін, що відбуваються. Криза традиційної організаційної 

моделі призвела до виникнення нової інституційної парадигми. На зміну 

ієрархічним структурам прийшла інша організаційна одиниця – мережа, яка 

формується з різноманітної безлічі суб’єктів і організацій, невпинно модифікується в 

міру того, як мережі пристосовуються до ринкового середовища». Саме мережеве 

підприємство стає «базовою одиницею економічної організації» – це специфічна 

форма підприємства, система засобів якого складена шляхом перетину сегментів 

автономних систем та цілей». 

Істотна відмінність міжнародних мережевих організацій від попередніх їхніх 

типів полягає саме в неакціонерних формах корпоративних зв’язків. На противагу 

централізації в рамках акціонерних форм, вони передбачають не зосередження в 

рамках однієї корпорації всіх активів, необхідних для створення продукту, а 

використання колективних активів декількох корпорацій, розташованих на різних 

ділянках вартісного ланцюжка в мережевій економічній системі. Мережі в 

управлінні потоками ресурсів покладаються більше на ринкові механізми, ніж на 

адміністративні процеси. Учасники мереж визнають взаємозалежність і прагнуть 
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обмінюватися інформацією, кооперуватися і кастомізувати продукти. На відміну від 

традиційних мереж субпідрядників (аутсорсингових моделей), від учасників нових 

мереж очікується проактивна поведінка, що покращує кінцевий продукт або 

послуги, а не просте виконання контрактних зобов’язань. Це є основою інноваційної 

економіки і дозволяє виявити відмінності мережевої організації від простої моделі 

аутсорсингу.  

Ускладнення організаційних структур, зумовлене інтеграційними процесами в 

корпоративному будівництві, посилює позитивний ефект синергії відносин 

внутрішньокорпоративної самоорганізації, що, як показала практика, завжди вище 

синергічного ефекту відносин прямого підпорядкування великих структурних 

підрозділів вищому органу управління підприємства. При цьому, оскільки сучасна 

фірма є відкритою системою, властиві їй інформаційні потоки не обмежуються 

контуром взаємного інформування. В умовах глобальної економіки переважна 

частина інформації надходить із зовнішнього середовища, що багаторазово підсилює 

синергетичний ефект спільного виробництва і значно прискорює еволюційні 

процеси. 

Мережева теорія багатонаціональних фірм являє собою нову динамічну течію 

досліджень міжнародного бізнесу. У силу складності предмету мережевих відносин і 

методології їх аналізу, ця теорія складається із багатьох напрямів, які змінюються та 

оновлюються. Засновники мережевої теорії С. Гошал і К. Бартлет самокритично 

визнавали, що їх теорія диференційованих фірм – лише початок розвитку мережевої 

теорії БНП, а не остаточна відповідь на сучасні виклики інтернаціоналізації. 

Крім міжорганізаційної теорії багатонаціональних фірм, що розглядає 

категорію багатонаціонального підприємства як міжорганізаційну систему 

мережевих відносин, паралельно розвиваються інші напрями досліджень цієї 

проблеми. 

Концепція флагманських БНП аналізує мережі цих фірм із позицій 

стратегічного менеджменту. Вона дозволила зробити важливі висновки щодо 

особливостей зовнішніх мережевих зв’язків фірм-флагманів та організаційних 

характеристик кластерів фірм-учасниць мереж. 
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Концепція глобальної фабрики вивчає причини утворення мереж як вирішення 

протиріччя між обмеженими можливостями традиційних організаційних структур 

БНП і потребами мобільності, гнучкості та швидкої реакції на зміни умов сучасного 

бізнесу. 

Інші аспекти мереж багатонаціональних фірм розглядаються у концепціях 

стратегічних альянсів, кооперативних форм бізнесу, глобальних ланцюжків 

створення вартості тощо. 

Хоча зазначені напрями аналізу надають мережам неоднакову роль у 

визначенні сутності багатонаціональних фірм, усі вони показують важливість цієї 

характеристики сучасного міжнародного бізнесу. У міжорганізаційній теорії БНП 

диференційована мережа визнається головною рисою БНП, тобто вирішальною 

ознакою цих фірм. Усі інші риси багатонаціональної компанії визначаються впливом 

мережевої організаційної структури. 

У концепціях флагманських БНП і «глобальної фабрики» мережа є сучасною 

формою інтерналізації та уникнення недосконалостей ринку. Вона не змінює 

традиційного пояснення причин існування БНП, яке базується на постулатах школи 

інтерналізації. Так само концепції стратегічних альянсів і кооперативних форм 

операцій БНП розглядають мережевий характер бізнесу БНП із позицій еклектичної 

теорії, тобто переваг власності, інтерналізації і розміщення. 

Розвиток мереж багатонаціональних фірм вимагає міждисциплінарних 

досліджень теорії міжнародного бізнесу. Саме такі підходи матимуть найбільший 

вплив на подальше вивчення цієї проблеми у майбутньому. Автори 

міжорганізаційної теорії БНП самокритично зазначають певні недоліки своєї 

гіпотези. Наприклад, поняття щільності внутрішніх і зовнішніх мереж є доволі 

умовним і наближеним. У різних країнах для різних виробничих функцій вимір такої 

щільності різнитиметься. 

Свідченням щільності теорія диференційованих БНП вважає транзакції обміну 

продуктами, ресурсами, інформацією між учасниками мереж. Але вона не розглядає 

специфіку таких різноманітних потоків. Природно, що важливість окремих 

елементів таких потоків для організації і стратегії дочірніх підприємств і всієї БНП 
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буде різною. Очевидно, що щільність не є лише однією характеристикою зовнішніх 

відносин суб’єктів міжорганізаційних систем. Існують й інші можливі критерії 

аналізу інтенсивності та стійкості зв’язків між їх учасниками. 

Виникає також проблема визначення меж внутрішніх національних мереж 

дочірніх підприємств БНП. Постають наступні питання. Які місцеві фірми можуть 

вважатися їх учасниками, а які – ні? Скільки транзакцій треба враховувати, щоб 

зарахувати певну місцеву організацію до мережевого кластера дочірнього 

підприємства БНП? На думку авторів міжорганізаційної теорії БНП, ці недоліки є 

ознакою початкової фази розвитку теорії і свідчать про необхідність подальшого 

вдосконалення її методології, уточнення гіпотези та основних категорій. 

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором у 

роботах [103; 104; 108; 109; 119; 120;121]. 
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РОЗДІЛ III 

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ 

БНП У ФОРМУВАННІ ГЛОБАЛЬНИХ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ 

 

3.1. Гетеродоксальні напрямки економічної теорії БНП  

 

В другому розділі нашого дослідження розглянуто формування мережевих 

економічних систем з точки зору «економічного мейнстріму» – формування 

мережевої економіки (network economics) і, відповідно, мережевості всіх 

організаційних процесів пов’язаних з глобальними корпораціями. Не зважаючи, що 

предметом нашого дослідження є глобальні корпоративні мережі (продукт новітньої 

глобальної цифрової економіки), варто прислухатись до Пола Кругмана, який 

зазначив у 2009 році, що економіка, в своєму переслідуванні красивих теорій та 

математичної краси, збилась зі шляху [332], та повернутись і проаналізувати 

формування ГКМ не тільки з точки зору новітніх наукових течій, але і з точки зору 

гетеродоксальних напрямків теорії БНП та їх впливу на економічне середовище 

перебування. 

Сучасні глобалізаційні процеси набувають різносторонніх вимірів та 

тенденцій, але основною, на нашу думку, є тенденція створення глобальної 

економічної системи нової якості, через кооперацію глобальних корпорацій та їх 

мереж. Процеси інтернаціоналізації та транснаціоналізації виробництва, які були 

передумовою створення протосистеми глобальних корпоративних мереж, сьогодні 

переходять у нові форми поділу та кооперації праці, і знаходять своє відображення 

на всіх економічних рівнях. Різносторонній вплив глобальних мережевих 

корпорацій на СГ і МЕВ проявляється у вигляді звонішнього компонента 

еволюційного процесу, що впливає на мікро, мезо, мета та мега рівні, що вже 

знаходить своє відображення в сучасній науковій літературі, але в основі цього 

процесу лежить еволюціонування самих БНП. Еволюційні концепції БНП 

розглядають зростання корпорацій як розширення масштабів діяльності 

материнської компанії внаслідок інтернаціоналізації і розвиток її організаційних 
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форм. Корпорації в процесі розвитку розробляють нові структури і стратегії, 

реалізують переваги, отримані в результаті їх зростаючої експансії та економічної 

могутності. Серед еволюційних концепцій можна виділити наступні теорії. 

Основні положення теорії монополістичних переваг виписали вчені 

Ч. Кіндлебергер, А. Рагмен і С. Хаймер, і полягають вони в здатності корпорацій 

використовувати унікальні переваги зі значною вигодою для себе на зарубіжних 

ринках, що є причиною трансформації національної корпорації в транснаціональну. 

Теорія розширювалась і до основних розробників ключових теоретичних аспектів 

цієї теорії можна віднести роботи економістів, таких як Ф. Аджамі, Дж. Берман, 

Г. Дж. Джонсон, Дж. Діболд, Р. Е. Кейвз, Р. Лакруа, Д. Уотсон, Н. Худ, Ф. Шерер, 

С. Янг та роботи інших науковців. 

Для нашої роботи особливий інтерес представляють дослідження 

Дж. Бермана, який в рамках теорії монополістичних переваг сконцентрував увагу 

саме на феномені міжнародного виробництва в контексті дослідженні нових форм 

поділу праці, суть якого, на думку Бермана, полягає в тому, що материнська 

компанія поставляє послуги, технології, капітал і мобілізує робочу силу в різних 

країнах, тим самим закладаючі нові форми кооперації та поділу праці [183, p. 10]. 

Теорія життєвого циклу галузі була висунута в 1971 році групою співробітників 

Гарвардського університету П. Нуено, Р. Стобаухом, Ф. Таунсендом, Дж. Торре, 

Р. Хейсом. Дана теорія поширює поняття життєвого циклу товару, яке було 

запропоновано Верноном, на галузі промисловості, що ілюструє стадійне зростання 

корпорації, яке відображає закономірність розвитку відповідної галузі з новими 

формами поділу праці та кооперації в самій галузі. Міжнародна корпорація здійснює 

розвиток своєї глобальної структури за допомогою систематичного створення нових 

підрозділів у приймаючих країнах і забезпечує зростання продажів на закордонних 

ринках, використовуючи розробки і технології материнської компанії. Але недоліком 

даної теорії є те, що вона обмежена певною стадією розвитку глобальних корпорацій 

(першим етапом інтернаціоналізації) і однією галуззю і стадіями циклу, тоді як 

реальні тенденції розвитку світової економіки у 80-х роках почали свідчити про те, 

що міжнародні корпорації оперують одночасно в кількох галузях. 
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Теорія наздоганяючого циклу була сформульована японським ученим 

К. Акамацу на базі дослідження японських промислових галузей (теорія в початковому 

опрацюванні називалась теорією «летячих гусей», далі була розширена економістом 

К. Коджимою та Т. Озавою) і представляє інтерес для нашого дослідження тому, що 

описувала умови для транснаціоналізації місцевих корпорацій та пов’язала прямі 

інвестиції з поділом праці та міжнародною кооперацією, які впливали на можливість 

країн, що розвиваються наздоганяти розвинуті країни в певних галузях (на прикладі 

Японії та її текстильної галузі). 

Теорія стадій корпоративного розвитку (теорія фазного переходу). Сутність 

теорії полягає в зміні організаційних структур корпорацій на кожній стадії її 

розвитку з притаманними цій стадії формам кооперації. Ця концепція була 

сформульована вперше американськими економістами Гарвардської школи бізнесу 

К. Андрюсом, У. Гутом, Е. Лерндомом, Б. Скоттом, Дж. Стопфордом, 

К. Хрістенсеном [337]. Вивчення вченими трансформації окремих американських 

компаній у великі корпорації призвело до висновку про те, що процес еволюції 

компанії можна розділити на три послідовні фази, які компанії проходять на 

внутрішньому, а згодом – на зовнішньому ринках: від невеликої національної 

компанії, що випускає однорідну продукцію і керована одним менеджером до 

багатонаціональної корпорації з диверсифікованою організаційною структурою та 

новими формами кооперації, яка випускає нові види продукції і виходить з ними на 

зовнішні ринки (див. табл. 3.1). Але особливий інтерес для нашого дослідження 

представляє вивчення зростання національної компанії через вертикальну 

інтеграцію і формування нової поліцентричної організаційної структури (яка, 

фактично, була предтечією сучасних мережевих форм). 

Теорія інтернаціоналізації (транснаціоналізації) була запропонована 

англійськими економістами П. Баклі, М. Кассоне і Дж. Макманусом на основі ідей 

Р. Коуза про особливості керованого ринку всередині корпорації та між її підрозділами. 

Головний постулат цієї теорії полягає в цілісності внутрішньої структури БНП як 

основи її конкурентної переваги. За такої цілісної внутрішньої структури розроблені в 
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корпорації технології (як в сфері НДДКР, так і в сферах фінансів, організації та 

управління) не доступні конкурентам, а лише власній мережі. 

Таблиця 3.1 

Базисні теорії у вивченні БНП 

Назва теорії Автор теорії 
Кількість 

етапів 
Відмітна особливість 

Теорія наздоганяючого 

циклу 

(The theory of catch-up 

cycle) 

Акамацу К. 

Akamatsu K. 

 

Коджима К. і Озава Т. 

Kojima K. and Ozawa T. 

3 стадії 

 

Трьохфазність розвитку 

національних галузей 

Динамічність у відношеннях 

«розвинутих» та 

«трансформаційних» країн 

Теорія життєвого циклу 

(The theory of the product 

life cycle) 

Вернон Р., 1966 р. 

Vernon, R., 1966. 

4 стадії 

 

Проходження кожним новим 

продуктом певних стадій 

 

Теорія монополістичних 

переваг 

(The theory of monopolistic 

advantages) 

С. Хаймер (1960 р.), Ч. 

Кіндлебергер (1969 р.) 

C. Heimer (1960), CH. 

Kindleberger (1969) 

 Монополістичні переваги компаній 

 

Теорія олігополістичного 

захисту 

(The theory of oligopolistic 

protection) 

Ніккербоккер Ф., 1973 

р. 

Knickerbocker, F., 1973. 
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Спираючись на думку провідних економістів, що саме парадигма Дж. Даннінга 

носить найбільш гетеродоксальний характер, проаналізуємо еволюцію його 

теоретичної думки більш детально. У відомій монографії «Міжнародне виробництво 

та багатонаціональні підприємства» (1981) та низці статей, зокрема, «Пояснення змін 

у структурі міжнародного виробництва: на захист еклектичної теорії» (1980), «У 

напрямі до еклектичної теорії міжнародного виробництва» (1980), учений виклав 

основи нового підходу до дослідження багатонаціональних фірм, оскільки на 
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першому етапі свого дослідження (із середини 50-х – до середини 70-х рр. XX ст.) 

гіпотеза лише формувалася, і де в основному розглядалися базові компоненти двох 

категорій – власності та розміщення. Сформована гіпотеза включала вже й третю 

ключову категорію – переваги інтерналізації, це сталося під впливом праць колег 

Дж. Даннінга із Рединзького університету – П. Баклі та М. Кессона на базі теорії 

транснаціоналізації. Уже сама назва концепції Дж. Даннінга свідчить про об’єднання 

в ній окремих елементів різних теоретичних підходів до дослідження БНП. На 

третьому етапі, у циклі публікацій Дж. Даннінга 1990-х - першої половини 2000-х рр., 

відбулося розширення та доповнення багатьох положень парадигми OLI, включення 

до її конструкції нових аспектів транснаціоналізації і міжнародних операцій БНП. 

На думку, яка утвердилася в світовій економічній літературі, еклектична 

парадигма дає загальний підхід до дослідження причин зростання міжнародного 

виробництва. На думку самого Дж. Даннінга, це скоріше організаційна парадигма, 

що визначає елементи кожного із підходів, які найбільше відповідають поясненню 

різноманітних видів виробництв БНП і широкого розмаїття середовища, в якому 

вони перебувають. Рисунок 3.1 ілюструє основні теоретичні витоки концепції 

Дж. Даннінга. Указані напрямки теоретичного аналізу й стали основою для розробки 

парадигми OLI. 

 

Рис. 3.1. Основні теоретичні витоки концепції Дж. Даннінга 

Джерело: [96]  
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Еклектична теорія обґрунтовує, що масштаби, географія та галузева 

структура іноземного виробництва БНП залежать від взаємодії трьох, 

пов’язаних між собою груп змінних, які відповідають компонентам трьох 

складових підрозділів парадигми. До першої групи належать порівняльні 

переваги компаній, що прагнуть здійснювати ПІІ (або збільшують їх). Цей 

підрозділ парадигми стверджує, що чим більшими є конкурентні переваги, 

порівняно з іншими фірмами (особливо в країні, що приймає), тим більшими є 

її можливості залучитися до іноземного виробництва або збільшити його. 

Друга група – це переваги розміщення альтернативних країн чи регіонів. 

У цьому підпункті парадигми стверджується, що чим більші немобільні, 

природні чи створені активи має країна, тим більшою є ймовірність організації 

тут міжнародними компаніями закордонного виробництва. Фірма 

схилятиметься до використання саме тут своїх порівняльних переваг через 

здійснення ПІІ. 

Третій підрозділ парадигми OLI забезпечує основу для оцінки 

альтернативних шляхів організації зарубіжного бізнесу фірми. Такі форми 

охоплюють багато організаційних механізмів використання порівняльних 

переваг фірми та додаткових переваг країн, що приймають: від звичайних 

транзакцій із незалежними фірмами на основі ринкових контрактів до 

внутрішнього контролю над постачанням проміжних продуктів або 

поглинання виробників-постачальників. При цьому, чим більшими є переваги 

від інтерналізації ринків проміжних товарів, тим більшою буде вірогідність 

включення фірми до іноземного виробництва, ніж передавання ліцензії 

іноземним фірмам на права виробництва цього продукту. 

Всі ці висновки Даннінг зробив на базі аналізу існуючих мікро, меза та 

макро підходів різних економічних течій того часу. Теорії ринкової влади та 

монополістичної конкуренції (С. Таймер, Ч. Кіндлбергер) першими приділили 

значну увагу специфічним активам фірми. Саме цей аспект – аналіз особливих 

переваг фірми, що забезпечують її динамічне зростання та захоплення ринків, 
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було використано й суттєво посилено Дж. Даннінгом в еклектичній теорії, хоча 

сам процес підвищення «ринкової сили» та народження БНП вже не 

розглядався ним однозначно як синонім змови та антиконкурентного 

середовища. 

Альтернативне спрямування теорії фірми, засноване на ідеях Р. Коаза, 

теоретичних дослідженнях Р. Кейвза, А. Ругмана, П. Баклі, М. Кессона стало 

другим джерелом парадигми Дж. Даннінга. Ідея аналізу транзакційних витрат в 

умовах інтерналізації увійшла як важливий елемент до парадигми OLI, 

одержавши в ній подальший розвиток у вигляді «переваг інтерналізації», що 

зумовлюють вигоди перетворення національної фірми на багатонаціональну. 

Поряд із зазначеними альтернативними теоріями фірми третім 

теоретичним напрямком, що використав Дж. Даннінг для розробки теорії БНП, 

стали концепції міжнародної конкурентоспроможної галузі (МКГ) у різних їх 

варіантах та «циклу життя продукту» (Р. Вернон, Е. Грехем), «технологічного 

нагромадження» (К. Певіт, Дж. Кентвел), а також теорія конкурентних переваг 

М. Портера. У цьому випадку основний акцент аналізу переноситься на 

мезоекономічний рівень – з аналізу фірми як такої на взаємодію між БНП у 

межах галузі, чи взаємозв’язок зростання фірми та закономірностей 

функціонування тієї чи іншої галузі. На відміну від теорії «ринкової влади», 

мезоекономічні підходи у межах концепцій МКГ базуються на тезі про те, що 

поява та зростання БНП обумовлені посиленням конкуренції й технологічного 

суперництва між ними. 

На розробку теорії Дж. Даннінга вплинули й макроекономічні підходи до 

аналізу міжнародної торгівлі та вивезення капіталу: моделі Гекшера-Оліна-

Самуельсона, концепція валютного ризику Р. Алібера, стадій інноваційного 

циклу, теоретичні погляди Т. Озави, К. Коджіми. Базуючись на елементах цих 

підходів, Дж. Даннінг ще більше посилив макроекономічний аспект аналізу 

переваг розміщення та приділив значну увагу дослідженню взаємодії між БНП і 

макроекономічним оточенням. Зазначаючи спадкоємність своєї теорії із 
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макроекономічними підходами до аналізу БНП, Дж. Даннінг визнає, що його 

теорія міжнародного виробництва стоїть на перехресті між 

макроекономічними теоріями міжнародної торгівлі і мікроекономічною 

теорією фірми. Вихідним пунктом методології Дж. Даннінга є теза про те, що 

більшість теорій БНП доповнюють, а не взаємно замінюють одна одну. Основою 

методології цього вченого, таким чином, є ідея про те, що парадигма OLI може 

служити об’єднуючою та загальною аналітичною базою для всіх цих підходів. При 

цьому кожний із них не має «розчинитися» в еклектичній теорії і може далі 

вільно існувати та розвиватися. 

Еклектична парадигма міжнародного виробництва, на думку Дж. Даннінга, 

робить наголос на розповсюдженні факторних умов та способів, за якого 

організується виробництво товарів у більш ніж одній країні. Тому вона може бути 

застосована для пояснення діяльності БНП, які виробляють продукцію в одній 

країні, але продають кінцеву або проміжну продукцію фірмам або споживачам - в 

іншій.  

Друга група – це переваги розміщення альтернативних країн чи регіонів. 

У цьому підпункті парадигми стверджується, що чим більші немобільні, 

природні чи створені активи має країна, тим більшою є ймовірність організації 

тут міжнародними компаніями закордонного виробництва. Фірма 

схилятиметься до використання саме тут своїх порівняльних переваг через 

здійснення ПІІ. 

Третій підрозділ парадигми OLI забезпечує основу для оцінки 

альтернативних шляхів організації зарубіжного бізнесу фірми. Такі форми 

охоплюють багато організаційних механізмів використання порівняльних 

переваг фірми та додаткових переваг країн, що приймають: від звичайних 

транзакцій із незалежними фірмами на основі ринкових контрактів до 

внутрішнього контролю над постачанням проміжних продуктів або 

поглинання виробників-постачальників. При цьому, чим більшими є переваги 

від інтерналізації ринків проміжних товарів, тим більшою буде вірогідність 
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включення фірми до іноземного виробництва, ніж передавання ліцензії 

іноземним фірмам на права виробництва цього продукту. Дж. Даннінг зазначає, 

що точна конфігурація параметрів OLI для кожної конкретної фірми та реакція 

фірми на таку конфігурацію залежить від різних факторів та обставин. Серед 

них – економічна та політична ситуація у регіоні чи країні, до якої планує 

інвестувати фірма; економічна та політична ситуація у країні походження самої 

фірми; галузь і характер діяльності із доданої вартості, в яких задіяна фірма; 

характеристики окремих фірм- інвесторів, їх ринкова та організаційна 

стратегія та причини ПII. 

Виокремлення трьох основних підрозділів еклектичної теорії і типології 

зарубіжної діяльності БНП, на переконання Дж. Даннінга, дозволяє 

прогнозувати рух ПІІ та пояснювати його галузеві та географічні відміни. 

Наприклад, можна передбачити, що вивезення капіталу у нафтовій і 

фармацевтичній галузях буде набагато більше, ніж у залізорудній або 

авіаційній. Це викликано наявністю більших переваг власності, або 

потенційними перевагами розміщення, що полегшують релокацію, або 

більшою можливістю (чи необхідністю) інтерналізації руху проміжних 

продуктів у цих галузях. Методологія парадигми OLI дозволяє також 

спрогнозувати більші потоки ПІІ із одних країн, порівняно із іншими. При 

цьому враховується економічна історія країни, розмір її внутрішнього ринку, 

переваги розташування немобільних ресурсів, спеціалізація місцевих компаній 

і їхній досвід зарубіжних операцій. Дж. Даннінг визначав багатонаціональні 

підприємства як такі, що здійснюють виробничу діяльність поза країною, де вони 

зареєстровані.  

В нашій роботі ми не будемо зупинятись детально на аналізі переваг 

власності, які Даннінг описав у ранніх роботах. Проте, в контексті розвитку 

глобальних корпоративних мереж, для нашої роботи представляють інтерес 

саме дослідження автора в 1980–90-ті рр., які виявили низку нових факторів, 

що зумовлювали конкурентні переваги фірм. Лібералізація багатьох 
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зарубіжних ринків поступово зменшувала транзакційні витрати на подолання 

традиційних бар’єрів входження, у той самий час зростала роль 

інтелектуальної складової у процесі створення доданої вартості. Це змінило 

відносну значимість зазначених трьох видів переваг. Якщо раніше унікальні 

конкурентні переваги фірми віддзеркалювали її здатність виробляти та 

організовувати власні активи, то на початку XXI ст. головну роль у створенні 

таких переваг стала відігравати здатність фірми здобувати зі всього світу 

наукомісткі активи та інтегрувати їх не тільки у власні наявні переваги, а також 

у переваги фірм-партнерів у мережі створення доданої вартості. 

В епоху «альянсового капіталізму», зазначає Дж. Даннінг, 

багатонаціональність, як якісна суттєва риса фірми, сама по собі є одним із 

найважливіших нематеріальних активів фірми. Нові характеристики переваг 

власності не змінили конструкцію парадигми OLI. Вони поглибили розуміння 

виникнення, природи та величини специфічних переваг власності. Дж. Даннінг 

допрацьовував і розширював категорію переваг власності протягом всього 

часу еволюції його теорії. Наприклад у роботах 1990-х рр., зокрема в статті 

«Переоцінка еклектичної парадигми в епоху альянсового капіталізму», учений 

дійшов висновку про те, що кооперація між фірмами усе частіше стає 

додатковою умовою для створення ресурсів виробництва та їхнього розподілу 

у ринковій економіці. Тому відбувається зміна ролі окремої фірми як єдиного 

або незалежного джерела інтелектуального капіталу. Багатонаціональні 

підприємства радше варто розглядати як організаторів збирання створених 

активів в одну мережу. Мережа створюється як у межах своєї 

внутрішньокорпораційної акціонерної системи, так і шляхом кооперації або 

альянсів від незалежних фірм. 

Специфічні переваги міжнародних фірм залежатимуть не тільки від тих 

активів, що генеруються у структурі БНП, але й від здатності цих фірм шукати, 

перерозподіляти, контролювати та впливати на ціну й якість інноваційних 

активів інших інституцій, з якими вони співпрацюють в рамках однієї мережі. 
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Така кооперація у створенні переваг власності може набувати різних форм, таких 

як стратегічно-технологічні або маркетингові альянси між двома або більше 

учасниками; субконтрактні угоди між фірмою та одним зі своїх постачальників; 

ліцензування та франчайзинговий договір між фірмою та одним (або кількома) зі 

своїх клієнтів. 

Дж. Даннінг узагальнив та об’єднав зазначені ідеї про те, що прагнення фірми 

створити міжнародне виробництво пов’язане з існуванням переваг інтерналізації 

(«переваг І»), тобто внутрішнього (внутрішньокорпоративного) погодженого 

використання нематеріальних особливих активів і сукупних додаткових невидимих 

активів. Переваги інтерналізації виникають, як зазначалося, унаслідок здатності 

горизонтально чи вертикально інтегрованих комплексів БНП мати додаткові вигоди 

(тобто більш високі доходи) від координованого використання особливих чи сукупних 

додаткових активів. Переваги інтерналізації – це вигоди, що випливають із загального 

керівництва мережею цих активів, які розміщені у різних країнах (див. Додаток Л). 

Дж. Даннінг робить основний акцент на таких «перевагах І», що виникли 

в результаті використання «переваг О». На його думку, здатність фірм 

отримати вигоду із такої діяльності пов’язана з активами, якими вона володіє 

перед початком інтерналізації. Це відрізняє його підхід від поглядів 

прихильників школи інтерналізації, які розглядали, в основному, ці переваги 

лише як автоматичний безпосередній ефект заміни екстернальної ринкової 

діяльності, оскільки при цьому долаються недосконалості самого ринку. 

Переваги власності та інтерналізації впливають одна на одну. Даннінг 

пояснював це наступним чином. Нехай фірма країни А, яка має сильні 

конкурентні переваги у галузі X, використовує свій інноваційний потенціал, 

щоб проникнути до галузі Y, що технологічно пов’язана з галуззю X. Такі 

зусилля в НДДКР планується здійснити у межах зарубіжного дочірнього 

підприємства у країні В. Заснована тут дочірня фірма пов’язана із потенціалом 

НДДКР батьківської компанії у країні А. Здатність фірми заснувати 

виробництво у країні В і здійснювати тут нову дослідницьку програму є 

наслідком первинних переваг власності (які складаються з існуючої технології 
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та інноваційної сили фірми в галузі X). Але потім, координуючи НДДКР, фірма 

одержує переваги інтерналізації. Це розширює її первинні переваги власності, 

збільшує здатність ініціювати нововведення одночасно у галузях X та Y. 

Економія загальнокорпоративного управління виникає тому, що фірма 

поєднує наявну діяльність із новими видами діяльності. Наприклад, фірма, яка 

у певний час має виробництво в країні А, може вважати, що виграє від ефекту 

масштабу та диверсифікації ризиків, якщо вона вироблятиме також в країні В. 

Але вона виграє від такої диверсифікації, тільки якщо вироблятиме в обох 

країнах А та В. Фірма отримуватиме вигоди від транскордонного ефекту 

масштабу тільки у випадку, якщо нові інвестиції будуть додатковими до 

інвестицій, що вже існують. Аналогічно, фірма прагне здійснювати закордонні 

придбання активів для отримання нової технології, управлінських знань. 

Вигоди у цьому випадку також у тому, що вона може використовувати такі 

активи разом з наявними своїми активами та можливостями, щоб краще 

захищати або посилювати свої конкурентні позиції. 

Наявність «переваг І» пояснює, чому фірма не продає чи не здає в оренду 

свої активи, які базуються на людському капіталі, знаннях. Замість зведення до 

мінімуму транзакційних витрат внаслідок побічних ефектів ринкового 

механізму, вона обмежує використання таких активів в своїй мережі, що 

створена внаслідок прямих інвестицій. Можливі також й інші форми (спільні 

підприємства, контрактні форми інвестицій) із тривалими транзакційними 

відносинами, де асиметрія ринкової сили БНП дозволяє їй контролювати та 

координувати процес використання невидимих активів. Отже, наявність трьох 

видів переваг – власності, інтерналізації і розміщення визначають 

закономірності створення глобальних виробничих мереж БНП. 

Хоча парадигма Даннінга за останні чотири десятиріччя набула 

значного поширення, на її адресу також лунали критичні зауваження. 

Найчастіше висловлювалася думка про надзвичайно широкий набір 

пояснювальних факторів міжнародного виробництва та дуже низьку 
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прогностичну цінність цієї теорії. Дж. Даннінг визнавав цю ваду теорії, але 

виправдовував архітектуру парадигми тим, що кожна змінна OLI детально та 

всебічно обґрунтована в окремих економічних, організаційних, 

управлінських теоріях. Дійсно, на основі еклектичної теорії навряд чи можна 

спрогнозувати тенденції подальшого розвитку глобальних мережевих 

корпорацій, хоча подальшу розбудову самих глобальних мереж Даннінг 

спрогнозував, але не в рамках простору віртуалізації, а в рамках розвитку 

філій.  

Ще одним аргументом критики парадигми OLI є те, що тріада змінних, із 

яких складається еклектична парадигма, є взаємозалежними. Наприклад, 

реакція фірми на екзогенні змінні унаслідок її розташування може сама 

впливати на переваги власності, у тому числі здатність і готовність до 

інтерналізації ринків. Наприклад, стратегія науково-дослідних робіт фірми 

може вимагати зміни місць розташування її інноваційних підрозділів. Зміни в 

організаційній структурі фірми можуть безпосередньо впливати на її здатність 

проникати на ринки своїх конкурентів. За цих обставин дуже важко 

простежити роль окремих факторів і напрям їх впливу на процес формування 

глобальних виробничих ланцюжків. Також на адресу цієї теорії висловлювали 

критичні зауваження за недостатню динамічність її конструкції і категорій, 

тяжіння до статичного зображення міжнародного виробництва, неможливості 

прогнозування змін у структурі як прямих інвестицій, так і зарубіжної 

діяльності БНП. Р. Нельсон, С. Вінтер, Дж. Кентвел вважали, що для уникнення 

подальшої критики, парадигма OLI у майбутньому має більшою мірою 

відображати провідну роль інновацій у стійкості та вдосконаленні 

конкурентних переваг компаній і країн. Для цього слід посилити її аналітичну 

базу за рахунок включення теорії інноваційної діяльності та інноваційних 

мереж. Це дозволило б визначити та оцінити роль нагромадження 

технологічних знань, досвіду та навчання як специфічних О-переваг компаній і 

вплив національної освітньої та інноваційної політики на L-переваги країн. 
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Зрозуміло, що парадигма Даннінга носить гетеродоксальний характер та 

не дає вичерпні відповіді на всі питання, що пов’язані із виникненням БНП та 

особливостями їх сучасної еволюції у напрямку глобальних корпоративних 

мереж. Проте, еклектична парадигма стала значним явищем у сучасній теорії 

міжнародного бізнесу та міжнародних економічних відносин. Вона на кілька 

десятиріч визначила профілюючий напрям таких досліджень і їх методологію, 

що і враховано нами в дослідженні в рамках власних узагальнень. Теоретичні 

підходи еклектичної парадигми стали тією чи іншою мірою основою для 

більшості виданих в останні роки публікацій із проблематики БНП. Парадигма 

OLI стала новим етапом у дослідженні проблем БНП і перетворилась на 

провідну теорію міжнародного виробництва, залишивши далеко позаду за 

кількістю своїх послідовників і прихильників інші концепції 

багатонаціональних корпорацій.  

Динамічність феномену БНП і народження нових тенденцій їх діяльності 

потребує наукового узагальнення цих процесів і подальшого розвитку 

теоретичної бази дослідження БНП, критичної переоцінки положень теорії, що 

не витримують перевірки практикою. Тому у наступному розділі положення 

цієї теорії БНП нами було доповнено та проаналізовано із врахуванням 

сучасних особливостей процесу перетворення БНП на глобальні корпоративні 

мережі. Це стосується еволюції стратегії БНП і зміни їх управлінських та 

організаційних моделей, формування стратегічних мережевих альянсів, а 

також їх впливу на переваги власності та інтернаціоналізації і конкурентну 

політику БНП. Подолання традиційних підходів еклектичної парадигми щодо 

переваг враховано нами і у аналізі створення кластерних та субкластерних 

форм як складових ГКМ. 
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3.2. Еволюція концепцій розміщення БНП та інтернаціоналізація в 

контексті побудови міжфрагментних зв’язків в ГКМ 

 

Історично першими в науковій літературі стали аналізуватися мережі, що 

локалізовані на певній території. Інтерес до їх вивчення знайшов своє відображення в 

теорії розміщення виробництва (з точки зору доступа до ресурсів, в тому числі до 

робочої сили), яка мала в якості теоретичної основи неокласичну економіку. Основний 

внесок в її розвиток внесли представники німецької географічної школи – І. Ф. Тюнен, 

В. Лаунхардт, А. Леш, а також лідер кембріджської школи А. Маршалл, який звернув 

увагу на особливу атмосферу, яка складається в результаті локалізації на певній 

території однотипних підприємств (кластеризація). Розвитку і росту інтересу до питань 

розміщення виробництва і подальшого формування теорії пов’язаної з мережевими 

економічними системами сприяли роботи фахівця в галузі вивчення економічної 

конкуренції М. Портера. Починаючи з 1990-х рр. до аналізу мережевих форм стали 

активніше підключатися представники інституційної та еволюційної теорій. Теорія 

розміщення набула широкого поширення при аналізі процесів транснаціоналізації 

світової економіки. Використовуючи її теоретичні основи, були досліджені прямі 

інвестиції, здійснювані міжнародними корпораціям в різних країнах. 

Найбільш яскраві представники школи нової економічної географії (НЕГ) 

І. фон Тюнен, В. Лаунхардт і А. Вебер – ставили собі за мету виробити принцип 

раціонального розміщення окремих підприємств. Німецькі вчені займалися 

проблемами розміщення виробництва, тобто більш практичними питаннями, що 

стосуються мікрорівня. Вони намагалися знайти певну формулу, яка дала б 

можливість визначити оптимальне місце для розміщення виробництва. Першим таку 

формулу спробував вивести німецький економіст, представник німецької 

географічної школи і один з попередників маржиналізму, Іоганн Генріх фон Тюнен. 

У 1826 р вийшла його робота під назвою «Ізольована держава в її відношенні до 

сільського господарства і національної економіки», в якій був запропонований 

принцип раціонального розміщення галузей сільськогосподарського виробництва. 

У загальному і цілому, територіально-виробничі комплекси (ТВК) будувалися на 
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основі факторів, запропонованих Вебером, але вже стосовно не до окремого 

виробництва, а сукупності технологічно суміжних виробництв, сконцентрованих 

навколо ядра – великого промислового підприємства. Таким чином, радянську теорію 

ТВК можна вважати своєрідним розвитком уявлень Маршалла про промислові райони 

і теорій штандорте економістів-географів. Правда радянська теорія мала ряд досить 

серйозних недоліків та відмінностей, і, мабуть, найголовнішим була відсутність 

конкуренції в ТВК. Тому переваги або, додатковий ефект їх функціонування 

обмежувався використанням загальної інфраструктури і робочої бази.  

На наш думку, незважаючи на зміни, які привнесла інформаційна епоха та 

глобалізація, роль простору не може вважатися незначною і має враховуватись в 

дослідженні побудови ГКМ. Модель мережевого капіталізму і побудована на цьому 

твердженні. Основна її ідея полягає в локалізації трансакцій: «... економічні агенти 

діють головним чином не на знеособленому, що складається з нескінченно великого 

числа учасників ринку, а на локальному, обмеженому територією або певним колом 

агентів», і в нашому баченні сьогоднішнє коло агентів – це учасники мережі [83, 

с. 132]. Виникає певний логічний ланцюжок, заснований на трьох поняттях: фізична 

відстань, економічна відстань і відстань інституційна. Саме поняття економічної 

відстані лежить в основі перших теорій розміщення, найяскравішим прикладом яких є 

модель вагового трикутника Лаунхардта. Але з появою теорій Вебера і Маршалла 

верховенство економічної відстані в якості принципу розміщення ослабло, і сьогодні 

воно розглядається поряд з відстанню в контексті інституціоналізму. 

Розвиток інформаційних технологій в сучасному світі, сутність яких в 

контексті створення МЕС розглянуто нами в другому розділі, зменшує роль 

географічної близькості у взаємодії суб’єктів: виробництво може бути локалізовано 

в Китаї, головна компанія (менеджмент) – в США, а НДДКР – в Німеччині, що 

знижує актуальність обговорення кластерних підходів [35, с. 114]. Як зауважує 

американський економіст Д. Кортрайт, при формуванні кластерів все частіше 

доводиться брати до уваги інші відстані (економічну, інституційну).  

Ми можемо стверджувати, що інші «відстані» здатні значно ускладнити 

розвиток: різниця в рівні кваліфікації працівників, культурні відмінності, 
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відмінності між сегментами покупців, на які орієнтуються учасники 

міжфрагментних зв’язків, які лягають в основу ГКМ. Кастельс мав рацію, коли 

говорив, що місце розташування ресурсів, тобто економічна відстань, тепер не 

настільки важлива для підприємницької діяльності, як це було раніше. Якщо 

розуміти під ресурсами нематеріальні фактори, то стає очевидним, що економічна 

відстань в єдності з інституційним набуває в сучасних умовах особливого значення.  

Однією із перших робіт, де викладено ідеї НЕГ, була стаття П. Кругмана 

«Зростання віддачі та економічна географія» (1991). Низку спільних публікацій 

П. Кругмана, Е. Венабльса було присвячено застосуванню НЕГ до пояснення 

глобальних тенденцій зміни структури світової економіки та діяльності БНП. 

Згодом М. Фудзіта, П. Кругман, Е. Венабльс остаточно сформували модель і дали 

системний виклад теорії у монографії «Просторова економіка: міста, регіони та 

міжнародна торгівля» (1999). Як зазначає П. Кругман, поштовхом для розробки 

НЕГ стали його дослідження наприкінці 1980-х рр. про ймовірні наслідки 

поглиблення європейської інтеграції. У процесі роботи він вирішив відмовитися від 

наявних у ті часи підходів до дослідження міжнародної торгівлі, що припускали 

немобільність факторів виробництва та відсутність транспортних витрат.  

Теорія нової економічної географії охоплює багато аспектів, що визначають 

закономірності розміщення представництв корпорацій в нових країнах. З огляду на 

проблематику міжнародного бізнесу такими аспектами є дослідження кластеризації 

та агломерації БНП, які в нашому дослідженні розглядаються як міжфрагментні 

зв’язки інтернального та екстернального характеру та створюють різноманітні 

виробничі, інноваційні, логістичні мережі в глобальному просторі. На додаток до 

традиційних центрів агломерації інвестицій (напр., Силіконова Долина, Іль-де-

Франс - столичний округ Парижа) з’являються нові – Гонконг, Сінгапур, Бангалор 

(Індія), Шенджень (Китай) та багато інших. І ось представники школи НЕГ 

намагались знайти відповідь чому ПІІ прямують саме в ці місця високої 

концентрації економічної діяльності, чи є утворення таких кластерів міжнародного 

виробництва БНП унікальним, рідкісним явищем, що зумовлено випадковим збігом 

особливих обставин. Концепція НЕГ намагається знайти відповідь на ці питання, 
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опираючись на основи мікроекономічних учень. Вона показує, як просторова 

структура економіки визначається взаємозалежністю між операційними витратами 

та різними типами віддачі від масштабів виробництва. 

Саме зростаюча віддача (increasing returns) є фундаментальною категорією 

нової економічної географії. Гіпотеза про зростання віддачі внаслідок кластеризації 

є ключовою для розуміння нерівномірності просторового розподілу економічної 

активності (інвестицій фірм і виробничої діяльності БНП). Багатонаціональні фірми 

зацікавлені концентрувати виробництво у просторі, оскільки це надає їм переваги 

економії від масштабу. Така концентрація знижує собівартість виробництва та 

підвищує прибутки. Отже, механізм зростання прибутковості від агломерації 

стимулює компанії спрямовувати їх ПІІ до певних центрів скупчення економічної 

діяльності. На думку П. Кругмана, механізм зростання віддачі є основною 

рушійною силою нової економічної географії і детермінантою просторових 

відмінностей у розміщенні економічної діяльності. Але існування лише одного 

цього механізму віддачі, що зростає, не може спричинити (і пояснити) автоматичну 

концентрацію економічної діяльності в одному місці, оскільки прибутковість, що 

зростає, сама є результатом дії багатьох інших факторів. 

Другим ключовим елементом НЕГ є припущення монополістичної 

конкуренції. Хоча ці ідеї було раніше розвинено у теорії монополістичної 

конкуренції Е. Чемберліна, застосування їх до аналізу територіальної економіки та 

географічної дисперсії інвестицій дало змогу П. Кругману поглибити аналіз 

економії на масштабах унаслідок агломерації і кластеризації. На ринках із 

досконалою конкуренцією припущення про віддачу, що зростає, було б 

неможливим, оскільки вироблення додаткової одиниці товару просто 

супроводжувалося додатковими витратами, і собівартість не знижувалася, отже 

ефект масштабів не спостерігався. Прибутки фірми не зростали, або навіть спадали 

у випадку збільшення масштабів її виробництва. Унаслідок цього для БНП не було 

сенсу розглядати навіть можливість концентрації виробництва та зосередження її 

діяльності у певних центрах. Але насправді конкуренція є далеко не досконалою, 

оскільки кожна фірма за допомогою збільшення власного виробництва може 
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зменшити собівартість своєї продукції. Багатонаціональна компанія, яка вирішує 

концентрувати своє виробництво в одному місці, отримує всі переваги економії на 

масштабі, на відміну від просторово розосереджених фірм. 

Наступним рівнем аналізу закономірностей агломерації ПІІ та економічної 

діяльності багатонаціональних фірм є розгляд цих процесів на мезоекономічному 

рівні. І цей аналіз був здійснений в рамках моделі агломерації економічної діяльності 

Кругмана-Венабльса в рамках дослідження вертикальної структури виробництва. Ця 

модель представляє інтерес для нашої роботи теж в рамках вибудови міжфракційних 

зв’язків ГКМ (вертикально організованих). Замість концентрації окремих факторів 

виробництва, тут розглядається концентрація певних галузей, а також спіловер-

ефекти, що виникають між галузями. Цей підхід наближує предмет аналізу до 

проблематики міжнародної торгівлі та міжнародного бізнесу.  

Е. Венабльс і П. Кругман пропонують модель вертикальної структури 

виробництва, де існують одна або кілька первинних галузей, що створюють ресурси 

для однієї або більшої кількості переробних галузей. Обидва види галузей чутливі 

до ефекту масштабів і транспортних витрат. За такої ситуації знову утворюються 

прямі та обернені причинно-наслідкові зв’язки, які приводять до концентрації 

виробників первинних і вторинних галузей в одному місці. Міжнародні фірми, що 

виробляють проміжні товари та напівфабрикати (первинна галузь), зацікавлені у 

розміщенні своїх виробничих потужностей якомога ближче до місця розташування 

споживачів, тобто виробників кінцевого продукту (вторинна галузь). Так само 

виробники кінцевого продукту намагаються бути якомога ближче до 

постачальників проміжних товарів. Математична модель просторової економічної 

діяльності на базі вертикальної спеціалізації доводить, що за умов використання 

обома галузями однакових ресурсів відбудеться промислова концентрація, яка 

схожа на модель «центру-периферії». Таким чином, знову підтверджується, що 

доцентрові сили агломерації обумовлюють причини концентрування населення та у 

певних місцях, а промислових галузей – у певних центрах розміщення. 

Аналіз на рівні концентрації промисловості дозволяє прихильникам НЕГ 

пояснювати традиційні питання теорії міжнародної торгівлі та нерівномірності руху 
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капіталу БНП. Зростання віддачі на рівні галузі на основі ефекту масштабів означає, 

що схожі країни спеціалізуватимуться на різних товарах, отже, одні країни 

потенційно можуть отримувати переваги за рахунок інших. М. Фудзіта, П. Кругман, 

Е. Венабльс обґрунтовують, що поступовий процес зростання світової торгівлі 

спричиняє виникнення потужних сил агломерації на міжнародному рівні. Він 

приводить до кластеризації і саме просторове кластерування призводить до 

економічної нерівності регіонів, технологічної відсталості периферії від центру, 

різниці у рівні життя людей. 

Розкриємо сутність кластера та кластеризації з точки зору НЕГ. Існує як 

мінімум два десятка різних визначень поняття «кластер», не беручи до уваги схожі 

терміни, які використовуються для опису географічних скупчень фірм, галузей і 

пов’язаних з ними процесів: індустріальні райони, нові індустріальні місця, 

територіальні виробничі комплекси, неомаршалівські вузли, регіональне 

інноваційне середовище, мережеві області, полюса росту, блоки розвитку, регіони, 

які навчаються і ін. [83; 192]. В рамках дослідження ГКМ нам підходить саме 

визначення кластера, згідно Портеру, яке відображає сутність міжфрагментних 

зв’язків являє і собою групу «... географічно сусідніх взаємопов’язаних компаній і 

пов’язаних з ними організацій, що діють в певній сфері, що характеризуються 

спільністю діяльності та взаємодоповнюють один одного» [91, с. 258]. Він включає 

в себе виробників готової продукції, постачальників таких спеціалізованих факторів 

виробництва як комплектуючі, устаткування, інфраструктура. Часто кластери 

розширюються «вниз» до каналів постачальників і покупців, а також в напрямі 

виробників комплементарних продуктів. Нарешті, до складу багатьох кластерів 

входять державні та інші інститути, що забезпечують спеціальне навчання, освіту, 

отримання інформації, що займаються дослідженнями (університети, агентства по 

стандартизації, науково-дослідні центри та торговельні асоціації) [384, c. 78]. Тим 

самим, кластер може включати в себе виробництва по всьому ланцюжку доданої 

вартості в одній неієрархічній мережі і навіть виходити за її рамки. 

У визначенні Портера, якщо розглядати першу його частину, простежується 

вплив поглядів як представників НЕГ, так і теорії промислових районів Маршалла. 
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З одного боку, Портер, описуючи кластер, говорить про нього як про форму 

просторової організації, що має географічну прив’язку. Але, з іншого боку, він 

трактує кластер в якості нової форми просторової організації. Новій в тому сенсі, 

що місце її розміщення визначається не стільки матеріальними факторами, 

наприклад, мінімізацією різного роду витрат, скільки нематеріальними факторами, 

в тому числі і тими, про які писав свого часу Маршалл. Докази цього твердження 

пов’язані безпосередньо з властивостями кластера, з його здатністю впливати на 

конкуренцію. Вплив на конкуренцію в кластері здійснюється через 3 канали: 

1) підвищення продуктивності компаній, які входять в кластер; 

2) підвищення здатності до інновацій і, таким чином, до підвищення 

продуктивності; 

3) стимулювання нових бізнес-утворень, що підтримують інновації та 

розширюють межі кластера. 

Багато переваг кластера базуються на зовнішньої економії або на перетікання 

переваг через різні фірми і галузі. 

Завдяки перерахованим вище перевагам, кластер дозволяє кожному учаснику 

отримати свою вигоду, так якщо б для них діяв ефект масштабу або вони 

об’єдналися в одну офіційно зареєстровану структуру, але без втрати гнучкості. 

Таким чином, кластер можна визначити як систему взаємопов’язаних фірм і 

організацій, цінність якої як єдиного цілого перевищує просту суму складових 

частин [91, с. 275]. Іншими словами, кластер має синергетичний ефект, на якому і 

засновано багато його переваг. Портер пояснює це тим, що одна або кілька фірм, 

досягаючи конкурентоспроможності на світовому ринку, поширює свій позитивний 

вплив на найближче оточення: постачальників, споживачів і конкурентів. Успіхи 

оточення же, в свою чергу, впливають на подальше зростання 

конкурентоспроможності даної компанії. 

Участь в кластері дає доступ не тільки до ринку спеціалізованої робочої сили і 

мережі постачальників, але і до спеціалізованої інформації, яка також є важливим 

ресурсом в сучасній конкурентній боротьбі. Усередині кластера накопичується 

ринкова, технічна інформація, інформація про конкурентів, і учасники кластера 
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мають привілейований доступ до неї. Крім цього, «... наявність постійних особистих 

контактів і громадських зв’язків полегшує рух потоків інформації всередині 

кластерів» [91, с. 279] і сприяє виникненню довіри. 

Але кластер сприяє підвищенню продуктивності не тільки через забезпечення 

доступу до різних спеціалізованих факторів виробництва, а й за рахунок того, що 

розвиває взаємодоповнюваність між його учасниками, яка виражається в дії 

синергетичного ефекту. В умовах взаємозалежності фірм-учасників кластера успішне 

функціонування однієї фірми може забезпечити процвітання інших. У концепції 

Портера реалізація потенціалу кластера через дію його властивостей багато в чому 

залежить від складу його учасників, особливо від інститутів підтримки. Таким чином, 

концепція промислових кластерів, запропонована Портером в рамках теорії 

конкурентних переваг, вбудовується в сформовану систему уявлень про зміну 

характеру конкуренції. Господарюючі суб’єкти існують не ізольовано один від одного 

і знаходяться в постійній взаємодії. Взаємодія це має двоїсту природу, тому що 

поєднує в собі елементи конкуренції і кооперації. Уміння вибудовувати зв’язки з 

економічними агентами, опосередковуючими процес виробництва, стає джерелом 

конкурентних переваг. У сучасній економіці конкурують не окремі фірми, а 

міжорганізаційні мережі. Заслуга Портера полягає в тому, що він першим зробив 

спробу всебічного аналізу конкретної форми мереж і дав їй визначення кластера. 

З точки зору дослідження теорій пов’язаних з аналізом появи 

міжфрагментних зв’язків інтернального та екстернального характеру потрібно 

зупинитись на теорії інтернаціоналізації Упсала, де вивчаючи новий ринок, БНП 

збільшує інвестиції в операції на ньому, переходить від простих форм бізнесу до 

складних, що вимагають значних ресурсів і компетенції. Теорія Упсала, таким 

чином, стверджує що інтернаціоналізація є постадійним процесом. Посилення 

присутності на зарубіжному ринку залежить від накопичення та засвоєння знань 

про нього. Такий підхід в 1970–80-х рр. був достатньо новаторським і суперечив 

сучасним поглядам на перетворення національних фірм на багатонаціональні 

корпорації. Згідно із традиційними на той час уявленнями, що домінували в 

економічній літературі, для виходу на зарубіжний ринок фірми обирають 
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оптимальний режим шляхом аналізу витрат і ризиків на основі характеристик ринку 

та врахування власних ресурсів.  

Не дивлячись на той факт, що сама теорія була розроблена шведськими 

економістами Я. Йохансоном і Я. Валне, які вважали, що явище покрокової 

інтернаціоналізації не є суто шведським феноменом. Воно зустрічається дуже часто у 

практиці бізнесу компаній інших країн. Попередній експорт є засобом зменшення 

витрат входження багатонаціональної компанії на ринок країни, що приймає. Оскільки 

ринки зростають, після утворення торгових представництв поступово створюються 

склади, логістичні пункти, підрозділи обслуговування та ремонту (те, що сьогодні є 

складовою будь якої виробничої корпоративної мережі). Інколи саме на основі 

торгових філій виростали виробництва окремих частин продукції або складальні 

заводи. Шведські вчені при цьому посилалися на авторитетних американських 

дослідників БНП Р. Вернона та Ф. Нікербокера, які в емпіричних дослідженнях також 

простежували таку зміну форм виходу компанії на зарубіжний ринок. 

Інтеграція із ресурсною теорією виглядає досить логічним кроком, адже в 

моделі Упсала проблематика використання фірмою ресурсів і накопичення знань є 

центральними пунктами аналізу інтернаціоналізації. Ресурсна теорія Е. Пенроуза 

давала глибше розуміння взаємозв’язку унікальних ресурсів фірми та її знань і 

приділяла серйозну увагу ролі менеджерів у створенні особливих знань і досвіду. 

Стійка конкурентна перевага міжнародної компанії розглядалася як результат 

володіння та контролю над ресурсами, що є цінними та рідкісними, які не можна 

повністю відтворити. Такими ресурсами є, насамперед, досвід і навички 

управлінської діяльності, організаційні процеси компанії та інші знання. Включення 

цих ідей до моделі Упсала посилило аргументацію щодо пояснення поступовості 

інтернаціоналізації фірми. Накопичення знань (досвіду) про зовнішні ринки означає 

створення нових унікальних ресурсів фірми. Кожній стадії інтернаціоналізації 

відповідає певний рівень таких ресурсів, що зумовлює здатності фірми долати 

бар’єри вступу на нові ринки, конкурувати із іншими фірмами. Інтеграція із 

ресурсним підходом дозволила обґрунтувати важливий висновок моделі Упсала: 

знання вважається основним ресурсом БНП і джерелом її конкурентної переваги. 
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Ще одним напрямом удосконалення моделі Упсала стала її часткова інтеграція із 

концепцією організаційного навчання. Чимало критиків теорії поступової 

інтернаціоналізації зазначали слабкість її аргументів щодо ролі знань і механізмів їх 

накопичення внаслідок практичної діяльності. Тому подальша еволюція моделі Упсала 

передбачала посилення й цього, надзвичайно важливого її аспекту. Концепція 

організаційного навчання давала ґрунтовну платформу пояснення того, як 

створюються та засвоюються знання, в яких формах вони існують і передаються між 

носіями, як організовано імплементацію знань і досвіду та що свідчить про 

ефективність цього процесу. Теорія організаційного навчання краще пояснювала 

вихідні аргументи моделі Упсала про поступовість накопичення знань і зв’язок 

попереднього багажу знань із його майбутнім потенціалом. Організаційне навчання 

передбачає навчання у процесі оперативної діяльності БНП. У результаті відбувається 

перехід від нижчого до вищого рівня знань фірми. Така перебудова викликає нову 

якість ведення бізнесу багатонаціональної компанії, тобто зміну форм присутності на 

зарубіжному ринку. Хоча теорія організаційного навчання передбачає знання про 

інтернаціоналізацію та бізнесоперації, Я. Йохансон та Я. Валне стверджують, що 

знання, отримане на основі досвіду, завжди відіграватиме основну роль (див. рис. 3.2) 

 
 

Рис. 3.2. Теоретична платформа «покращеної моделі Упсала» 

Джерело: [96]. 

 

Найбільших змін модель Упсала зазнала внаслідок використання ідей 

мережевої теорії. Оскільки розповсюдження глобальних ланцюгів створення 
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вартості БНП, їх неакціонерних форм операцій і стратегічних альянсів вимагало 

відповіді на нові реалії транснаціоналізації, Я. Йохансон та Я. Валне приділили 

мережевому підходу особливу увагу при доопрацюванні своєї теорії. Їх модель 

2009 року вже містить засіб здобуття та накопичення знань в глобальній 

корпоративній (фірмовий) мережі. Автори зазначають три дуже важливі для їх 

моделі характеристики мереж. Мережевий підхід дозволив трансформувати головну 

ідею початкової моделі Упсала про поступовий процес формування та накопичення 

знань щодо зарубіжних ринків. Модифікована теорія проголошувала, що знання 

набуваються у процесі взаємодії компанії, що виходить на зовнішній ринок, із 

різними представниками мережі. Отже, використання міжнародних мереж тісно 

взаємопов’язане із поглибленням інтернаціоналізації. Таке нове трактування 

механізму накопичення знань значно розширило можливості застосування моделі 

Упсала у різних галузях, особливо у сфері послуг, інноваційної діяльності та 

науково-дослідних робіт. 

Увібравши до себе інноваційні аргументи ресурсного підходу, концепції 

організаційного навчання та теорії виробничої мережі, покращена модель Упсала 

2009 року суттєво модифікувала свої первісні гіпотези. Сильною стороною нової 

моделі став акцент на виробничі мережі. Центральним пунктом, як і раніше, був 

процес накопичення знань, але тепер він розглядався як результат не тільки 

власного досвіду, а й мережевих відносин і довіри між партнерами БНП. Розгляд 

форм інтернаціоналізації фірми через поглиблення її включеності до мережевих 

структур робить сучасну модель Упсала корисною теоретичною основою аналізу 

глобальних ланцюгів створення вартості та неакціонерних форм операцій БНП. 

Поточний стан розвитку мережі компанії є вихідним пунктом циклу. Він 

обумовлює певний рівень знань, які визначають здатність БНП розуміти власні 

можливості. На основі цього розуміння виробляються рішення щодо розвитку 

подальших зв’язків і мережевих відносин. Цей пункт циклу орієнтований на 

створення та накопичення нових знань, хоча два попередніх – також впливають на 

цей процес. Набуття цих знань відбувається через організаційне навчання, у ході 

якого здобувається досвід формування довіри у мережевих партнерів. Наступний 



222 

пункт циклу фіксує нову якість зв’язків фірми – відбувається зміна її місця у мережі. 

Саме це означає нову стадію інтернаціоналізації операцій БНП, якій властива 

більша включеність компанії до зарубіжного ринку (див. рис. 3.3) 

 

Рис. 3.3. Цикл створення нового знання та зміни місця фірми у мережі 

Джерело: розроблено автором 

 

Перегляд моделі Упсала був актуальним кроком, адже в останнє десятиліття 

акцент багато в чому змістився з розгляду вигод і ризиків інтернаціоналізації як 

стратегій міжнародних компаній, діючих на глобальному ринку. Глобалізація 

характеризується зовсім іншим акцентом, пов’язаним, зокрема, з розвитком 

економіки знань і менеджментом знань. Це передбачає, що в розвинених країнах 

зосереджується створення нових знань і надання високотехнологічних сервісів, а 

виробництво як таке виноситься в менш розвинені країни. Треба відзначити, що 

термін «менш розвинені країни» (less developed countries) був введений в 1970-і роки 

і потім замінений на «ринки, що розвиваються» (emerging markets). Глобалізація в 

оновленій моделі розглядається як «відсутність» економічних національних 

кордонів, що передбачає високу мобільність виробництва і технологій, трудових 

ресурсів і знань, капіталу у всіх його формах. Глобалізація передбачає зниження 

економічних і культурних бар’єрів між країнами, низькі трансакційні витрати при 

перетині національних кордонів, а також певну сумісність економічних і 

громадських інститутів різних країн [200; 404; 230; 242]. 

Глобалізація виступає в ролі своєрідного інституційного середовища 

міжнародних компаній, яка характеризується високою невизначеністю і ризиками. 

Незважаючи на те, що глобалізація є безперервним процесом, вона має 
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немонотонний і нерівномірний характер поширення [333]. Багато компаній з країн, 

що розвиваються, таких як Китай, Індія і Тайвань, займають активну позицію в 

глобальних ланцюжках створення вартості у високотехнологічних секторах 

економіки. Наприклад, в Китаї компанія Foxconn є одним з найяскравіших 

прикладів даного процесу. Сама компанія та її виробничі підрозділи, розташовані в 

континентальному Китаї, належать корпорації Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 

Компанія Foxconn – найбільший в світі виробник електронної техніки (electronics 

contractor), а також компонентів для багатьох провідних компаній. Зокрема, вона 

виробляє повну лінійку продуктів компанії Apple (див: [318]), продукти і 

компоненти для компаній Dell, HP, Sony, Intel і Microsoft. Foxconn випускає 

продукцію, що задовольняє найсуворішим міжнародним стандартам якості. 

Саме здатність міжнародних компаній розділяти і переміщати в просторі 

фрагменти виробничого ланцюжка призвела до того, що протягом останніх 30 років 

Китай придбав репутацію «глобальної фабрики» багатонаціональних корпорацій 

(детальніше про «глобальні фабрики» як складову ГКМ буде приділено уваго у 

наступному параграфі). Багато країн, що розвиваються, демонструють «подвійну» 

економіку (dual economy) [242]. Зокрема, це допомагає пояснити, чому увага 

дослідників була настільки пильно звернена на Китай, де надзвичайно швидко 

виросли країнові компетенції в передових наукомістких секторах економіки, але 

разом з тим збереглися компетенції в трудомістких галузях, більш типові для країни, 

що розвивається. Китай є успішним прикладом глобального виробничого 

аутсорсингу по всьому спектру товарів, починаючи від виробництва іграшок та 

одягу і закінчуючи високотехнологічним виробництвом. 

В даний час Китай став привабливим для міжнародних компаній: на зміну 

виробничому аутсорсингу прийшов глобальний інноваційний аутсорсинг, який 

включає в себе виведення з компанії таких найважливіших функцій, як розробка 

продукти та R & D. Компанії-виробники програмного забезпечення, конструктивних 

частин комп’ютера і різних електронних пристроїв були в цьому процесі першими, 

хто розмістив свої великі R&D-підрозділи на ринках, що розвиваються. За даними 

звіту аудиторської компанії KPMG, складеного в серпні 2013 р., кількість R&D-
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центрів в Китаї зросла з 200 до 1300 за період з 2000 по 2013 р. [18; 468]. Наприклад, 

IBM і Intel створили лабораторії в Китаї, а Microsoft – в Китаї та Індії. Як 

наголошується в статті [31], знання не тільки переносяться в Китай з метою 

організації сучасного високотехнологічного виробництва, але і створюються в 

самому Китаї сотнями R&D-лабораторій, переміщених багатонаціональними 

корпораціями (наприклад, Toshiba, HP, IBM, Microsoft і Siemens). Також до 

теперішнього часу в Китаї з’явилася велика кількість «китайських» інноваційних 

брендів. Якщо на початку 1990-х років китайська продукція поставлялася на 

зарубіжні ринки як небрендована (noname), то зараз перш за все в області побутової 

електроніки є значна кількість китайських компаній, виступаючих під власним 

брендом. Це свідчить про те, що глобалізація приносить знання і вміння, принаймні 

для серійного і масового виробництво. По суті, країни, що розвиваються, можуть 

отримати їх відносно безкоштовно, тільки за рахунок участі в міжнародному поділі 

праці. Це спостереження є принциповим для українських компаній, які в даний час 

недостатньо залучені в даний тренд.  

 

3.3. Еволюція еклектичної парадигми Даннінга в умовах формування 

глобальних корпоративних мереж 

 

У попередньому розділі було показано передумови та сутність еклектичної 

теорії Дж. Даннінга. Вона увібрала до себе ідеї багатьох теоретичних підходів 

дослідження міжнародного бізнесу, що існували в 1970–80-х рр. Хоча «класичний» 

варіант парадигми Дж. Даннінга отримав значне поширення та схвалення наукової 

спільноти, цей учений продовжував наполегливо вдосконалювати та поглиблювати 

свою теорію. Він самокритично визнавав, що еклектична парадигма має постійно 

трансформуватися, щоб відповідати на виклики новітніх тенденцій розвитку 

багатонаціональних підприємств. 

Сучасні тенденції діяльності багатонаціональних підприємств примусили 

Дж. Даннінга та прихильників еклектичної парадигми доповнити та переоцінити 

деякі положення класичного варіанту цієї теорії, що було розроблено ще у 1970-80-х 
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роках. Критики теорії звертали увагу на статичність її положень і 

взаємопов’язаність основних категорій. 

Активне поширення наприкінці XX ст. кооперативних форм операцій 

багатонаціональних підприємств також потребувало аналізу з погляду узгодження із 

основними положеннями еклектичної теорії. Традиційні переваги власності 

виглядали по-новому у світлі мережевих стратегічних альянсів фірм. У той самий 

час використання багатонаціональними підприємствами неакціонерних форм 

операцій формально означало відхід від інтерналізації і використання 

екстерналізованих форм зв’язків. 

Швидка інтернаціоналізація середніх і малих багатонаціональних підприємств 

і стартапів також ставила на порядок денний багато питань щодо узгодження із 

традиційними постулатами парадигми Дж. Даннінга. Виникало питання 

характеристики нових переваг власності «міжнародних нових підприємств», що 

швидко зростали. За останні роки також суттєво змінилося значення самих переваг 

розміщення для прямих іноземних інвестицій. Багато таких традиційних переваг 

втратили своє значення, натомість виникли нові мотивації БНП переносити 

виробництво за кордон. 

Ще однієї причиною еволюції еклектичного підходу стало накопичення 

теоретичних знань про багатонаціональні підприємства. У період створення 

раннього варіанту еклектичної теорії Дж. Даннінг був одним із піонерів дослідження 

теорії БНП. Хоча вже тоді існували інші течії аналізу багатонаціональних фірм 

(напр., теорія ринкової влади, циклу життя продукту, фінансові теорії ПІІ тощо) 

школа теорій міжнародного бізнесу лише почала формуватися. 

Протягом останніх десятиріч виникли нові підходи до аналізу міжнародної 

діяльності фірм, що розглядали сутність БНП не з позиції інтерналізації, а з позицій 

стратегічного менеджменту, унікальності ресурсів або особливостей створення та 

передавання знань. Ці теорії відкрили нові, дуже важливі, аспекти аналізу 

конкурентних переваг багатонаціональних фірм і причин їх успіху на міжнародній 

арені. 
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Нові теоретичні підходи аналізували не тільки причини особливих переваг 

власності, але й процес створення, здобування фірмами таких переваг. Крім того, 

окремі течії школи міжнародного бізнесу вивчали послідовність та етапність 

інтернаціоналізації діяльності фірм, вони також суттєво доповнювали традиційні 

ідеї еклектичної теорії. Усе більше течій суспільних наук докладали зусиль до 

аналізу складного феномену багатонаціональних підприємств. Такі дослідження 

набували міждисциплінарного характеру, що також вимагало від прихильників 

еклектичної парадигми розширення її теоретичної бази. 

Одним із напрямів еволюції парадигми Дж. Даннінга стало розширення 

категорії «переваг власності» за рахунок включення так званих динамічних факторів. 

Еклектична теорія в її зрілих, удосконалених варіантах розрізняє дві категорії 

переваг власності БНП. Перша категорія - переваги від ресурсів, якими вже володіє 

фірма, що приносять прибуток, і збільшення можливостей компанії. Вони є 

статичними перевагами власності. Друга категорія – переваги, що здатні 

підтримувати та збільшувати активи, які породжують прибутки фірми у 

майбутньому. Це – динамічні переваги власності. Обидві категорії переваг залежать 

від конкретних умов, наприклад, належності до певної галузі виробництва чи країни, 

до певних видів конкретних переваг, які фірма прагне підтримувати чи отримувати. 

Більшість концепцій, які служили основою розробки парадигми OLI, 

приділяли увагу лише статичним перевагам фірм. Теорія життєвого циклу продукту 

Р. Вернона розглядала орієнтовані на ринки БНП. При цьому статичні переваги є 

наслідком, по-перше, особливих для кожної країни ресурсів і властивостей фірми; 

по-друге, усіх активів фірми, що здійснює БНП. Ця концепція висунула гіпотезу про 

те, що порівняльні переваги можуть змінюватися зі зміною стадії життя продукту 

(новий, стандартизований, зрілий продукт). 

Теорії промислової організації (С. Таймер, Р. Кейвз, Д. Даннінг) визначили 

відмінні причини статичних переваг для різних типів БНП. Для прямих інвестицій, що 

орієнтуються на ринки, такі переваги власності створюються та утримуються за 

рахунок бар’єрів входження на ринок. До них належать патентний і маркетинговий 

захист, ефект масштабу у виробничій і фінансовій діяльності. Зазначені статичні 
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переваги є результатом усіх активів фірми, при цьому мало уваги приділяється 

факторам, що сприяють нарощуванню активів. Для інших типів БНП (наприклад, 

інвестиції, що зорієнтовані на ефективність або стратегічні активи) теорії промислової 

організації виокремлювали особливі фактори, що пов’язані з ефективністю БНП. 

Теорії багатонаціональності, організаційної структури та диверсифікації ризиків 

(Р. Вернон, А. Ругман, Б. Когут, Н. Кулатілака, Й. Доз, С. Ранган) для всіх типів БНП 

досліджували статичні переваги внаслідок розташування фірми-інвестора на території 

країни, що приймає. Це різноманітні економічні, політичні та соціальні режими, 

можливість доступу до ресурсів, використання наявних і створених на цих ринках 

активів і досвіду управлінського персоналу. Особливий акцент при цьому робився на 

перевагах власності, які полягали в здатності фірми організувати використання активів 

як інтернально, так і за допомогою мережі партнерів. 

Широковідома складова еклектичної парадигми – теорія інтерналізації 

(П. Баклі, М. Кессон, Ж. Геннарт, А. Ругман) була також переважно статичною 

теорією, хоча її окремі ідеї (про вплив динамічних недосконалостей ринків на зміну 

операційних видатків фірми) виходили за межі статичних факторів. Ця теорія 

поглиблено вивчала всі види переваг власності, що виникали із інтерналізації ринків 

проміжних товарів, і традиційно бачила їх результатом дії усіх активів БНП. 

Деякі специфічні напрями економічних досліджень також давали пояснення 

окремих, переважно статичних, переваг фірми. Наприклад, теорія недосконалості 

ринків капіталу (Р. Алібер) стверджує, що фірми країн із сильними валютами, або 

високими відсотковими ставками на капітал, будуть схильні до інвестиційної 

діяльності, часто на умовах злиття та поглинання, до слабкіших країн. Ця концепція 

в оригінальному вигляді не розглядає різні типи БНП та не має часового виміру, 

оскільки за своєю сутністю є фінансовою альтернативою теорії інтерналізації. 

Теорія «слідування за лідером» (Ф. Нікербокер, Е. Грехем, Е. Флаверс) вивчає 

статичні переваги, що випливають із просторової стратегії конкуруючих 

олігополістів. Головною її гіпотезою є те, що із часом БНП згрупуються у певних 

країнах чи регіонах, і, вірогідно, відбудеться взаємопроникнення конкуруючих 

інвесторів із територій, які перебувають під контролем різних олігополістів. 
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В перших версіях парадигми Дж. Даннінга розглядалися переважно статичні 

переваги фірм. Проте, згодом дослідження цієї економічної школи показали, що ще 

більш важлива роль належить факторам, які покращують конкурентоспроможність 

компаній або створюють нові переваги. У статті Дж. Даннінга «Еклектична 

парадигма як оболонка для економічних і бізнесових теорій діяльності БНП» автор 

робить особливий акцент саме на необхідності такого перегляду традиційної уяви 

про переваги власності БНП. 

На думку вченого, за останні півсторіччя значимість статичних порівняльних 

переваг дещо зменшується, порівняно із другою категорією, – динамічними 

конкурентними перевагами. Певним свідченням цього є відносне зниження кількості 

зорієнтованих на ринок (MS) і зорієнтованих на ресурси (RS) ПП. Саме такі типи прямих 

інвестицій зазвичай ґрунтуються на статичних перевагах власності фірм-інвесторів. 

Домінуючою характеристикою останніх десятиліть є зростаюча вага БНП, що 

базуються на динамічних перевагах власності. Це стосується інших двох типів 

класифікації БНП, що були розглянути раніше: прямих інвестицій, що зорієнтовані на 

раціоналізацію та ефективність (ES) і БНП, що зорієнтовані на стратегічні активи (SAS). 

Дж. Даннінг вважає, що БНП, спрямовані на раціоналізацію чи підвищення 

ефективності, є життєздатними за умови, що: 

• фірма-інвестор уже виробляє товари принаймні в одній іноземній країні; 

• торгівля проміжними й кінцевими товарами не зазнає природних або 

штучно створених крос-кордонних перешкод. 

БНП, зорієнтовані на стратегічні активи, залежать також від двох параметрів: 

від розташування інтелектуальних ресурсів у більш ніж одній країні; від 

економічної вигоди для БНП у пошуку чи створенні таких активів за кордоном, 

замість того, щоб робити це в країні свого базування. 

Дж. Даннінг систематизував найважливіші теорії БНП щодо пояснення ними 

динамічних переваг. Він виокремив із цих теорій різні фактори та умови виникнення 

таких конкурентних переваг. В таблиці 3.2. відображено пояснення динамічних 

порівняльних переваг міжнародних корпорацій у ресурсній, еволюційній та 
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організаційній теоріях. Усі вони акцентують увагу на здатності фірми створювати 

нові активи, але роблять різні акценти дослідження такого динамічного процесу. 

Таблиця 3.2 

Концептуальні підходи до пояснення динамічних переваг власності 

Типи прямих 

іноземних 

інвестицій 

Орієнтовані 

на ринки на ресурси на ефективність на стратегічні активи 

Теорії ресурсів 

Б. Вернерфельт,  

К. Коннер,  

Т. Вессон,  

Д. Геллелойд,  

К.Монтгомері,  

Т. Чен,  

С. Макіно 

Пов’язані із виявленням та оцінкою змінних, 

що впливають на стійкість порівняльних 

переваг фірми. Менше уваги приділяється 

традиційним бар’єрам вступу на ринки. 

Головний акцент робиться на такі змінні, як 

специфіка, унікальність і неможливість 

відтворення ресурсів і можливостей фірм. В 

основному сконцентровані на активах, що 

породжують ПІІ. В обмежених рамках 

визнають важливість переваг власності, що 

базуються на здатності організувати ефективне 

використання активів 

БНП, що спрямовані на 

нарощення ресурсів у 

країні походження 

Еволюційні теорії: 

Р. Нельсон,  

Дж. Кентвел,  

Г. Досі,  

П. Савіотті,  

Д. Tie 

Пов’язані з виявленням та оцінкою таких динамічних переваг власності, 

що породжені володінням або привілейованим доступом до особливих 

активів. Акцентують увагу на правильній організації використання 

активів. Основні положення стосуються накопичення створених 

конкурентних переваг. Доводять, що чим ефективніше фірма управляє 

цими перевагами, тим більше можливості застосувати їх в ПІІ, що 

спрямовані на використання та накопичення активів 

Організаційні 

теорії: 

К. Прахалад,  

К. Бартлет,  

С. Гошал,  

М. Портер,  

М. Портер,  

Й. Доз,  

Д. Сантос 

Пояснюють переваги власності щодо здатності менеджерів до розробки 

необхідних організаційних структур і методів для ефективного пошуку, 

залучення, координації та використання ресурсів по всьому світі. В 

останні роки ці теорії особливо зосереджені на транскордонних ресурсах 

інтелектуальних активів і координації цих активів з тими, що були 

акумульовані БНП 

Джерело: [96] 

 

Дж. Даннінг вважає, що для успішного пояснення у майбутньому динамічних 

«переваг О», кожна зазначена вище теорія має зазнати подальших модифікацій. 

Наприклад, ресурсній теорії потрібно переглянути зміст і значення наявних ресурсів 

і потужностей фірми щодо їх здатності: 

• підтримувати та/чи нарощувати ці переваги; 

• впливати на якість та ціну додаткових активів, а також ефективно 
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координувати ці процеси, відповідно до власних інноваційних компетенцій; 

• розміщувати створення доданої вартості в країнах чи регіонах, які пропонують 

оптимальний набір немобільних активів для створення та залучення нових переваг 

власності, а також для використання наявних специфічних активів фірми. 

Еволюційна теорія фірми приділяє увагу процесу розвитку та акумулювання 

фірмою конкретних переваг власності. Як і теорія ресурсів, вона є за природою 

динамічною теорією. Цей підхід зосереджується на довготривалій стратегії фірми з 

накопичення активів і спроможності до розвитку, їх наслідків для наявних процедур 

та організаційних моделей і створення нових управлінських процесів. 

Організаційні теорії розглядають створення знань як ключову компетенцію 

фірми. Але часто вони звужують свій аналіз управлінськими аспектами цього 

процесу. У центрі уваги перебуває не аналіз знань як особливих активів, а здатність 

менеджерів управляти їх створенням усередині фірми або залучати зовні. 

За Дж. Даннінгом, якщо ці течії економічної думки розвиватимуть 

комплементарні дослідження, а не протистоятимуть одна одній в аналізі переваг 

власності, методологія еклектичного об’єднання їх висновків може дати новий 

поштовх розвитку парадигми OLI.  

Еволюція структури світової економіки під впливом переміщення галузей 

виробництва, зміни міжнародного розподілу праці, формування глобальних 

ланцюгів створення вартості та зміни конкурентоспроможності окремих країн 

викликала перегляд традиційних підходів до переваг розміщення БНП. У роботах 

прихильників еклектичної парадигми в останні два десятиріччя було значно 

поглиблено аналіз цієї категорії за рахунок її динамічних елементів. Це, в 

основному, стосувалося двох моментів: 

• логістичних принципів розміщення корпоративної діяльності; 

• конкурентних переваг країн (регіонів). 

Багато досліджень (наприклад, роботи М. Енрайта, А. Малмберга, У. Зандера, 

С. Антонеллі, О. Солвелла) показали, що при розміщенні своїх підприємств чи 

ланцюгів створення вартості фірмам потрібно враховувати не лише наявність і 
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вартість традиційних факторів (транспортні витрати, поточний рівень і структура 

попиту, економіка агломерації). 

Локалізаційні детермінанти мають включати також транзакційні витрати, що 

пов’язані з відстанню, динамічні екстерналії, накопичення знань та інтерактивне 

навчання, інноваційні та технологічні стандарти. До переліку таких нових 

динамічних факторів розміщення Дж. Даннінг також включив зростаючу дисперсію 

створених активів і необхідність формування транскордонних альянсів для 

розширення та/або використання активів. 

Нове тлумачення «переваг L» стосувалося також характеру та структури 

порівняльних переваг країни або регіону. У ранніх версіях еклектичної парадигми їх 

розглядали як володіння країною унікальним набором нерухомих природних 

ресурсів і можливостей. Подальший розвиток цієї теорії засвідчив, що сучасні 

переваги розміщення переважно пов’язані зі «здатністю країни пропонувати 

характерний і неповторний набір створених активів, прив’язаних до конкретного 

місця розміщення, включаючи наявність місцевих фірм, з якими іноземні БНП 

можуть створювати альянси з метою доповнення власних потужностей». 

Наукові праці Дж. Даннінга, К. Олівера, П. Доремуса, У. Келлера, Л. Паулі, 

С. Рейха, М. Портера довели, що не тільки міжнародні корпорації впливають на 

добробут країн, що приймають, але й конкурентоспроможність самих БНП усе 

більшою мірю визначається інституційною структурою середовища, де вони 

працюють. Динамічні фактори економічної і соціальної інфраструктури набувають 

критично важливого значення для розкриття потенціалу немобільних традиційних 

активів країни та залучення прямих іноземних інвестицій. 

Агломерація просторово пов’язаної економіки все більше визнається як 

важливе джерело інноваційних можливостей. Оскільки динамічні вигоди від 

кластеризації і мережевих зв’язків є все більш виразними, рішення БНП про вибір 

розміщення філії чи мережевого партнера стає ключовою стратегічною змінною. 

Стрімке зростання транскордонних угод злиття та поглинання відображає 

доступність і привабливу ціну зарубіжних активів. Це також змінює пріоритети 

розміщення підрозділів БНП. При цьому визначальним фактором розміщення виступає 
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те, наскільки придбані активи (разом з діловим середовищем, частиною якого вони є) 

сприяють конкурентоспроможності та стратегічним намірам фірми-інвестора. 

Прихильники парадигми OLI визнають, що різні теорії мають власні 

інтелектуальні підходи й традиції дослідження розміщення ПІІ. Але, продовжуючи 

методологію Дж. Даннінга, вони вважають, що ці різноманітні пояснення є 

комплементарними, а не альтернативними. Тому вони можуть і мають бути 

інтегровані до сучасної версії еклектичної парадигми міжнародного виробництва. 

Ще одним аспектом еволюції еклектичної парадигми на третьому етапі її 

розвитку стало включення до її конструкції стратегічної реакції фірм (strategic 

response of firms) на наявний рівень інтернаціоналізації. Теоретична модель такої 

стратегічної реакції базується на тому, що у будь-який момент часу масштаби та 

характер діяльності БНП є точкою на безлічі траєкторій їх шляху 

інтернаціоналізації. Така траєкторія сама є наслідком по-перше, безперервної і 

повторюваної (ітеративної) взаємодії між конфігураціями OLI протягом певних 

послідовних часових періодів і, по-друге, стратегії фірм у відповідь на ці зміни. 

Розглянемо, як Дж. Даннінг обґрунтовує модель стратегічної реакції фірми. 

Нехай OLIt0 є конфігурацією OLI у часі t0, OLt1 – конфігурація OLI у часі t1, S t-n – 

минулі (тобто до t0) стратегії фірм, ∆St0→t1, – будь-яка зміна стратегічної реакції 

фірм у цій конфігурації між часом  t0  і t1.Тоді, за інших рівних умов: 

 

1 0 1
( )t t t n t n tOLI f OLI S S   

. (3.1) 

 

Якщо продовжити аналіз на другий період , то t2 

 

2 1 1 2
( )t t t n t tOLI f OLI S S  

. (3.2) 

 

Цей аналіз дозволяє припустити, що у подальшому St-n та ∆St0→t1 визначать 

шлях руху від OLIt0 до OLІ t2. 

Дж. Даннінг вважає, що стратегічна відповідь є тільки однією серед багатьох 
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ендогенних змінних, які можуть вплинути на конфігурацію OLI фірм. Переваги 

власності, інтерналізації фірми також визначають технологічні та/або організаційні 

інновації; зміни у складі вищого керівництва; збільшення продуктивності праці; нові 

методи маркетингу; злиття та поглинання тощо. Не менш важливими є екзогенні 

зміни, наприклад, цін на сировинні матеріали, курсів валют, національної політики 

уряду, міжнародних організацій тощо. 

Позначимо всі ендогенні змінні, крім стратегії, як EN, а все екзогенні змінні 

приймемо за ЕХ. Також припустимо, що зміни в EN та ЕХ не впливають на стратегії 

фірм. Тоді рівняння (1) можна записати як: 

 

1 0 0 1 1 0 1
( )

it t t n t t t t t tOLI f OLI S S EN EN      
. (3.3) 

 

Аналогічно можна перебудувати й рівняння (2). Тоді воно включатиме будь-

які зміни до стратегії, що містить відповідь на ∆EN і ∆ЕХ, якщо це відбувається до t. 

Ця модель показує, що фірми приймають рішення про переміщення 

виробництва за кордон тому, що вважають, що їхні переваги власності перебувають 

(або можуть перебувати) під загрозою, якщо вони не візьмуть приклад зі своїх 

конкурентів. Або такі переваги будуть менш значущими без їх присутності на 

зарубіжних ринках. Іншими словами, стратегія, якої слідують фірми у відповідь на 

задану конфігурацію OLI у момент часу t0 регулюється їх бажанням захистити або 

впливати на цю конфігурацію у часі t1. 

Слабким місцем класичних варіантів еклектичної парадигми було те, що вона 

майже не аналізувала вплив кооперативних, неакціонерних форм операцій фірм на 

конфігурацію компонентів OLI. Особливо це стосувалося майбутніх наслідків такої 

мережевої співпраці для створення або посилення переваг власності фірми. Це було 

викликано складністю визначення сутності таких міжфірмових домовленостей, а 

також тим, що протягом 1970–90-х років міжфірмові транзакції сприймались як такі, 

що мали лише другорядне значення, порівняно із внутрикорпораційними техніко-

економічними, організаційними конкурентними перевагами. 

Тому у подальших вдосконаленнях парадигми OLI Дж. Даннінг спеціально 
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приділив увагу цьому питанню. Він висловив думку про докорінну еволюцію 

сучасного капіталізму та перетворення його, унаслідок розвитку мережевих 

кооперативних відносин, на так званий «альянсовий капіталізм». 

Дж. Даннінг зазначає, що альянсовий капіталізм має три суттєвих наслідки для 

еклектичної парадигми. 

Перший – необхідність розширення специфічних О-переваг компаній. Це означає 

врахування витрат і вигод, які можна отримати внаслідок міжфірмових відносин та 

операцій (як вдома, так і за кордоном), зокрема від стратегічних союзів і мереж. 

Другий – зміна акцентів в аналізі переваг розміщення (L-переваг). Це 

стосується врахування наступних факторів: 

• територіальна включеність взаємопов’язаних нерухомих активів, зокрема, 

географічних територій; 

• зростаюча потреба просторової інтеграції складної і мінливої економічної 

діяльності; 

• умови, за яких міжфірмові союзи, які конкурують між собою, могли б 

ефективно працювати; 

• вплив національних і міжнародних органів влади на розмір і структуру 

локальних центрів передового досвіду. 

Третій – переоцінка мотивів і форм інтерналізації, що потрібна, оскільки 

компанії освоюють внутрішні ринки не тільки для зменшення витрат на операції і 

координацію, а й для підвищення динамічності та конкурентоспроможності. 

Міжфірмові кооперативні відносини допомагають зменшити ринкову 

недосконалість. Вони виступають сучасним ефективним механізмом вирішення того 

самого завдання, що ставить за мету інтерналізація – позбутися неефективності суто 

ринкових відносин, знизити ризики транзакцій, невпевненості ринків. 

Актуальним завданням подальшої розробки еклектичної теорії Дж. Даннінг 

вважав необхідність теоретичного обґрунтування того, що стратегічне партнерство 

має на меті зменшення спалахів провалів (недосконалості) ринку та може допомогти 

інноваційній конкурентоспроможності. Але така теорія міжфірмової співпраці має 

охоплювати питання не статичної, а динамічної ефективності. 
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Дж. Даннінг дійшов висновку про те, що мережеві відносини та стратегічні 

альянси вимагають певної реконфігурації змінних парадигми. Але така 

реконфігурація відчувається різною мірою, залежно від чотирьох умовних 

показників: 

• типу діяльності БНП (пошук ринку, ресурсу, ефективності або стратегічного 

активу); 

• портфелю активів, що територіально прив’язані до країн, із яких походять 

ПІІ і в яких вони концентруються; 

• технічних та інших ознак секторів, до яких вони спрямовуються; 

• особливих характеристик компаній, які здійснюють інвестиційну діяльність. 

Для різних груп переваг власності ефект альянсового капіталізму 

різнитиметься. Переваги, що базуються на правах власності, а також специфічних 

активах («специфічні Оа-переваги») матимуть незначну трансформацію внаслідок 

вертикальних, горизонтальних альянсів або субконтрактних угод. Неакціонерні 

форми діяльності потенційно можуть посилити такі специфічні активи, але їх 

головні детермінанти залишаються без змін. 

Інша група переваг власності (Ot-переваги) – це переваги, що виникають 

унаслідок здатності компаній поєднувати власні специфічні активи Оа з активами 

інших фірм і на цій основі формувати та організовувати нові знання, шукати та 

налагоджувати виробничі зв’язки із постачальниками та споживачами, засвоювати 

навички та досвід інших організацій. Саме ці переваги власності, на думку 

Дж. Даннінга, отримають велику трансформацію від альянсових, мережевих угод і 

кооперативних відносин. 

Розвиток стратегічних альянсів, мережевих субконтрактних партнерств 

відкриває надзвичайно широкі перспективи для реалізації Ot-переваги. БНП 

перетворюються на організації, які абсорбують новітні знання їх чисельних 

кооперативних партнерів та інтегрують їх у власні специфічні активи. При цьому 

багатонаціональні корпорації координують створення таких знань у мережі та навіть 

допомагають субконтрактним партнерам досягти кращих результатів у їх 

виробництві та трансферті. 
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Самі Ot-переваги також поділяються на дві групи. До першої групи Ot-переваг 

належать ті конкурентні вигоди, які компанія отримує від багатопрофільної 

діяльності. Загальне керівництво активами та координація власних ресурсів і 

потенційних можливостей із ресурсами та можливостями інших компаній при цьому 

народжує особливий ефект синергії. Він дозволяє такій БНП входити на ринки 

інших країн із набагато меншими зусиллями та витратами й успішно долати опір 

конкурентів, що мають однопрофільну діяльність. 

Друга група Оt-переваг виникає внаслідок іноземного виробництва. Іноземне 

виробництво дозволяє фірмі значно розширити рамки кооперативних угод, залучити 

до них нових партнерів, здобувати знання та досвід, що є унікальним, порівняно із їх 

країною походження. Другий вид Ot-переваг, за словами Дж. Даннінга, є 

квінтесенцією багатонаціональності як ключової риси БНП. 

Переваги інтерналізації також мають потребу їх узгодження із реаліями 

альянсового капіталізму. Прихильники парадигми вважали, що включення 

зовнішніх альянсів до категорії інтерналізації не являє реальних проблем. При 

цьому існують два підходи.  

У першому випадку неакціонерні форми операцій БНП можна вважати 

продовженням міжфірмових операцій. Тоді інтерналізація не має розглядатися із 

позицій контролю та власності, а включати питання форм і механізмів спільного 

використання матеріальних і нематеріальних активів.  

У другому випадку міжфірмову кооперацію та стратегічні альянси можна 

розглядати як особливий спосіб організації роботи, що доповнює, а не замінює 

ієрархічну структуру. За такого підходу ми маємо «групову інтерналізацію» для 

такого союзу чи для мережі партнерських відносин. Питанням вибору у цих 

випадках є те, що саме ми розглядаємо як одиницю аналізу інтерналізації - окремі 

підприємства чи всю мережу або альянс підприємств. 

Міжфірмові вертикальні та горизонтальні стратегічні альянси, субконтракт 

угоди та інші форми неакціонерних операцій БНП виконують такі самі завдання, що 

й інтерналізація. Вони надають додаткові можливості нейтралізувати або зменшити 

ризики, отже, вартість транзакцій. 
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У багатьох випадках механізм кооперативних відносин є навіть більш дієвим 

інструментом досягнення цієї мети, ніж традиційні інструменти акціонерної 

власності. Вплив альянсового капіталізму на «переваги І» відрізнятиметься, залежно 

від типу недосконалості ринку та конкретної галузі промисловості й країни. При 

цьому особливо важливу роль відіграють інституційні структури країни, ступінь її 

соціальної і територіальної інтегрованості, культурні цінності та національні 

системи освіти та інноваційної діяльності. 

Нарешті, актуальним питанням є також вплив неакціонерних форм операцій 

на третю категорію парадигми – переваги розміщення. Мережеві партнерські 

відносини, субконтракта угоди БНП із місцевими виробниками та дослідницькими 

інституціями можуть суттєво змінювати переваги розміщення країни. Саме таким 

чином країни Південно-Східної Азії (Сінгапур, Малайзія, Південна Корея) змінили 

структуру своїх немобільних активів. У результаті виникають нові специфічні 

переваги, яких не було раніше. 

Теорії локалізації та економічної географії показують також виразний ефект 

агломерації і кластеризації підприємств на залучення БНП. З іншого боку, навіть 

сам факт наявності мереж виробників, постачальників, інституцій НДДКР або 

потенційної можливості створити альянси та використовувати субпідрядні 

контракти може змінювати реакцію фірми та виступати важливою перевагою 

розміщення країни для діяльності БНП. 

Уся теоретична архітектура парадигми Дж. Даннінга передбачає поєднання 

ідей різних теорій. Кожна із ключових категорій ОLI містить еклектичний набір 

аргументів і факторів, що вироблені різними школами економічних досліджень. І 

сам автор цієї теорії, і його послідовники вважали, що така еклектика доцільна та 

необхідна, оскільки зазначені підходи є комплементарними. 

Але парадигма OLI не зупинила розвиток економічних концепцій, що були її 

основними джерелами. Вони продовжили дослідження різних аспектів БНП та 

діяльності БНП. У зв’язку із цим на початку XXI ст. виникла дискусія про те, чи не 

призведуть ці дослідження до руйнування основ еклектичної теорії? Чи не 

викличуть вони «відцентрові сили», що спричинять несумісність еклектично 
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скомпонованих аргументів? Іншими словами, де межі еклектичності конструкції 

ОLI, які зберігають взаємопов’язану архітектуру тріади її ключових категорій? 

Багато дослідників визнають, що сучасна теорія БНП має бути «помірковано 

плюралістичною». Наприклад, Н. Фосс дійшов висновку, що будь-які конфлікти між 

кількома альтернативними теоріями (що є джерелами парадигми OLI) більше 

стосуються їх релевантності чи зробленого в них акценту, ніж їх логічних побудов. 

Існуюча парадигма може включати кілька протилежних теоретичних моделей, доки 

вони розглядають різні питання чи одне й те саме, проте із різних сторін. 

Дж. Даннінг вважав, що його теорія не є догматичною. Він наголошував 

можливість «виникнення необхідності модифікації еклектичної теорії при появі 

нового феномену, який не може бути пояснений у її рамках, або за наявності 

серйозних конфліктів між окремими концепціями, які входять до самої парадигми». 

Дж. Даннінг обґрунтував три критерії успішності еклектики теоретичних 

джерел парадигми OLI.  

Перший критерій полягає в тому, що цінність складових теорій у сумі має 

бути більшою, ніж цінність кожної теорії окремо. Це означає існування 

інтелектуальної взаємозалежності між теоріями, які парадигма «інтерналізує» за 

рахунок свого інтегрованого підходу. Із цього випливає, на думку вченого, що чим 

більше загальна парадигма міжнародного виробництва поглиблює розуміння 

визначальних факторів її складових, тим успішнішою вона може вважатись. 

Динамізація еклектичної парадигми та визнання взаємозалежності компонентів OLI 

не лише додає цінність до первинної концепції, але й указує шляхи покращення 

індивідуальних теорій, що до неї входять. 

Другим критерієм ефективності еклектики є здатність парадигми продукувати 

загальні гіпотези або прогнози явищ, що вивчаються. Дж. Даннінг визнає, що в 

ранніх версіях теорії були запропоновані лише найбільш загальні гіпотези про 

характер відносин між змінними О, L та І, з одного боку, і прямими іноземними 

інвестиціями - з іншого. Вони не були конкретизовані, оскільки сама еклектична 

теорія не мала специфічного, прикладного контексту. Подальший розвиток 

еклектичної парадигми включав дослідження стратегічних альянсів, мережевих 
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відносин, глобальних ланцюгів створення вартості, що ще більш ускладнило 

конкретизацію її положень. У сучасних варіантах цієї теорії навіть загальні гіпотези 

важко сформулювати, не знаючи, чи планує фірма здійснення БНП з метою 

використання своєї конкурентної переваги або, навпаки, це є засобом протидії своїм 

конкурентним слабостям і недолікам. Із цього випливає, що еклектична парадигма 

краще підходить для пояснення процесу міжнародного виробництва, а не його 

обсягу та структури у конкретний момент часу. 

Третій критерій надійності еклектичної архітектури полягає в тому, що вона 

надалі має пояснювати актуальні проблеми й пропонувати дієву концептуальну 

структуру їх розв’язання. При цьому така парадигма не повинна мати серйозних 

теоретичних суперників. 

Дж. Даннінг вважає, що його теорія відповідає й цьому критерію, оскільки 

інші підходи до пояснення інтерналізації чи міжнародних управлінських стратегій 

фірм не є конкурентами парадигмі OLI. Наприклад, управлінські теорії БНП 

вивчають поведінку керівників при використанні обмежених ресурсів, а не загальні 

питання структури БНП або діяльності міжнародних фірм. Організаційні концепції 

спрямовано на оцінку витрат і вигод альтернативних інституційних механізмів 

організації певного набору ресурсів і потужностей, незалежно від місця розміщення 

цих активів. Школа маркетингових досліджень зосереджена на процесі та / або 

формах входу фірми на міжнародний ринок (див. Додаток М). Технологічні підходи 

до аналізу міжнародного виробництва (напр., роботи Дж. Кентвела, Б. Когута, 

У. Зандера) дають цінні узагальнення OLI, але не пояснюють БНП в країнах, що 

розвиваються, і в деяких секторах послуг. Сучасна парадигма міжнародної торгівлі 

ігнорує або недооцінює значення специфічних переваг фірми. Фінансові теорії лише 

поверхнево, побічно пояснюють зростання корпоративних мереж і транскордонних 

стратегічних альянсів. 

Отже, включення до еклектичної парадигми динамічного компоненту та 

розширення й деталізація її складових частин, на думку прихильників цієї теорії, 

можуть сприяти подальшому утвердженню позиції еклектичної парадигми як 

домінуючої аналітичної основи для вивчення факторів міжнародного виробництва. 



240 

Хоча з’являються нові пояснення діяльності БНП, еклектична теорія «продовжує 

задовольняти критеріям якісної парадигми, вона ще далека від власного «творчого 

руйнування». 

Дж. Даннінг передбачив необхідність подальшого розвитку еклектичної теорії 

на основі інтеграції багатьох шкіл суспільних наук. Він вважав, що парадигма OLI є 

достатньо міцною та об’ємною конструкцією для охоплення неекономічних 

змінних, і це тільки посилить теоретичну аргументацію як розподілу факторів 

виробництва, так і ринкової недосконалості. Як писав учений, «широкий 

всеохоплюючий підхід до пізнання природи та причин міжнародного виробництва 

все частіше виходитиме на міждисциплінарний рівень..., саме за сприяння цьому 

підходу еклектична парадигма буде й надалі потужним інструментом аналізу». 

Поява нових теоретичних та емпіричних знань про діяльність 

багатонаціональних підприємств спричинила еволюцію еклектичної теорії 

Дж. Даннінга. Хоча «класичний» варіант еклектичної парадигми пройшов 

випробування часом і здобув визнання широкого загалу наукової спільноти, учений 

визнав необхідність поглибити свою теорію та уточнити деякі її положення. 

Особливий акцент у цих змінах було зроблено на динамічних перевагах БНП. На 

відміну від ранніх підходів, сучасний варіант еклектичної теорії проголошує саме 

такі динамічні переваги, як основу конкурентоспроможності міжнародних фірм. Як і 

завжди, Дж. Даннінг при цьому спирався на низку нових концепцій, отже нове 

визначення цих переваг традиційно ґрунтується на еклектизмі та поєднанні сильних 

рис багатьох теоретичних гіпотез. 

Один із головних висновків сучасної версії еклектичної парадигми полягає в 

тому, що школа міжнародного бізнесу має переглянути важливість традиційних 

переваг фірми та визначити методологію аналізу нових тенденцій створення 

специфічних фірмових активів. В умовах бурхливого зростання географічної 

дисперсії міжнародного виробництва також було логічним, що еволюція теорії 

Дж. Даннінга включала визнання трансформації традиційних переваг розміщення 

БНП. Щодо мотивації зарубіжної діяльності фірм учений запропонував гіпотезу 

«стратегічної реакції фірми», яка передбачає, що фірми збільшують виробництво 
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тому, що вважають, що їх переваги власності перебувають під загрозою атаки 

конкурентів, або тому, що вони не можуть бути реалізовані без присутності на 

міжнародній арені. 

На нашу думку, еволюція еклектичної парадигми також стала наслідком двох 

важливих тенденцій діяльності багатонаціональних фірм: розповсюдження 

глобальних ланцюжків створення вартості та мережевого характеру зв’язків нових 

БНП.  

 

3.4. Інверсійний характер інтерналізації 

 

Наприкінці XIX ст. сформувався другий складник генези БНП в рамках 

еклектичної парадигми, котрий характеризувався експансією БНП та реалізацією 

стратегій виходу на закордонні ринки збуту. Цьому посприяла політика 

зовнішньоторговельного протекціонізму та принцип ескалації тарифних ставок, що 

їх почали застосовувати США та більшість країн Європи. Зокрема, у 1913 р. 

середньозважений розмір імпортних тарифних ставок США на продукцію обробної 

промисловості становив 44 %, у Японії – 30 %, у Франції – 21 %, у Німеччині – 20 %. 

Зазначені процеси сприяли розвитку імпортозамінних виробництв і спонукали рух 

ПІІ як альтернативи експортних поставок готової продукції обробної промисловості 

з країн базування, що в кінці XIX ст., на думку Дж. Даннінга, зумовило появу БНП в 

їхніх сучасних формах. Стратегії формування таких БНП більше відповідали 

сучасним тенденціям транснаціоналізації компаній: розвитку діяльності 

закордонних філій. Сьогодні ми можемо стверджувати, що інтернаціоналізація 

входить в інверсійну фазу, де інверсійність трансформаційних перетворень як нова 

фаза інтернаціоналізації, що потребує авторської інтерпретації парадигми Даннінга 

в контексті зазначених факторів. 

В даній роботі нас цікавить аспект інтерналізації. В даному випадку необхідно 

визначитись, що є альтернативними формами інтернаціоналізації в контексті 

еволюції глобальних корпорацій. До типових переваг інтернаціоналізації можна 

віднести оптимізацію витрат та покращення контролю над якістю, виробництвом та 
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збутом продукції (послуг). В період інтернаціоналізації та експансії БНП (1990-ті 

роки), якщо корпорація не знаходила в себе визначені переваги, вона знаходила 

альтернативні форми проникнення на ринок, як-то виробництво за ліцензією. Третім 

та фінальним питанням в концепції OLI на який БНП мало знайти відповідь в 

контексті прийняття рішення про стратегію інтернаціоналізації – це перевага 

розміщення. Якщо визначений регіон давав компанії кращу можливість для 

реалізації перших двух категорій переваг на його території, то можна було говорити 

про наявність переваг розміщення (для діагностики використовували аналіз таких 

факторів як: потенціал локального ринку, вартість ресурсів для виробництва, 

логістику, тарифні перепони) (див. рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Схематичний опис еклектичної парадигми Дж. Даннінга 

Джерело: розроблено автором 

 

Отже, еклектична парадигма Даннінга застосовувалась саме в рамках 

інтернаціоналізації виробництва, що потребувала розширення кордонів діяльності 

БНП. Але інверсійний характер інтернаціоналізації розпочався саме в той момент, 

коли на перший план вийшло питання власних корпоративних наукових та 

технологічних розробок (НДДКР). Відповідна адаптація прийняття рішень щодо 

форми інтернаціоналізації НДДКР сьогодні формується в іншому логічному 
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порядку, аніж прогнозував Даннінг [237; 238;239]  

Першим питанням, на яке необхідно відповісти – переваги розміщення від 

інтернаціоналізації НДДКР для компанії. Йдеться про наукову діяльність всередині 

корпоративної мережі, а не у виробництві, і інтернаціоналізація буде відхилятися в 

сучасних економічних умовах саме тоді, коли від неї немає переваг для компанії, а 

переваги власності є вирішальним фактором в питанні про форму 

інтернаціоналізації НДДКР. Відповідно, пропонується змінити ці категорії місцями 

в процесі прийняття рішення, тобто маємо інверсивність в парадигмі. 

Якщо всі категорії переваг від інтернаціоналізації для корпорації 

підтверджуються, то робиться висновок про доцільність прямих іноземних 

інвестицій як форми інтернаціоналізації НДДКР. Однак, з огляду на дослідження 

глобальних ризиків, можна додати ще один рівень деталізації прийняття даного 

рішення. Залежно від того, чи знаходиться планований регіон для 

інтернаціоналізації НДДКР в зоні підвищеної небезпеки від глобальних 

економічних, технологічних або політичних ризиків, рекомендуються або інвестиції 

у власні науково-технічні філії, або злиття і придбання як менш ризиковані варіант 

прямих інвестицій. 

З урахуванням специфіки поставленого питання щодо інверсивності в 

парадигмі на сучасному етапі, пропонується модифікація еклектичної парадигми 

Даннінга (згідно зі схемою на рис. 3.5). Як видно з моделі, інтернаціоналізація 

НДДКР в певному регіоні тільки тоді не має сенсу, коли в даній країні відсутні 

переваги розміщення. Враховуючи ризики та інверсивність ми можемо дати прогноз 

розвитку необхідних для вирішення категорій, і тим самим створити базу для 

вирішення проблеми глобальних корпорацій при інтернаціоналізації НДДКР, що в 

свою чергу говрить про те, що интерналізація в класичному розумінні Даннінга (в 

перевагах розміщення) вже не є домінуючим аспектом. Ми можемо говорити про 

інверсійний характер інтернаціоналізації, коли розширюючись ззовні корпорації 

«сингулярно коллапсують» всередину своїх науково-технічних та технологічних 

(наукових) кластерів. 
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Рис. 3.5. Схематичний опис модифікованої еклектичної парадигми Даннінга 

Джерело: розроблено автором 

 

Прикладом описаної моделі може слугувати інтернаціоналізація НДДКР БНП 

Lenovo. В 2002 р. уряд Китаю оголосив початок реалізації нової державної політики 

з надання сприяння китайським компаніям, що володіють «ноу-хау», в виході на 

глобальний рівень. Першим з успішних учасників даної програми стала компанія 

Lenovo (у минулому – Legend Group). В даний час Lenovo входить в склад 

китайської інвестиційної холдингової компанії Legend Group. Компанія Legend 

Group була заснована в 1984 р. Ліу Чуанжі спільно з іншими десятьма дослідниками 

Інституту комп’ютерних технологій Китайської академії наук (The Chinese Academy 

of Sciences, CAS). У 1980-х роках Китайська академія наук інвестувала близько 

25 тис. дол. в дану компанію, а її засновники повністю переключилися з 

дослідницької діяльності на управління Legend Group [343; 156]. 
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На початку 1990-х років Legend Group була найбільшою компанією-

виробником комп’ютерів та комп’ютерної техніки серед інших національних 

компаній, однак зазнавала значного тиску з боку таких компаній, як Dell, IBM і 

Compaq, які теж мали значні частки на китайському ринку. У 1992 р. тарифи на 

імпорт комп’ютерів і комп’ютерної техніки в Китай були знижені, а також скасовані 

квоти. У цій ситуації зарубіжні виробники комп’ютерів і комп’ютерної техніки 

володіли однозначною перевагою перед Legend Group за рахунок економії від 

масштабу. В результаті багато китайських компаній-виробників комп’ютерів та 

комп’ютерної техніки, в тому числі і Legend Group, ставали центрами продажів і 

дистрибуції американських і японських виробників, при цьому значно втрачаючи 

частку ринку персональних комп’ютерів (ПК) на китайському ринку. Саме в даний 

період Legend Group прийняла вірне стратегічне рішення. 

«Ми зрозуміли, що ринок комп’ютерів і комп’ютерної техніки був виразно 

розділений на ринки високотехнологічних продуктів (high-end products) і 

низькотехнологічних продуктів (low-end products). Високотехнологічні продукти 

переважно вироблялися великими американськими корпораціями... 

Низькотехнологічні продукти в основному постачалися тайванськими компаніями... 

Ми відчували, що маємо значні технологічні можливості на ринку інформаційних і 

комунікаційних технологій. Але чи могли ми конкурувати зі світовими лідерами в 

галузі суперкомп’ютерів і ПК? Однозначно ні. Однак ми могли конкурувати на 

ринку низькотехнологічних продуктів в області високих технологій», – згадує 

засновник Legend Group Ліу Чуанжі (див.: [156, p. 4]). 

У цей же період китайський уряд заборонив іноземним компаніям здійснювати 

збут і продаж товарів і послуг безпосередньо, вони були зобов’язані користуватися 

послугами національних китайських компаній для даних цілей. У 1980–1990-і роки 

Legend Group була центром продажів, збуту і сервісу для компаній HP, Apple, 

Toshiba, Canon, Sun і IBM. Отримуючи основний дохід від продажу товарів і послуг 

іноземних виробників, Legend Group одночасно запустила власний бренд в Китаї і за 

досить короткий час, до 1999 р. стала найбільшим національним брендом в області 

виробництва комп’ютерів і комп’ютерної техніки, володіючи 20 % китайського ринку 
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[156]. Ще в 1988 р. компанія Legend Group успішно розробила пристрій введення 

даних для ПК китайською мовою, а в 1990 р. випустила перший власний комп’ютер. 

До 1993 р. компанія створила власну дистриб’юторську мережу у Китаї «Legend 

1+1», надаючи послуги з аутсорсингу продажів, збуту та сервісу на китайському 

ринку найбільшим світовим виробникам побутової електроніки [18]. 

У 1994 р. Legend Group пройшла IPO [18]. У 1996 р. компанія вийшла на ринок 

Китаю з ноутбуками під брендом Legend, а в 1997 р. випустила власні лазерні 

принтери. У 2000 р. Legend Group увійшла в список 10 найбільших виробників ПК у 

світі (див.: [18]). Відносини IBM і Legend Group мали довгу історію розвитку. У 1980-х 

роках компанія IBM розширила свій бізнес за рахунок НДДКР та виробництва 

персональних комп’ютерів, програмного забезпечення для ПК, серверів і системних 

блоків. Першим кроком для успішних відносин IBM іLegend Group стала поставка 

друкованих плат для IBM, що дозволила адаптувати ПК IBM для китайського 

споживача. У 1992 р. IBM вийшла на ринок Китаю, створивши власний виробничий 

підрозділ IBM China. У 1994 р. IBM об’єднала даний підрозділ у спільне виробниче 

підприємство з китайською компанією Great Wall Group (див.: [236]). Однак дане 

спільне підприємство не мало комерційного успіху. Взаємодія між IBM і Legend 

Group успішно розвивалося: у 2001 р. компанії уклали угоду, за якою Legend 

отримувала права на використання програмного забезпечення з розпізнавання мови 

для ПК (див.: [236]). 

Водночас, з середини 1990-х років, під керівництвом Луїса Герстенера (Louis 

Gerstner), а потім Сема Палмісано (Sam Palmisano) IBM переглянула свою стратегію 

і вирішила сфокусуватися на двох напрямках (див.: [236]): на розробці програмного 

забезпечення та створенні інтегрованих інформаційних сервісних систем для 

корпоративних клієнтів, що дозволяють здійснювати глобальне управління всіма 

операціями компаній, забезпечення їх інноваційного розвитку та зростання. З 1995 р. 

IBM проводила трансформацію бізнесу, щорічно підвищуючи частку програмного 

забезпечення та інформаційних сервісних систем для корпоративних клієнтів 

(підр. див.: [236]). 
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У лютому 2002 р. компанія припинила виробництво ПК в Європі і США, 

повністю передавши даний бізнес на аутсорсинг американської компанії Sanmina-

SCI [236]). Справа в тому, що на тлі підвищення доходу IBM від розвитку 

інформаційних сервісних систем для корпоративних клієнтів чистий дохід і 

прибуток IBM від виробництва персональних комп’ютерів і ноутбуків протягом 

ряду років показували негативний тренд. Так, в 1998 р. в порівнянні з 1997 р. доходи 

IBM від продажів ПК скоротилися на 10,9 % ([236], в 2002 р. по порівняно з 2001 р. 

скорочення склало 20,6 % [236].  

За даними річного звіту IBM за 2002 р., сама компанія пояснювала цей 

тренд високим рівнем комерціалізації ринку ПК, скороченням довжини 

продуктового циклу і високою ціновою конкуренцією ([236]). Однак можна 

припустити, що дана ситуація швидше викликана руйнуванням компетенцій IBM 

з виробництва ПК. З компанії, що виробляє комп’ютери та пристрої, IBM 

перетворилася в компанію, що надає величезний спектр послуг корпоративним 

клієнтам в області IT, залишаючись при цьому провідною корпорацією світу 

(див., напр.: [442; 19]). 

В рамках цієї стратегії розвитку в 2004 р. IBM прийняла рішення про 

продаж бізнесу ПК компанії Legend Group, яка до цього моменту була 

найбільшим виробником комп’ютерів в Китаї. У свою чергу, до 2003 р. Legend 

Group відчула, що внутрішній ринок Китаю обмежений через низькі доходи 

населення, і тому поставила перед собою нову мету – глобалізацію діяльності 

компанії. Глобальний ринок персональних комп’ютерів на той момент 

оцінювався в 200 млрд дол., що розцінювалося Legend Group як джерело 

величезного потенціалу. Компанія визначила для себе дві можливості для 

зростання (див.: [343]): 

 поступове проникнення на іноземні ринки;  

 проведення операції по злиттю і поглинанню (M&A). 

Перший варіант розцінювався як менш ризикований, ніж другий, але і більш 

довгий. Тому компанія прийняла рішення на користь другого шляху [343]. У 2004 р. 

IBM продала бізнес з виробництва персональних комп’ютерів, ноутбуків і 
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планшетів Legend Group за 1,25 млрд дол., зберігаючи за собою частку 18,9 % від 

продажів продукції IBM. Legend Group прийняла на себе частину фінансових 

зобов’язань IBM у розмірі 500 млн. дол. Згідно з договором Legend Group могла 

використовувати бренд IBM за Ліцензійною угодою до 2010 р. (див.: [18]). Зрештою 

угода стала виграшною для обох сторін. IBM змогла повністю сконцентруватися на 

розробці програмного забезпечення та створенні інформаційних сервісних систем 

для корпоративних клієнтів. Lenovo стала одним з найбільших глобальних 

виробників побутової електроніки. 

Водночас для Legend Group завдання полягало в тому, щоб перетворити угоду 

з IBM в прибутковий бізнес. В першу чергу в 2003 р. компанія Legend Group була 

перейменована і отримала назву Lenovo. Компанія визначила для себе переваги у 

наступних компетенціях [343]: 

 скорочення витрат виробництва. Lenovo скоротила витрати на НДДКР, 

операційні процеси, виробництво та послуги та ІТ-менеджмент; 

 повна переорієнтація на споживчий ринок; в той час як продажі IBM 

були сфокусовані на ринок малих і середніх компаній, Lenovo орієнтувалася на 

ринок кінцевих користувачів ПК. 

При укладанні даної угоди Lenovo прийняла для себе кілька ключових рішень. В 

першу чергу це рішення продавати ПК під маркою IBM протягом перших п’яти років 

після угоди. Крім того, за угодою компаній IBM передавала Lenovo свою 

дистриб’юторську мережу і всіх корпоративних клієнтів (див.: [18]). У 2005 р. Lenovo 

випускає найтонший ноутбук ThinkPad X41 Tablet. Для підвищення визнання бренду 

компанії на глобальному ринку Lenovo стає партнером Олімпійських ігор в Турині в 

2006 р. в 2007 р. вона анонсувала вихід першого ноутбука під маркою Lenovo ThinkPad, 

а вже до 2008 р. журнал BusinessWeek називає ноутбук ThinkPad X300 від Lenovo 

«кращим ноутбуком в історії» (див.: [412]). 

По-друге, це рішення перенести свій головний офіс в Нью-Йорк. Крім того, 

Lenovo розуміла, що співробітники IBM не захочуть працювати повністю під 

керівництвом китайських менеджерів. У зв’язку з цим одна половина складу вищого 

керівництва полягала зі співробітників IBM, а інша – з китайських менеджерів. Крім 
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того, в перший перехідний рік головним виконавчим директором (CEO) Lenovo був 

віцепрезидент IBM Стів Уорд (Steve Ward). Надалі його пост зайняв колишній 

виконавчий директор Dell з азіатського та японського підрозділу Вільям Емеліо 

(William Amelio). 

По-третє, в компанії Lenovo додатково до фіксованої ставки оплати праці була 

введена система бонусів для співробітників. У 2004 р. угода між IBM і Lenovo була 

успішно укладена. До 2005 р. річний оборот компанії склав більше 13 млрд дол., а 

число співробітників досягло 19 тис. чоловік. 

За період з квітня 2005 р. по березень 2006 р. Lenovo завоювала 6,4 % 

глобального ринку ПК. У 2013 р. компанія була визнана найбільшим виробником 

ПК у світі. Вона є прибутковою і виробляє 38 % товарів і послуг на національний 

ринок, а решту постачає в 160 країн світу (див.: [18]). З 2005 по 2014 р. компанія 

Lenovo провела цілий ряд вельми успішних угод зі злиття і поглинанням з такими 

компаніями, як MEDION, NEC, CCE, Stoneware, EMC, IBM і Motorola (див.: [18]). 

Однак, звичайно, кульмінаційною і найбільш значущою угодою залишається перша 

угода IBM і Lenovo, укладена в 2004 р. На рис. 3.6 на основі аналізу кейса IBM і 

Lenovo представлена спрощена схема інтернаціоналізації компанії Lenovo. 

Розглянутий кейс ілюструє ситуацію, коли деякі економіки, які трактувалися 

як сировинні придатки більш розвинених країн, що обробляють цю сировину, 

стають «виробничими придатками» до економік знання (див. також [17]), а потім на 

основі накопиченого досвіду і компетенцій стають і самі виробниками нових знань. 

Відповідно, однією зі стратегій інтернаціоналізації компаній з країн, що 

розвиваються, стає шлях від участі в рутинних проектах до виробництва нових 

знань. Прикладом служить тимчасовий стратегічний вибір Lenovo на користь 

формування репутації «компетентного аутсорсера» для лідерів ринку. В результаті 

через деякий час компанія IBM змогла успішно продати своє виробництво 

комп’ютерів компанії Lenovo, а сама Lenovo, у свою чергу, успішно впоралася з 

подальшою реалізацією даного проекту. 
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Рис. 3.6. Стратегія інтернаціоналізації компанії Lenovo 

Джерело: розроблено автором 

 

Зміна характеру конкуренції з переходом до інтерактивних інновацій 

(створюваним одночасно представниками різних інституційних секторів) також 

зумовила описану інверсивність. Сучасні компанії конкурують вже не за обсяги 

випуску, а за швидкість в створенні інновацій, за зростаючу різноманітність 

вироблених благ, а це як раз і призвело до одночасного розширення та 

«сингулярного коллапсування» в «кластер» знань та тенологій. Тому вони 

вступають в кластерні альянси, де об’єднують свої компетенції і ресурси з різними 

функціональними гравцями (іншими виробниками, постачальниками, бізнес-

партнерами і навіть прямими конкурентами) – для спільної розробки тих 

нововведень, які покращують виробництво всіх учасників кластерної мережі, але 

не можуть бути створені ними поодинці в терміни, що диктуються ринком, що 

забезпечує подальше розростання глобальної корпоративної мережі, але це  вже 

приріст не географічною складовою ринків збуту, а технологічною складовою (той 

випадок, коли цілі глобальні міста стають містами корпораціями чи цілим 

науковим кластером і поширюють свій «економічний суверенітет» за межі своїх 

кордонів) [354]. 
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Враховуючи створення осередків «наукової сингулярності» в корпоративних 

мережах, з початку 2000-х великі міжнародні корпорації почали здійснювати 

фундаментальну організаційну перебудову, яка йшла у двох напрямках. По-перше, 

по лінії розукрупнення підприємств, з відповідним скороченням їх розмірів і 

звільненням співробітників. По-друге, по лінії децентралізації управління практично 

на кожній стадії виробничого ланцюжка, з відповідною втратою централізованого 

контролю і розподілом бізнес-функцій між зростаючим числом зовнішніх гравців. 

Обидва процеси – розукрупнення і децентралізація – потягли за собою вертикальну 

дезінтеграцію компаній, що описана в літературі терміном «стиснення ієрархій» 

(shrinking of hierarchy), і супроводжувалися поширенням горизонтально-мережевих 

бізнес-моделей [87]. 

Шведський дослідник Орьян Солвелл описує трансформацію корпорацій в 

мережеві компанії в контексті освіти та інноваційних кластерів і ускладнення 

конкурентних стратегій бізнесу [418]. Для зміцнення конкурентоспроможності 

шляхом зниження витрат (традиційна стратегія підвищення ефективності, або 

«efficiency seeking») сучасна компанія повинна домагатися переваг в цій області не 

тільки на захищеному національному ринку, але і на відкритих світових ринках, 

тримаючи під прицілом і локальне, і глобальне вимірювання підвищення 

ефективності. Проте для отримання на глобальних ринках стійких конкурентних 

переваг одного лише зниження витрат недостатньо і потрібна ще стратегія 

досягнення інновативності («Innovation-seeking»), тобто здатності безперервного 

оновлення створюваних продуктів і процесів, що вимагає одночасного і розширення 

ринків збуту і «розширення в себе» інноваційно. 

Ця друга стратегія реалізується через участь компанії як в локальних вузлах 

генерування інновацій – шляхом заходу в місцеву кластерну групу, так і в 

глобальних інноваційних процесах –шляхом розсіяної транснаціональної діяльності, 

що дозволяє комбіновано використовувати інноваційні можливості різних територій 

світу. Ці чотири виміри (локальний і глобальний формат, зниження витрат і 

підвищення інновативності) складають матрицю, елементи якої корпорації попарно 

комбінують в різних поєднаннях. В результаті Солвелл виділяє три наступні моделі 
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організації бізнесу в глобалізованій економіці – для інноваційного типу зростання 

модель мультилокальних компаній, які є складовою мережі глобальних корпорацій. 

Мультинаціональні корпорації (МНК) – це класичні міжнародні корпорації, 

характерні для індустріальної економіки в епоху інтернаціоналізації. Вони ще слабо 

націлені на використання інновацій і роблять ставку на ті конкурентні виграші, які 

пов’язані зі зниженням витрат, тобто з класичною стратегією підвищення 

ефективності. МНК зазвичай опираються на ринок країни походження (де базується 

материнська фірма), але вибудовують мережеву периферію підрядників і 

субпідрядників в інших країнах для кращого поєднання національного і зарубіжних 

ринків задля зниження витрат (див. рис. 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Бізнес-модель МНК 

Джерело: розроблено автором 

 

Транснаціональні компанії (багатонаціональні компанії) характерні для 

індустріальної економіки в епоху ранньої глобалізації. У порівнянні з МНК вони 

орієнтуються на інновації набагато більше. Тому вони спочатку працюють на 

відкритому глобальному ринку, вибудовуючи складну географію зв’язків і складні 

організаційні структури, щоб забезпечити міжкраїнове поєднання ефектів зниження 

витрат з інноваційними ефектами. Такі компанії не мають певного регіону 

базування: в кожній країні обидва види ефектів можуть поєднуватися, а можуть і не 

поєднуватися. З метою оптимізації цього поєднання і кращого використання 

інноваційних ефектів БНП безперервно ускладнюють свою організаційну структуру, 
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прагнучи акумулювати на глобальному рівні локальні потоки знань, інтегрувати в 

різних комбінаціях національні інноваційні проекти і забезпечити інтенсивну 

передислокацію кваліфікованих кадрів з країни в країну. БНП мають широку 

мережу підрядників, але всі вони контролюються в кожній країні своїми 

національними головними компаніями (див. рис. 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Бізнес-модель БНП 

Джерело: розроблено автором 

 

Мультилокальні компанії (МЛК), іменовані в літературі «multi-home-based 

companies», характерні для глобалізованої постіндустріальної економіки, де основну 

додану вартість приносять мережеві інноваційні ефекти. Такі компанії розподіляють 

свої бізнес-функції по інноваційним кластерам, зосереджених глобально, тобто 

спираються на численні місцеві ринки, маючи на відміну від МНК багато регіонів 

базування (звідси і термін «multi-home-based»). При цьому під кожен виробничий 

проект вибудовується свій глобально-вартісний ланцюжок і своя мережа партнерів: 

кожна стадія ланцюжка виконується учасником визначеного спеціалізованого 

кластера, а всі учасники мережі залишаються юридично незалежними, але пов’язаними 

один з одним певною послідовністю дій. В одних регіонах (в розташованих кластерах) 

зосереджуються стратегічні ланки ланцюжка, орієнтовані на інноваційні ефекти і 

максимальну додану вартість, в інших – допоміжні ланки, пов’язані з меншою доданою 

вартістю і класичними ефектами зниження витрат (див. рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Бізнес-модель МЛК 

 Джерело: розроблено автором 

 

Для реалізації такої складної стратегії компаніям необхідна особлива 

гнучкість, що дозволяє набирати під кожен проект (кожен вартісний ланцюжок) свій 

склад зовнішніх виконавців, розосереджених по самим різноманітним географічним 

регіонам. Тому на відміну від БНП мультилокальні компанії прагнуть до спрощення 

своєї організаційної структури – так, щоб кожна бізнес-функція, що відноситься до 

конкретної стадії конкретного ланцюжка, виконувалася зовнішнім партнером на 

тому локальному ринку, де вона може виконуватися найкраще. Іншими словами, 

замість ієрархії управління з одного центру (в особі материнської компанії) МЛК 

вибудовують ієрархію функціональних пріоритетів (виробничих завдань по стадіям 

ланцюжка), які розподіляються по горизонтальній мережі автономних компаній, що 

належать різним кластерним групам. 

Звідси випливає важливий висновок. Якщо в колишні часи для завоювання 

нових ринків компаніям доводилося нарощувати свої розміри і географічну 

експансію, то сьогодні будь-яка мала фірма, яка виробляє в рамках глобального 

ланцюжка свій нішевий продукт, може знайти початковий доступ до багатьох 

національних ринків або взагалі стати глобальною компанією, що має онлайн-

клієнтуру по всьому світу.  
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3.5. Дифузія власності в БНП 

 

Якщо процеси інтерналізації БНП в рамках парадигми висвітлені всебічно в 

науковій літературі, то для нашого дослідження представляють інтерес переваги 

власності, які не залежать від довгострокового позиціонування на міжнародних ринках, 

зокрема дифузія прав власності в корпорації та вплив на управління в контексті 

формування ГКМ (і, відповідно, заволодіння передовими технологіями та неявними 

технологічними активами (як-то ефективна модель КУ вибудована в корпорації)). Адже 

боротьба за володіння передовими технологіями відбувається не лише серед провідних 

компаній, боротьба за технології і неявними активами відбувається за рахунок дифузії 

власності та трансформації переваг. Таким прикладом сьогодні є стратегія на 

входження в структуру ГКМ державних компаній саме через дифузію власності.  

Дослідження проведені Гарвардським університетом під керівництвом 

Рафаеля Ля Порта в 1999 році щодо корпоративного контролю в світі 

продемонстрували, що можливо чітко виділити дві базові моделі глобальної 

корпорації. По-перше, це корпорація з власністю, що розпорошена або, в іншому 

трактуванні – з широким володінням акціями – модель W (widely-held corporation 

model). По суті йдеться про «сучасну корпорацію» контрольовану професійними 

менеджерами з лояльною їм радою директорів і пасивною масою дрібних 

акціонерів. По-друге, це корпорація з концентрованою власністю або, в іншому 

трактуванні, з домінуючими власниками блокхолдерами – модель B (blockholder 

model). В цьому випадку йдеться про корпорацію, контрольовану великими 

власниками, які мають нагоду за власним розсудом формувати раду директорів (при 

необхідності очолювати її), а також призначати та змінювати вищу управлінську 

ланку професійних менеджерів [363]. Частіше всього в ролі контролюючих 

власників – багаті сім’ї (звідси термін – «сімейний капіталізм»), рідше – держава, ще 

рідше – фінансові інститути або інші нефінансові корпорації (Додаток Н).  

Також ці висновки підтверджує дослідження економістів університету в 

Цюріху, які провели у 2011 році математичний аналіз зв’язків 43 тис. глобальних 

корпоративних мереж і 37 млн компаній та інвесторів по всьому світу 
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(статистичний масив вони опрацьовували з 2007 по 2010 рр.). Команда вчених з 

Цюріха відібрала 43060 компаній, що належать глобальним корпораціям, а також 

виявила їх загальні активи та побудували модель, розподіляючи економічний 

вплив корпорацій за критеріями контролю одних компаній над іншими за 

допомогою володіння фондами та участі в прибутку. В кінцевому підсумку їм 

вдалося сформувати вичерпну карту економічного впливу. В опублікованій роботі 

у виданні PloS One (Vitali S, Glattfelder J, Battiston S. (2011) The Network of Global 

Corporate Control. PLoS ONE 6(10): e25995.doi:10.1371/journal.pone.0025995), вчені 

вказують на ядро з 1318 компаній з блокуванням власності, зв’язку яких з іншими 

компаніями складно назвати інакше як «кровно пов’язаними».  

Досліджуючи корпоративну власність, вчені Vitali S, Glattfelder J, Battiston S. 

встановили, що більшість фінансових ланцюжків пов’язані з «суперанклавом» з 

147 компаній. Їх активи переплітаються спільною власністю, що забезпечує цьому 

негласному фінансового конгломерату контроль за 40 % глобального 

корпоративного доходу, і доводить існування базових моделей. Для аналізу 

економічних зв’язків між організаціями дослідники застосували математичну 

модель аналізу даних. При проведенні дослідження вчені використовували Orbis 

2007 – базу даних, яка містить інформацію про 37 мільйонах підприємств і 

інвесторів по всьому світу. На основі цих даних була побудована модель розподілу 

економічного впливу транснаціональних корпорацій, в тому числі через володіння 

фондами та участь в прибутку. В результаті системного аналізу вчені виявили так 

звану мережу глобального корпоративного контролю, що складається з 1318 

корпорацій з взаємними власниками: кожна з цих компаній тісно пов’язана ще, як 

мінімум, з двома іншими компаніями, а середнє число зв’язків між ними 

близько 20. І хоча офіційні доходи цих корпорацій ледь перевищують 20 % від 

загальносвітової операційної виручки, через свої фірми-сателіти вони фактично 

володіють більшістю світових компаній, що працюють в секторі «мережевої 

економіки» (т.зв. blue chip – знакові компанії-виробники, відомі бренди і т. п.). 

Таким чином ці корпорації зосереджені близько 60 % загальносвітових доходів. 

«Суперанклав» – ядро цієї мережі, і як зазначалось до якого увійшли 

147 компаній, причому більшу частину з них складають фінансові інститути, такі 
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як Barclays, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Bank of 

America, UBS, Deutsche Bank, Société Générale, Credit Suisse і інші. Їх активи тісно 

перетинаються один з одним, що дозволяє їм контролювати 40 % глобального 

корпоративного багатства. Таким чином, ядро менш 1 % компаній фактично являє 

собою глобальну економічну суперструктуру, яка контролює майже половину 

світової економіки. Дослідники вказують на ознаки того, що виявлена ними 

суперструктура, незважаючи на свої невеликі розміри, складність і заплутаність 

взаємозв’язків всередині ядра, колективно здійснює більшу частину тотального 

контролю корпоративної мережі. Як приклад в роботі розглядається невелика 

частина відомих фінансових гравців та їх зв’язків, які дають уявлення про рівень 

заплутаності всього ядра. Автори роботи пояснюють, що поки вивчені лише 

невеликі локальні зразки системи, а для оцінки управління в глобальному масштабі 

відповідну методологію ще належить створити. 

Дослідники запропонували візуальну ілюстрацію мережі глобального 

корпоративного контролю. Мережа з 1 318 компаній представлена двома групами: 

147 суперінтегрірованних компаній (позначені точками червоного кольору) і інші 

1171 високоінтегрованих компаній (позначені точками жовтого кольору). Розмір 

точки представляє відносний розмір доходів компанії (див. рис. 3.10) 

 

Рис. 3.10. Ілюстрацію мережі глобального корпоративного контролю 

Джерело: PloS One [464] 
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На нашу думку, вплив цього явища на економічну систему підтверджує наше 

припущення про еволюцію мереж БНП і що вони є частиною більш 

глобальної неоднорідної структури – ГКМ. Сама по собі концентрація влади не є 

ні поганим, ні хорошим фактором. Аналіз показує, що поява такої глобальної 

суперструктури - це не результат якоїсь змови для управління світом, воно лише 

відображає логічну фазу самоорганізації сучасної корпоративної економіки в 

ГКМ. Якщо зв’язність членів економічної системи сприяє виробництву багатства, 

грошові потоки неминуче переміщаються в бік найбільш тісно пов’язаних членів 

системи. Тому БНП володіють пов’язаними активами з комерційних, а не з 

політичних причин. Крім того, подібна суперструктура не може володіти реальною 

політичною владою, так як 147 «суперорганізацій» представляють різноспрямовані 

інтереси і не в змозі підтримувати змову, і діють лише в однорідному 

економічному середовищі – мережі. Разом з тим, різноспрямовані інтереси і 

конкуренція на ринку не виключають можливість того, що «суперорганізацію» 

можуть діяти разом на спільних інтересах. Наприклад, опір змінам в структурі 

мережі може бути одним з таких чинників, що становлять взаємний інтерес. 

На нашу думку наявність такого анклаву пояснює схильність світової 

економіки фінансовим кризам. Концентрація економічної потужності в руках 

невеликої кількості тісно пов’язаних організацій небезпечна тим, що подібного 

роду мережі нестабільні. Проблеми в одній організації швидко переходять на інші 

пов’язані з нею, що здатне викликати «ефект доміно», що підтверджує нестійкість 

мереж – Lehman Brothers виявилась в скрутному становищі і постраждала ціла 

корпоративна мережа. 

На нашу думку в дослідженні є недоліки: перш за все, аналіз прирівнює 

володіння активами до контролю, що із проведеного нами в цьому дослідженні 

дослідження не є вірним трактуванням прав та контролю в мережі. Наприклад, 

частка умовної компанії АВ компанії B зовсім не означає, що A впливає на 

прийняття рішень останньої. Так, більшість акцій компаній належать керуючим 

фондами, які можуть і не контролювати активи. Однак, як відзначають багато 

експертів, значення проведеного аналізу не стільки в тому, щоб показати, що 

невелика група корпорацій контролює значну частину глобальної економіки, 
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скільки в усвідомленні принципів економічної стабільності. Вивчення вразливих 

аспектів системи може допомогти не тільки прояснити ситуацію, а й 

розробити заходи з метою запобігти руйнівним економічним обвалам в 

глобальному масштабі. 

В рамках нашого дослідження ми опрацювали “вузли” з яких складається 

«суперанклав» (чи як автори назвали це сукупчення в своєму дослідженні – мета-

мережа), величина вузлів залежала від кількості зв’язків між фірмами у вузлі 

(мережі), та сформували европейсько-американську ГКМ, яка скаладється з 8 

мережевих БНП (див. рис. 3.11) 

 

Рис. 3.11. Модель мережевих зв’язків европейсько-американської ГКМ 

Джерело: PloS One [464]  

 

В даному выпадку ми визначили вплив мережі I над J як співвідношення між 

кількістю інвестицій в загальній мережі Wi j ~ bAj i = Aj j, де b – масштабування 

фактора, який для цілей візуалізації ми встановлюємо рівною кількості вузлів в 

спостережуваної мережі b ~ 50, список з 50 БНП, які утворюють мережі БНП 

додається в Додатку П, так само в цьому додатку ми виклали діаграми мереж, які 

утворили вузли зображені на малюнку 3.11 (де вказано середня кількість зв’язків в 

мережевих вузлах) на підставі розрахунків і вимірювань DebtRank. Розмір кожного 



260 

вузла пропорційний кількості фірм в мережі і відповідає домінуючому сектору. 

Вага зв’язків помірно залежить від видалення фінансового сектора, який займає 

центральне місце, розраховане за допомого DebtRank.  

На підставі опрацювання цих розрахунків із використанням економетричної 

моделі опрацьованої в програмі EViews 10 та візуалізованої графічно в 3D, ми 

змогли відобразити як виглядає сучасна ГКМ та довести, що мережеві БНП 

формують більш глобальну структуру в якій міжфрагментні екстернальні та 

інтернальні зв’язкі мереж БНП взаємозалежні (див. Додаток Р). 

Отже, ми отримали схематичне уявлення про те, як виглядає корпоративний 

ландшафт сучасної світової економіки. Тип контролю в мережі визначався 

виходячи з ідентичності найбільшого кінцевого акціонера (тобто простежувався 

весь ланцюжок володінь – від первинних (номінальних) до кінцевих (реальних) 

власників). Як початкова приймалася величина пакету, що рівна 20 % голосуючих 

акцій. Якщо ніхто з кінцевих власників не володів 20 і більше відсотків 

голосуючих акцій, то компанія кваліфікувалася як та, що знаходиться в широкому 

володінні. В іншому випадку вона кваліфікувалася як та, що має контролюючих 

власників. Виділялися наступні їх групи: сім’ї; держава; фінансові інститути, що 

знаходяться в широкому володінні (тобто самі не мають кінцевих власників з 20 і 

більше відсотків голосуючих акцій); нефінансові корпорації, що знаходяться в 

широкому володінні (тобто самі не мають власників з 20 і більше відсотків 

голосуючих акцій); інші власники (доброчинні фонди і т. п.). З отриманих таким 

чином оцінок вимальовується ряд важливих і цікавих закономірностей.  

В таблиці 3.3 представлені результати іншого представницького 

дослідження, що охопило основну частину корпоративного сектора провідних 

країн Заходу. Вони показують, яка частка акцій зосереджена у трьох перших 

найбільших власників лідируючих компаній цих країн. З них виходить, що в 

країнах континентальної Європи середній розмір найкрупнішого пакету акцій або 

перевищує рівень 50 % або впритул до нього наближається. В протилежність цьому 

в США і Великобританії він ледве перевищує 10 %.  
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Таблиця 3.3 

Середня частка голосуючих акцій, що належать трьом найбільшим 

власникам, % (2016) 

Країни 
Кількість досліджених 

публічних корпорацій 

Перший за 

величиною пакет 

акцій 

Другий за 

величиною 

пакет акцій 

Третій за 

величиною 

пакет акцій 

Австрія 50 54,1 7,8 2,6 

Бельгія 140 55,9 10,3 4,5 

Німеччина 372 49,6 2,9 0,6 

Іспанія 193 40,1 10,5 6,5 

Італія 214 52,3 7,7 3,5 

Нідерланди 137 42,8 11,4 4,0 

Франція 40 29,4 6,4 3,0 

Швеція 304 37,6 11,2 5,6 

Великобританія 207 14,4 7,3 6,0 

США     

NYSE 1309 8,5 3,7 1,8 

NASDAQ 2831 13,0 5,7 3,0 

Джерело: [74] 

 

Варто нагадати, що головним знаряддям, за допомогою якого німецьким банкам 

вдавалося підтримувати контроль над корпоративним сектором країни, була 

можливість голосувати банкам акціями дрібних утримувачів без отримання від них 

письмової згоди (тільки останніми роками ця практика була дещо обмежена).
9
 Як 

нами вже зазначалось у дослідженні, досвід розвитку світової економіки останніх 

десятиріч свідчить, що визначена, хоча і дуже часткова, інституційна конвергенція 

дійсно відбувається, і як було нами доведено вона рухається у напрямі англосакської 

моделі. Під дією сил глобальної конкуренції країнам з іншим устроєм корпоративного 

                                                 
9
 Дослідження останніх років поставили передбачувані переваги банківського капіталізму під серйозний сумнів. 

Вони показали, що і в Німеччині і в Японії роль банківської системи як джерела інвестицій, і як гаранта доброго 

корпоративного управління, була сильно перебільшена. Теоретичний аналіз виявив також деякі дефекти внутрішньо 

властиві «банкоцентричній моделі» корпоративного управління. Кредитна функція є основою діяльності банків, так 

що в першу чергу вони виявляються стурбовані тим, як забезпечити своєчасне повернення виданих кредитів і 

регулярне отримання відсотків по них. Внаслідок цього можна чекати, що: 1) банки уникатимуть високоприбуткових 

проектів навіть з відносно помірним рівнем ризику; 2) будуть схильні переінвестовувати в матеріальні активи, які 

можуть виступати забезпеченням при наданні кредитів, і недоінвестовувати в нематеріальні активи (knowledge-based 

assets); 3) неминучий відбиток на рішення, що приймаються ними накладатиме конфлікт інтересів, типовий не тільки 

для них, але і для інших фінансових інститутів. Його суть вдало виразив керівник однієї великої голландської 

страхової компанії: «Будучи членом ради директорів якої-небудь корпорації, — помітив він, — дуже важко 

голосувати сьогодні проти пропозицій її менеджерів, якщо ти знаєш, що завтра з цими ж людьми тобі належить 

переукладати договір страхування». Природним є питання, яке ми задавали стосовно нефінансових корпорацій: а яка 

структура власності самих контролюючих банків? (по іншому проблему можна визначити так – хто контролює 

контролера). Якщо вона розпорошена (тобто банки контролюють професійні менеджери), то можна чекати, що в дещо 

зміненому вигляді відтворюватиметься весь набір проблем, традиційно породжуваних моделлю W; якщо 

концентрована (тобто банки контролюють блокхолдери), то можна чекати, що в дещо зміненому вигляді 

відтворюватиметься весь набір проблем, традиційно породжуваних моделлю В (див. Додаток С, рис. С.1, рис. С.2).  
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сектору все частіше доводиться запозичити ті або інші її елементи і інкорпорувати їх 

в свої інституційні системи. А це, в свою чергу, значно впливає на експансію інтересів 

корпоративних мереж в третіх країнах. 

Останні десятиріччя спостерігається феномен транснаціоналізації державної 

власності, де держава як власник може використовувати транснаціональну 

корпоративну мережу та користуватися перевагами зазначеними в парадигмі 

Даннінга (з державною часткою у вищеописаних моделях W/B) задля проникнення 

в інші суверенні економіки шляхом виходу за межі власних кордонів через 

експансію (диверсифікацію) такої мережі. Використовуючи відкриті дані про 

корпоративну власність, можна співставити SOE (state-owned enterprise) та 

глобальні TSOE (transnational state-owned enterprise), та знайти взаємозв’язок 

структурних позицій влади держав та корпорацій в глобальній системі. Адже TSOE 

в економіках інших держав є засобами досягнення геополітичних та глобальних 

економічних цілей. 

В Додатку Т відображено ступінь транснаціональності SOE підприємств по 

всьому світу (на підставі даних Vitali S, Glattfelder J, Battiston S. (2011) The Network 

of Global Corporate Control), розглядаються саме корпорації, які знаходяться в 

мажоритарній власності держави (держава є кінцевим глобальним власником з 

часткою 50 % і більше (що є притаманно моделі корпоративного контролю B)). 

Також включені до розгляду усі можливі співвідношення власності, чи то пряме 

володіння, чи інвестиційні кошти, пенсійні фонди, одна або декілька державних 

установ власники (дані про корпоративну власність з бази даних Orbis від Бюро 

Ван Дейка, яка містить інформацію про більш як 150 000 корпорацій). З 

ідентифікованих 258 215 державних підприємств по всьому світу, більшість є 

компаніями які працюють на внутрішньому ринку в типових секторах державних 

послуг (транспорт, охорона здоров’я та комунальні послуги). Проте, ряд компаній 

якісно відрізняються тим, що працюють за межами материнської держави – 

виділено 5994 TSOE з усіма ознаками корпоративних мереж (транскордонна 

державна власність). 
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Ми можемо чітко визначити домінуюче становище Китаю, якому належить 

близько 19,5 % всіх корпоративних мереж з державною часткою. Подібною за 

формою є Росія, яка володіла 9,5 % таких корпорацій і відображає російську модель 

державної економічної диверсифікації (що яскраво виражено в експансії на ринки 

України та Туреччини, а також тісний взаємозв’язок з фінансовим ринком Кіпру). 

Велика кількість російських TSОЕ представлена в енергетичних компаніях та 

банківському секторі. Слід визначити провідні позиції основних європейських 

країн де Франція володіє 14,5 % всіх TSОЕ, а Німеччина 7,7 %. Аналіз показує, що 

більшість французьких та німецьких TSОЕ орієнтовані на транспортний сектор 

(більше 220 компаній з Німеччини і 360 з Франції). У випадку німецьких TSОЕ ці 

зв’язки формуються перш за все завдяки дочірній транспортній компанії Deutsche 

Bahn, Schenker, які є одними з найкращих компаній з точки зору операційного 

доходу [459]. Перше відображення транскордонної державної власності 

демонструє, що феномен TSОЕ виходить за рамки ринків, що розвиваються і 

поширений на ринках країн ЄС.  

Проте немає прямої кореляції між динамікою розвитку країни та наявністю 

великої кількості корпоративних мереж, що працюють на ринках інших країн. Для 

прикладу, незважаючи на провідні позиціїї у своїх регіонах Бразилія та Індія 

демонструють низькі відсотки і не є домінуючими міжнародними власниками, як 

наприклад Китай та Росія (Бразилія 0,5 %, Індія 0,38 %). Таким чином можна 

сказати, що БРІК не є складовою глобальної картини інтернаціоналізованої 

державної власності. Аналізуючи глобальне економічне домінування Китаю перш 

за все цією позицією Китай зобов’язаний державній власності, які широко 

розповсюджена, китайські корпоративні мережі представлені в Південній Америці, 

Африці та Австралії. Окрім того Китай володіє 5,2 % всіх TSОЕ в англо-

американській сфері та більше 5 % в центральній Європі [162].  

Як вже зазначалось, Німеччина та Франція надають особливої переваги 

розвитку TSОЕ. Центральноєвропейські країни окрім того, що є активними 

транснаціональними власниками, як правило залучають державний капітал у 

розвиток цих TSОЕ, таким чином формуючи мережу для транснаціональних 
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державних інвестицій, мова йде про прямі інвестиції (якщо до аналізу включити 

портфельні інвестиції, то тенденція лише б закріпилась). 

Які наслідки можливі для ситуації, де серед двох країн-партнерів одна значно 

більш інвестована в іншу. На початку 2017 року китайська державна мережа – 

потужна комунальна корпорація займає 13 місце в списку найбільших державних 

корпорацій, зайняла 3 місце в генерації бразильської електроенергії (інвестиції в 

CPFL) [162]. Наступними важливими китайськими інвестиціями є продукти 

харчування (COFCO або Sinochem Brazil).  

Отже, сучасне переформатування геоекономічного простору в більшості 

випадків – це не політична тема, це глобальні стратегії диверсифікації 

корпоративних мереж. Китай домінує через експансію своїх мережевих 

корпорацій, які розповсюджують інтереси Китаю по всьому світу, включаючи 

дочірні компанії конгломератів. Також яскравим прикладом транснаціональної 

експансії Китаю є купівля італійського виробника шин Pirelli. І якщо раніше 

науковці знаходили підтвердження державної транснаціоналізації лише через 

національні нафтові компанії, які тісно пов’язані з геополітичними амбіціями та 

енергетичною безпекою, то сьогодні трансгранична державна власність має 

широкий профіль. І саме китайські TSОЕ дають Китаю стійку основу в новому 

геоекономічному просторі. І зрозуміло, що геополітичні наслідки розширення 

державної власності Китаю (через диверсифікацію китайських корпоративних 

мереж) будуть мати вагомі геоекономічні наслідки в перспективі [162].  

На прикладі Китаю можна сказати, що держави використовують TSОЕ для 

інтеграції в транснаціональний капіталізм, тим самим створюючи політично 

значимі зв’язки у всьому світі і формуючи нові моделі глобальних відносин влади. 

Держави використовують корпорації і залежать від них при створенні геополітично 

значимих зв’язків з транснаціональною власністю. Поруч з державами 

корпоративні мережі відіграють ключову роль у світовому господарстві і 

міжнародних економічних відносинах, а отже мають вирішальне значення для 

розуміння глобальної політики, де за інтеграційними регіональними та 

трансконтинентальними інтеграційними процесами проявляються інтереси 
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корпоративних мереж. Протягом останнього десятиріччя в міжнародних 

економічних відносинах відобразились події, які підкреслюють визначну роль 

корпоративних мереж в міжнародній політиці. 

Очевидно, що фінансова криза 2008 року та її причини та наслідки є 

найбільш помітними із цих подій, проте не єдиними. Ми можемо стверджувати, що 

тільки аналітично-економічний підхід до корпоративних мереж як до суб’єктів 

глобальних взаємовідносин може прокласти шлях до системного розуміння їх 

влади в глобальній системі. В дослідженні міжнародної політики нам необхідно 

розглядати соціальні мережі як соціальну силу, аналітично еквівалентну державам. 

Транснаціоналізація потужних державних корпорацій формує нові зв’язки за 

межами держави-власника. Існує ряд економічних досліджень, де розглядається 

використання корпорацій державами для просування своїх економічних інтересів. 

Проте на сучасному етапі міжнародних економічних відносин є малодослідженим 

питання як саме корпоративні мережі використовують держави задля просування 

своїх інтересів. В контексті малодослідженої тематики також виникає потреба 

дослідити той факт, що є значна кількість економічної літератури, в якій 

досліджується гра проти ринку, проте доволі мало економічних досліджень, що 

виходять за рамки широкої концепції ринків, тобто досліджуються пріоритети дій 

політиків перед учасниками ринків. 

Проте як учасники ринку (такі як корпорації) впливають на політичну сферу, 

що породжує два аналітичні підходи: державоорієнтований та орієнтований на 

інтереси транснаціонального капіталізму. Сьогодні можна сміливо зазначити, що 

немає пріоритету держав над корпораціями та політиками, як учасниками ринку. 

Варто зазначити, що корпорації та держави є рівнозначними учасниками в 

міжнародному середовищі, що впливають один на іншого і в результаті є 

взаємозалежними. Відносини між державами є лише одним із аспектів міжнародної 

політичної економії, а провідні ролі відіграють виробники багатства (корпорації). І 

якщо предмет міжнародних відносин серйозно відноситься до розробки відповідей 

на фундаментальні питання, дисципліна має інтегрувати в дослідження 

міжнародної політики корпоративні мережі. Ігнорування цього феномену буде 
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призводити до часткового або неповного розуміння глобальних силових відносин і 

буде значно знижувати нашу здатність розробляти обґрунтовані пояснення того 

чому ми бачимо саме такі конкретні результати глобальної силової гри, чому саме 

корпоративні мережі змінюють баланс сил в геоекономічному просторі.  

Значимість нашої тези доводить той факт, що 40 % контролю над 

економічною вартістю корпоративних мереж в світі відбувається через складну 

мережу відносин власності із 147 корпорацій [464]. Окрім цього виявленого факту 

концентрації власності корпорації не досліджуються системно як фактор впливу на 

міжнародну політику. Але саме збільшення ролі корпорації та зменшення ролі 

національних держав є фактором транснаціоналізації, який триває в 80-х років і 

перейшов в стадію денаціоналізації виробництва. Саме корпоративні мережі є 

базою глобальних ланцюгів в створенні вартості, які можуть регулювати та 

обходити спроби держави регулювати їх корпоративну діяльність. В результаті 

корпоративні мережі розвинули глибоку структурну позицію влади в глобальному 

масштабі. В даному випадку ми маємо на увазі постійну трансформацію відносин 

між державою та капіталом, особливо в міжнародній політиці. Державна та 

корпоративна влада більш не знаходяться в одному просторі національної держави, 

а у всеохоплюючій сфері глобального капіталізму. Між іншим перспектива 

транснаціонального капіталізму розглядає корпоративну владу та 

транснаціонально організовану владу як основні фактори переформатування 

геоекономічного простору в епоху глобалізації. Державна влада обмежена у 

відношенні мобільності та гнучкості транснаціонального капіталу, який сьогодні 

відділений від світу національних держав.  

Таким чином сучасний підхід складається з трьох теоретичних постулатів та 

їх відповідних емпіричних реалізацій, які можна узагальнити як реалістичні 

співставні орієнтовні на акторів і відносини перспективи у взаємодії державної та 

корпоративної влад у глобальній системі. Це в свою чергу розширює поле 

досліджень на базі нашого емпіричного звуження, підкреслюючи типово упущене 

явище в міжнародній політиці – як держави можуть використовувати державні 

корпорації не тільки в своїй внутрішній політиці, а і як інструмент міжнародної 



267 

політики. Специфічні відносини влади, які виникають з мереж, в яких держави та 

корпорації взаємопов’язані в глобальному капіталізмі, відносини які не є 

одновимірними, проте багатогранні: держави і глобальні корпорації не 

підпорядковуються один одному, а співставляються і переплітаються для 

збільшення своїх глобальних позицій. 

Такий стан речей призводить до кращого розуміння складних силових 

структур, які формують сучасну міжнародну політичну економію. Корпорації 

покладаються на держави для забезпечення безпеки і збереження прав власності, 

щоб мати можливість брати участь у здійсненні господарських операцій. У той же 

час держави залежать від корпорацій задля працевлаштування своїх громадян, а 

також наповнення доходної частини бюджету через оподаткування корпорацій. 

Проте зростаюча роль корпорацій в міжнародній політиці залишаться актуальною 

проблемою.  

Існує дві позиції, які теоретизують та досліджують роль корпоративної влади 

в аналізі міжнародної політики: з однієї сторони державоорієнтований погляд, який 

вперше висунув Роберт Гілпін, а з іншої – перспективою транснаціонального 

капіталізму. Ці позиції мають різні погляди по відношенню до головного питання: 

в чиїх руках зосереджена влада у міжнародній системі. Особливо на зміну 

сприйняття цієї проблематики вплинула глобалізація з початку 80-х. Існує більше 

варіацій та відповідних позицій аніж тільки дві ідеалізовані, до яких відноситься 

корпоративна калібровка бізнес влади Джеймса Нолта в історії міжнародних 

відносин [139]. 

Нолт аналізує перехід ділової влади з внутрішньої до міжнародної політики, 

проте не приділяє основної уваги ключовому питанню: розуміння ролі корпорації 

як діючих суб’єктів в рамках глобальних відносин влади. Державоцентризм та 

виклики багатонаціональних корпорацій досліджувалися Раймондом Верноном в 

рамках багатогранних проблем національної системи держави, пов’язаних із 

зростанням багатонаціональних корпорацій [140].  

В самому післявоєнному світі, який сформовано за допомогою контролю за 

рухом капіталу, митні ставки та обмежені угоди про вільну торгівлю національні 
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держави змогли регулювати національні економіки через корпоративні механізми, 

як це було зроблено в Західній Європі, а трансформації в міжнародних виробничих 

процесах призвели до усунення бар’єрів для трансграничних фінансових 

зобов’язань. Такі глибокі структурні зміни дозволили корпораціям 

інтернаціоналізувати виробництво. Як наслідок прямі іноземні інвестиції 

подвоїлись з 1972 по 1975 р. і виросли до безпрецедентного рівня у найближче 

десятиріччя, транснаціоналізація виробництва прискорилась, а міжнародні 

корпорації стали головною рушійною силою в нову еру капіталізму [201]. 

З цими змінами у відносинах влади Вернон запропонував окреслити вплив 

національних держав і вплив транснаціональних корпорацій як окремі дві системи, 

які потенційно корисні одна для іншої, проте кожна з них містить елементи, які є 

антагоністичними у відношенні один до одного. Мета аналізу Вернона полягала у 

тому, щоб визначити напружені моменти та можливі рішення, які супроводжують 

відносини між цими системами. І хоча на початку 70-х років транснаціональні 

корпорації (багатонаціональні корпорації) були пов’язані з глобальними запасами 

прямих іноземних інвестицій, а в свою чергу ПІІ були розподілені між США, 

Японією, Францією, Великобританією та Нідерландами, все одно структуру 

неоліберальної глобалізації розглядали в інтересах США, тобто БНП розглядали в 

контексті американської гегемонії та в поєднанні з корпоративною владою як 

основного фактора глобалізації. Гілпін підвів підсумки розвитку як «складну 

структуру взаємовідносин між корпораціями, урядами країн та приймаючими 

країнами, які все більш політизують іноземні інвестиції як всередині країни, так і 

за кордоном» і у 80-х роках характеризувалась як обмеження національного 

суверенітету на початку глобалізації [462].  

Хоча внесок Гілпіна і Вернона як економістів-міжнародників-реалістів 

стосувався аналізу підвищення корпоративної влади і є ранніми роботами, проте 

державний центризм в перспективі істотно з того часу не змінився. Прихильники 

транснаціонального капіталізму почали заперечувати даний державний центризм в 

критичних звітах про зміни в геоекономічному просторі в 80–90-х роках. Зокрема 

вони вказали на зростаючий розмір та загальне домінування корпоративних 
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учасників в глобальній політичній економії. Оскільки глобальні запаси ПІІ (у 

відсотках до світового ВВП) зростали експоненціально, а транснаціональні ділові 

кола почали зближуватися, то новий світовий економічний порядок було названо 

транснаціональним чи глобальним капіталізмом. Ключовим фактором, який 

обумовив прискорену корпоративну інтернаціоналізацію була зростаюча кількість 

транскордонних поглинань та злиттів (глобальні злиття та поглинання на початку  

90-х збільшились з 500 млрд дол. на рік до більше ніж 5 трлн дол. у 2015 році [355]). 

Прискорені злиття та поглинання сприяли тому, що потужні корпоративні 

мережі стали більшими, ніж більшість держав з точки зору доходів. В літературі 

транснаціонального капіталізму розглядається як теорія гегемонії 

транснаціональних еліт. Цими транснаціональними елітами просувається «новий 

конституціоналізм». Інституціоналізоване глобальне управління відокремлене від 

прямого впливу національних держав на геоекономічному рівні. В свою чергу 

відносно висока мобільність капіталу та організаційний потенціал 

транснаціональних еліт змінює глобальні владні взаємовідносини таким чином, що 

держави більше не можуть розглядатись як єдині існуючі суб’єкти в рамках цієї 

структури. Крім того все більше вчених, орієнтованих на управління, вказують на 

роль мереж виробництва та багатства, які формують корпоративні мережі і 

визначають простір, необхідний для реалізації корпоративної влади. Силова 

позиція корпорації в рамках історичної структури в контексті транснаціонального 

капіталізму характеризується відносною автономією по відношенню до інших 

соціальних сил, в тому числі і до держави. Легітимність таких корпоративних 

мереж все менше залежить від соціальних інститутів та інших учасників і є 

основними агентами управління у власних мережах. 

Глобальній корпоративній владі присвячено ряд робіт таких авторів, як 

Стівен Гіл, Клер Катлер, Леслі Склаєр. У своїх роботах вони підкреслюють 

домінування корпоративної влади в транснаціональному капіталізмі [390]. 

Відповідні корпоративні суб’єкти у більшій чи меншій мірі відсторонені від 

відповідних національних держав та домінують у міжнародній політиці, оскільки 

їх власники та менеджери тісно переплітаються з державними елітами, а центри 
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влади зміщуються на транснаціональний рівень, де національні методи та правила 

контролю обмежені (для прикладу корпоративна мережа «Газпром» з його 

європейськими компаніями, чи «Google» та «Facebоok» з їх екстериторіальністю). 

На шляху до реалістичного сприйняття корпоративної та державної влади 

прихильники як державної так і транснаціональної перспективи капіталу мають 

вагомі аргументи на підтримку свого конкретного погляду на сучасні відносини 

влади у світовій політичній економіці (геоекономіці). З точки зору держави 

транснаціоналізація виробництва не означає кінець національної держави. Є вагомі 

докази того, що деякі держави як нова специфікація політичної специфікації 

можуть перевести свою владу у нові форми в еру глобального капіталізму.  

Ян Фіхтнер у своєму дослідженні показав як транснаціональний капіталізм 

призвів до глобалізації американської економічної потужності, а не до знищення 

державності і можливо найбільший виклик гегемонії США не є 

багатонаціональним, а полягає у глобальній експансії інтересів Китаю (через 

китайські корпоративні мережі) [168]. Держави також залишаються домінуючими 

гравцями по відношенню до корпоративних суб’єктів в певних стратегічних 

секторах через державні фонди добробуту та державні підприємства. У той же час 

аргументи для перспективи транснаціонального капіталізму полягають в тому, що 

нова глобальна сукупність структур сприяє корпоративному домінуванню над 

державами через зменшення ролі держав як агентів у міжнародній політиці. В 

підсумку транснаціональний простір зайнято корпоративними елітами, 

транснаціональними структурами виробництва, торгівлі та власності, що в свою 

чергу нівелює державну владу. В цілому процес глобалізації зменшує простір 

національних держав та збільшує простір для міжнародних корпорацій 

(корпоративних мереж).  

Аналізуючи ряд проектів корпоративної мережі Ілона Маска, в першу чергу 

Space-X, не може бути емпіричних чи теоретичних сумнівів в зміні силових 

взаємовідносин між корпоративною та державною владою в останнє десятиріччя 

[168]. Ще 10 років тому було неможливим освоєння космосу приватними 

корпораціями без прямої участі держави. Тому наш підхід визнає видозмінену, 
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проте все ж таки актуальну роль національних держав з однієї сторони, та глибоку 

структурну трансформацію в транснаціональний капіталізм з іншої. Можна 

сказати, що хоча ми живемо в світі транснаціонального капіталізму, державна влада 

не зникла, вона трансформувалась і набуває нових інституційних форм, де і 

поняття державних кордонів видозмінюється і не лежить в площині географічних 

кордонів, а в площині побудованої глобальної мережі («міста інтегровані в 

глобальні корпоративні мережі).  

 

Висновки до розділу 

 

Аналіз формування мережевої організаційної структури в четвертому розділі в 

рамках інституційної конвергенції показав, що зміни форм компаній зумовлюють і 

зміну форм в галузі корпоративного управління. Проте нові риси «мережевої 

корпорації XXI століття» будуть мати багато спільного з моделлю КУ, що має місце в 

американських глобальних корпораціях, адже корпорації-гіганти, що розробляють 

нові мережеві управлінські стандарти, розробляють ці стандарти з урахуванням вже 

існуючої англо-американської моделі та англосаксонської правової системи. 

Наслідки виникнення «віртуальних» корпорацій з їх мереженими стандартами 

управління, що не матимуть кордонів, вже сьогодні призводять до змін у світовій 

економіці та є основою ГКМ. 

З урахуванням загальносвітових тенденцій, ми можемо зазначити, що пошук 

внутрішньої оптимальної диверсифікації корпорацій, що полягає у вибудовуванні 

оптимальної моделі КУ базується не в знаходженні переваг англосаксонської чи 

континетальєвропейської моделі, та імплементації позитивних рис цих моделей, а 

саме в розвитку мережевих стандартів корпоративного управління та інформаційних 

технологій в галузі корпоративного управління, що зумовлює розвиток не 

стаціонарних моделей, а альтернативних динамічних моделей, які самі 

знаходитимуть оптимальні режими в рамках мережевої економіки, і саме зазначені 

аспекти лягають в основу управління корпоративними мережами. 
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Аналіз порівняльної ефективності альтернативних моделей КУ в рамках 

концентрації власності показав, що не існує певних форм організації корпорації, які 

б володіли абсолютною перевагою перед іншими. Для різних корпорацій, різних 

типів економік, різних історичних періодів найбільш ефективними можуть 

виявлятися різні моделі КУ. Проте, форма концентрації власності, яка притаманна 

англосаксонській моделі може давати кращі результати в умовах сучасної глобальної 

економіки, тому розвиток економіки останніх десятиріч свідчить, що певна 

конвергенція інших моделей в напрямку англосаксонської відбувається і в формах 

концентрації власності, про що свідчать ряд досліджень описаних та 

проаналізованих у розділі. 

У роботі проаналізовано той економічний факт, що в даний час і держави 

стали значними власниками часток в моделях корпоративного контролю. Останні 

десятиріччя спостерігається феномен транснаціоналізації державної власності, де 

держава як власник може використовувати транснаціональну корпоративну мережу 

задля проникнення в інші суверенні економіки шляхом виходу за межі власних 

кордонів через експансію (диверсифікацію) такої мережі. Використовуючи відкриті 

дані про корпоративну власність, співставивши SOE (state-owned enterprise) та 

глобальні TSOE (transnational state-owned enterprise), знаходимо взаємозв’язок 

структурних позицій влади держав та корпорацій в глобальній системі. TSOE в 

економіках інших держав стали засобами досягнення геополітичних та глобальних 

економічних цілей, отже держави розглядають свою економічну експансію саме 

через глобальні корпоративні мережі. Відображення транскордонної державної 

власності демонструє, що феномен TSОЕ виходить за рамки ринків, що 

розвиваються і поширюється на ринки країн ЄС та інші ареали світової економіки, 

що безпосередньо пов’язано з формуванням глобальних корпоративних мереж.  

Можна зазначити, що виявлений нами суперанклав у вигляді ГКМ, зі своєю 

складністю і заплутаністю взаємозв’язків всередині ядра, колективно здійснює більшу 

частину тотального контролю світової корпоративної мережі. На нашу думку, вплив 

цього явища на економічну систему підтверджує наше припущення про еволюцію 

мережевих БНП і що вони є частиною більш глобальної неоднорідної структури – 
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ГКМ. Аналіз показує, що поява такої глобальної суперструктури – це не результат 

якоїсь змови в рамках корпоротивного володіння, воно лише відображає логічну фазу 

самоорганізації сучасної мережевої корпоративної економіки, де ГКМ є 

структурованою формою.  

Якщо зв’язність членів економічної системи сприяє виробництву багатства, 

грошові потоки неминуче переміщаються в бік найбільш тісно пов’язаних членів 

системи. Тому БНП володіють пов’язаними активами з комерційних, а не з політичних 

причин. Крім того, подібна суперструктура не може володіти реальною політичною 

владою, так як 147 «суперорганізацію» представляють різноспрямовані інтереси і не в 

змозі підтримувати змову, і діють лише в однорідному економічному середовищі – 

мережі. Разом з тим, різноспрямовані інтереси і конкуренція на ринку не виключають 

можливість того, що «суперорганизації» можуть діяти разом на спільних інтересах. 

Наприклад, опір змінам в структурі мережі може бути одним з таких чинників, що 

становлять взаємний інтерес. На нашу думку наявність такого анклаву пояснює і 

посилює схильність світової економіки фінансовим кризам. Концентрація економічної 

потужності в руках невеликої кількості тісно пов’язаних організацій небезпечна тим, 

що подібного роду мережі нестабільні. 

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором у 

роботах [108; 109; 119; 120; 121; 122; 399; 400]. 

 

 



274 

 

РОЗДІЛ IV 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ В КОНТЕКСТІ 

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ГКМ 

 

4.1. Специфіка кластерного підходу та передумови формування 

регіональних кластерів 

 

Представники школи Портера (Кетельс, Солвелл, Линдквист і ін.) постійно 

розвивають кластерну концепцію з урахуванням спостережень і висновків, що 

містяться в наступних пластах теоретичної літератури. По-перше, це нова 

економічна географія (Кругман, Дероше, Бекаттіні і ін.), яка відносить до кластерів 

різні види локалізованих виробничих агломерацій (промислові округи, регіональні 

виробничі комплекси, інноваційні ареали і т. д.) і вивчає їх агломераційні ефекти 

територіальної близькості, включаючи перетік знань та технологій. 

По-друге, це економічна і соціологічна література про міжфірмові і 

міжорганізаційні мережі, яка опирається на теорію організацій, транзакційних 

витрат і різні теорії управління. Вона вивчає мережі в неоінституціональному ключі 

(як гібридну форму взаємодій між фірмою і ринком), виявляючи їх кращі 

організаційні моделі, здатні принести учасникам найбільші індивідуальні вигоди 

(П. Бакли, У. Пауэлл, П. У. Тернбулл, Д. Тис, Дж. Томпсон, Д. Фолкнер, Дж. Чайлд). 

По-третє, це література з інновацій та інноваційних систем, висхідна до ідей 

Шумпетера (Люндваль, Едквіст, Чесбро, Шамінад). Вона досліджує кластери як 

один з ключових елементів регіональної інноваційної системи, аналізуючи 

механізми взаємодій, що ведуть до безперервних інновацій (колаборація, поширення 

неявних знань, інституційне навчання), і дослідження різних наукових колективів і 

експертних спільнот (в країнах Скандинавії, США, в рамках системи інститутів 

Світового банку, Світового економічного форуму та ін.) з аналізу інноваційних 

екосистем, які формують принципово новий виробничий ландшафт. 

Також, це теоретичні та емпіричні роботи соціологів в рамках концепції 

потрійної спіралі, описуючі колаборацію науки, бізнесу і держави. Хоча моделі 
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Портера і модель потрійної спіралі Іцковіца-Лейдесдорфа формувалися незалежно 

одна від іншої, вони виявилися на рідкість комплементарними. Їх науковий синтез 

дозволяє побачити, що унікальний ефект, що досягається в кластерах 

інноваційності, визначається їх мережевим інституціональним дизайном, а перехід 

економіки до інноваційного зростання - успіхом її повсюдної кластеризації. Модель 

Портера відстежує механізм інноваційного зростання «на виході» (як результат 

присутності кластерів), а модель спіралі - «на вході» (як умова для появи успішних 

кластерних ініціатив) [124]. Таким чином, кластери є складними динамічними 

системами, характерними для постіндустріальної економіки. Кластерна система - це 

мережева структура, яка базується на горизонтальних зв’язках між вхідними до її 

складу підприємствами та організаціями і наділена (спонтанно або навмисно) 

елементами самоорганізації, саморегулювання і міжфірмової координації [124]. 

Основний масив економічних досліджень з теорії мереж описує міжфірмові, або, 

ширше, міжорганізаційні мережі. Засновниками тут визнані Р. Майлз і Ч. Сноу, які 

запропонували вважати мережі новим етапом в еволюції ділових структур (перехід 

організацій спочатку від лінійних до функціональних, далі до дівізіональних, потім до 

матричних і, нарешті, до мережевих). Ці автори показали, що мережева форма 

організації зароджується на глобальних турбулентних ринках, спирається на обмін 

інформацією та кооперацію учасників і використовує для створення продукту 

колективні активи кількох економічних агентів, що знаходяться на різних стадіях 

вартісного ланцюжка [359]. Додатковою характеристикою тут можуть служити 

одночасні відношення кооперації і конкуренції між учасниками, – фактор, 

підкреслений у визначенні мереж Стенфордським соціологом В.Пауеллом [389]. 

Стратегічні мережі – це пірамідально-ієрархічні структури на чолі з однією 

або декількома великими підприємствами (фокальні компанії), які визначають 

виробничу стратегію всієї групи, орієнтуючись на запити масового споживача 

(наприклад, субпідрядні мережі в автомобільній промисловості на чолі з провідним 

автовиробником). Регіональні мережі – це поліцентрично-ієрархічні агломерації 

малих і середніх фірм з чіткою регіональною локалізацією, які притримуються 
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колективних стратегій в розрахунку на ефект економії на масштабах або підвищення 

інноваційності, але часто вбудовані при цьому в міжнародні стратегічні мережі. 

Як феномен глобалізації мережі пов’язані з принципіальним підвищенням 

інформаційної ємності суспільного життя і новим способом координації зв’язків, 

заснованим на проходженні інформації між вузловими точками. На думку Кастельса, 

мережі є підходящою організаційною формою для наступних систем і процесів [49]: 

– ринкової економіки в умовах оновлень, глобалізації і децентралізації; 

– компаній, чия діяльність вимагає високої мобільності і адаптивності; 

– процесів із нескінченною деконструкцією і реконструкцією; 

– політики, пов’язаної із моментальною обробкою суспільних настроїв; 

– соціальної організації, націленої на придушення простору і часу. 

Як підкреслює С. Ваддел (Університет Бокконі, Мілан), автор книги «Глобальні 

мережі дії. Створимо наше майбутнє разом», мережі є єдиною адекватною 

відповіддю людства на глобальні виклики часу. Класифікуючи існуюче в світі 

різноманіття мереж, Ваддел виділяє 5 типів мережевих спільнот за ступенем їх 

організаційного відхилення від ієрархічних конструкцій: 

1) закриті мережеві організації з ієрархічними зв’язками; 

2) відкриті міжперсональні мережі з неформальними відношеннями; 

3) малі і середні міжорганізаційні хаби (координація діяльності учасників в 

рамках спільних проектів); 

4) великомасштабні міжорганізаційні мульти-хаби (гнучке об’єднання 

учасників під задачу зміцнення цілісності); 

5) розподілені мережеві системи (віртуальне об’єднання будь-яких зовнішніх 

стейкхолдерів). 

Засновник міжнародної мережі «TCI Network» К. Кетельс зазначає, що в 

дослідженнях і на практиці поняття мереж, кластерів і кластерних організацій часто 

невірно використовують як взаємовиключне, що призводить до безплідних 

теоретичних суперечок. Між цими трьома категоріями існує велика відмінність (див. 

табл. 4.1).  
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Таблиця 4.1 

Кластери, кластерні організації та мережі: порівняння базових характеристик 

Кластер Кластерна організація Мережа БНП 

 

Спільне розміщення 

 

 

Автоматична участь 

Наявність платформи для  

колаборації 

 

Участь на основі членства 

 

Склад ланцюжків потрійної спіралі, 

що визначається територіальною та 

галузевою специфікою кластера 

 

Націленість на колаборацію пов’язана 

з широкою задачею підняття 

конкурентноспроможності кластера 

 

Наявність спільної платформи для 

колаборації 

 

Участь на основі членства 

 

Склад членів мережі визначається 

конкретним проектом та не 

пов’язаний зі специфікою регіону 

 

Націленість на колаборацію під 

вузькі завдання 

Джерело: розроблено автором 

 

Характерними рисами кластерів в їх класичному сприйнятті як агломерацій є, по-

перше, географічна близькість взаємопов’язаних фірм і організацій і, по-друге, 

автоматичне приєднання нових фірм і організацій в якості вільних учасників. Відносини 

колаборації зосереджені тут на певних спільних проектах (ширше – на завданні 

безперервної підтримки конкурентоспроможності), але розвиток цих відносин 

відбувається аж ніяк не автоматично, а вимагає участі кластерної організації. 

Кластерна організація (cluster organization) – це особливий різновид міжфірмової 

мережі, яка зосереджена на діяльності певної кластерної агломерації, надаючи їй 

інституційну структуру і платформу для розвитку колаборації. Її відмінними рисами 

виступають наявність платформи, умови членства (участь не є автоматичною і 

залежить від особливостей кластера) і широка цільова установка на колаборації. 

Міжфірмові, або міжорганізаційні, мережі – це структури, які спеціально 

створюються для активних мережевих взаємодій. Вони можуть мати як відкритий 

характер для приєднання нових учасників, так і тимчасово зосереджуватися одним 

складом учасників на вирішенні якоїсь проектної задачі. Мережі можуть бути 

локалізовані (як кластери), але можуть і не мати прив’язки до визначеної території або 

агломерації компаній. Відповідно до своїх відмінних рис мережі лише частково 

збігаються з кластерною організацією (наявність платформи, умови членства), але їх 
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межі можуть і не відповідати кластерній групі, а їх установки на колаборації не 

настільки широкі. Локалізовані мережі націлені на досягнення індивідуальних вигод 

учасників, тоді як кластери розвиваються під керівництвом кластерної організації, яка 

сформована на принципах потрійної спіралі і націлена на колективну мету кластерного 

проекту – підняти агрегований рівень конкурентоспроможності всієї групи. 

Таким чином, мережі охоплюють більш широку категорію утворень, ніж 

кластери, а кластерні організації є лише однією з вузьких різновидів міжфірмових 

мереж. При цьому опис різних типів мереж (Networks) не зводиться до поняття 

«networking», яке позначає налагодження мережевих зв’язків і довіри між 

нинішніми і майбутніми учасниками будь-яких мережевих утворень [324]. З метою 

класифікації всього сімейства міжфірмових мереж Кетельс бере за точку відліку 

кластерну організацію – як саму локальну за характером мережу, розташовану в 

межах однієї території і прив’язану за галузевим охопленням до однієї категорії 

кластерів (тобто до якогось одного виробничого сектору). Далі, спираючись на ці 

два параметри (географічний і галузевого охоплення), він розглядає існуючі 

відхилення від кластерних організацій, виявляючи три великі класи мереж, кожен 

клас має по три внутрішні різновиди, - всього 9 типів мережевих утворень (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Мережеве формування кластера  

Джерело: [324]. 
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Транснаціональні мережі зазвичай об’єднують різні кластерні організації одного 

профілю діяльності в масштабах макрорегіону. До другого класу відносяться мережі, 

що локалізовані в межах однієї території, але відхиляються від кластерної організації за 

галузевим охопленням - всі вони виходять за межі однієї категорії кластерів.  

По перше, це можуть бути мережі, які об’єднують компанії нових секторів 

(нанотехнології, креативні індустрії і т.п.), що виникають на стику двох і більше 

галузей (наприклад, мережа «Romagna Creative District» в Італії).  

По-друге, це локальні мережі, які пов’язують між собою малі і середні 

підприємства або, навпаки, старі промислові підприємства, що представляють за 

профілем діяльності кілька різних галузей місцевої економіки (наприклад, мережа 

«NIRO Network Industry RuhrOst «в Німеччині).  

По-третє, це мережі, створені для об’єднання представників будь-яких галузей 

і секторів місцевої економіки за якоюсь спільною ознакою, наприклад з тієї причини, 

що ці гравці можуть надавати відчутний позитивний вплив на діловий клімат і 

конкурентоспроможність даної території (мережа «Cambridge Network» у 

Великобританії). 

Третій клас охоплює регіональні, національні та транснаціональні мережеві 

об’єднання, які об’єднуються для вирішення якоїсь конкретної загальної проблеми і 

можуть відхилятися від кластерної організації одночасно за двома параметрами - і за 

географічним, і за галузевим охопленням. На рівні регіонів такі мережі створюються 

для об’єднання різнопрофільних гравців, що мають схожі інтереси чи потреби 

(наприклад, мережа «Human Resources» у Верхній Австрії). На національному рівні 

вони виникають для інтеграції компаній зі схожими проблемами з декількох 

регіонів, які самі не в змозі набрати критичну масу учасників мережі. 

Транснаціональні мережі цього класу, зокрема мережі на рівні ЄС, формуються з 

аналогічної причини - подолання нестачі критичної маси в декількох національних 

економіках (наприклад, мережа «Social Firms Europe CEFEC «). 

Найпоширенішими є мережі однієї кластерної категорії з регіональним 

охопленням (різновид мереж першого типу): вони найбільш наближені до локальних 

кластерних організацій і підпадають під зростаюче число кластерних програм з 
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особливою підтримкою розвитку мережевих зв’язків. Найменше поширення 

отримали міжфірмові мережі третього типу, що створюються для спільного 

вирішення окремих функціональних питань, оскільки більшістю таких питань 

зазвичай займаються професійні мережі індивідів, а не компаній [324]. 

В останні роки концепція регіонального кластера знайшла популярність в 

академічних колах, бізнесі і державному управлінні [34; 37; 105; 119]. Як 

відзначають  

Г.-Й. Хосперс і С. Богельсдійк, співпраця в рамках географічної концентрації є 

стратегією організаційного виживання в сучасному висококонкурентному 

діловому середовищі. Про це свідчить досвід регіональних кластерів, де 

соконкуренція має практичне втілення. Такими класичними прикладами є 

регіони Емілія-Романья (Італія), Баден-Вюртемберг (Німеччина), Силіконова 

долина (США). Пізніше цей список поповнили регіони Софія Антиполіс (Франція, 

обчислювальна техніка, електроніка, біотехнології та фармакологія), Тойота-сіті 

(Японія; автомобілебудування), Силіконова долина (Шотландія; 

мікроелектроніка), долина Сінос (Бразилія; виробництво взуття), Тегу (Південна 

Корея; високотехнологічна медицина), Баварська долина (Німеччина; 

біотехнології та медицина) і ін. [226]. 

Саме ідея конкурентного співробітництва в цілях інноваційного розвитку, 

в яке залучені різні місцеві гравці, призвела до виникнення регіональних 

кластерів – географічно сконцентрованих мереж і ланцюжків створення 

вартості з постачальників, покупців і інститутів. До оформлення в самостійну 

концепцію ідея регіонального кластера знайшла відображення в теоріях пост-

фордизму (М. Агльетта, А. Ліпетц, Р. Буайе), альянсового капіталізму 

(Дж. Даннінг), асоціативної економіки (К. Морган і Ф. Кук), конкурентної 

переваги (М. Портер), промислових округів (А. Маршалл, Дж. Бекаттіні, 

П. Кругман), що регіонів, що навчаються (Д. Майя). 

Вважається, що концепція регіонального кластера належить 

американському економістові М. Енрайт. Розвиваючи ідеї М. Портера про 

кластери як джерела конкурентних переваг, він висунув гіпотезу про те, що 
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конкурентні переваги створюються на регіональному рівні, а також ввів 

поняття регіонального кластера, визначивши його як промисловий кластер, в 

якому учасники знаходяться  в географічній близькості один до одного. Тобто 

по Енрайт, регіональний кластер - це географічна агломерація фірм, що діють в 

одній або кількох споріднених галузях економіки. У той же час економіст 

вказує на неточність у визначенні регіонального кластера, незважаючи на 

спроби розробити його класифікацію [210].  

Таким чином, за результатами емпіричного дослідження значної вибірки 

експертних оцінок Енрайт склав «портрет» регіонального кластера. Це кластер, 

локалізований в просторі, як правило, в межах одного міста і прилеглих 

територій, що включає практично всі ланки по вертикалі, а також широкий 

діапазон учасників одного рівня ланцюжка створення вартості. Основна 

діяльність зі створенню вартості (розробка стратегії, проведення досліджень, 

виробництво продукту, маркетинг, логістика та ін.) зосереджена в межах 

регіону базування кластера. Продукція кластера представлена на зарубіжних 

(іноді навіть глобальних) ринках і займає на них міцні конкурентні позиції. 

Взаємодія між учасниками будується на основі довгострокових відносин, 

учасники різнорідні за своїм розміром. Роль наявних в більшості випадків 

спеціалізованих координуючих організацій (організацій кластерного розвитку) 

мінімальна. Також мінімальний ефект від заходів державної регіональної 

кластерної політики. 

Е. Бергман і Е. Фезер визначають регіональні промислові кластери, як 

сконцентровані за географічною ознакою, зазвичай в межах одного регіону. У 

їх трактуванні у регіонального кластера існує ряд синонімів: італьянізовані 

промислові округи, бізнес-мережі, промислові комплекси, інноваційне 

середовище. Всі ці концепції об’єднує ідея про те, що просторова близькість 

учасників створює певні конкурентні переваги. Більш того, автори виділяють 5 

ключових теоретичних блоків, що лежать в основі концепції регіонального 

кластера [192]: 
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Екстерналій. За Маршаллом, це зовнішні ефекти: від обміну знаннями та 

інноваціями, спільного використання трудових ресурсів і вільного доступу до 

постачальників, які виникають в результаті географічної концентрації 

компаній. 

Інноваційне оточення. Кластери виступають механізмом обміну знаннями та 

інформацією між бізнесом і наукою (вузами), в результаті якого виникає т. зв. 

мовчазне знання. У кластері існує своєрідна екосистема, де створені умови для 

економічної і технологічної взаємодії, що володіє високою синергією (див. рис. 

4.2) 

 

 

 

Рис. 4.2. Інноваційне оточення в кластері 

Джерело: розроблено автором 
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Спів-конкуренція. Компаніям, щоб вижити і залишатися 

конкурентоспроможними, необхідно розвивати активну співпрацю. Сфери спів-

конкуренції – лобізм, дослідження зарубіжних ринків і підвищення 

експортного потенціалу, торгові виставки, інвестиції в інфраструктуру. 

Міжфірмова боротьба. Суперництво кількох фірм, що діють на одному і 

тому ж ринку, створює постійний тиск, що призводить до зростання якості 

продукції (послуг), вдосконалення технологій, скорочення витрат. Конкуренція 

буде сильнішою серед географічно локалізованих фірм, тому що в межах однієї 

території фірми ведуть боротьбу не тільки за споживачів, але також за працю, 

капітал, адміністративний ресурс, громадську підтримку. 

Шлях залежності. Безперервність і історична спадкоємність в процесі 

інновацій, постійне накопичення знань призводять до формування 

технологічного шляху, що обмежує вибір подальшого розвитку. 

Характеристики регіональних кластерів за Енрайтом систематизовані в 

Додатку У. 

Т. Андерсон зазначає, що «просторове розширення глобалізації логічне. 

<...> Інтегрувавши всі необхідні ресурси і простори, лідируючі економіки будуть 

«закриватися» від навколишнього світу. У цьому контексті глобалізація – з це 

кінець нового переділу ринку. Далі неминуче розвивається регіоналізація», це 

значить, що конкурентні регіони будуть “замикатись”» [87, с. 1]. В умовах 

глобалізації регіональні кластери займають активну позицію в міжнародних 

економічних зв’язках. За визначенням Т. Андерсона, багато успішних 

регіональних кластерів використовують глобальні ринки, щоб мати доступ до 

джерел дешевої робочої сили, капіталу та інших ресурсів. «Регіональний або 

локалізований кластер – це просторова агломерація подібних і пов’язаних форм 

господарської діяльності, яка складає ядро місцевого середовища, що сприяє 

переливам знань і стимулює різні форми навчання та адаптації. Такі кластери 

зазвичай складаються з малих і середніх підприємств, а фактором їх успішності є 

посилення соціального капіталу та географічної близькості.  
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Якщо позначити теоретичну модель за якою описується поняття агломерації, 

то вона описується в теорії виробничих систем Лонгі и М. Кере, які 

використовували таке поняття, як «локалізована система виробництва та інновацій» 

(le systeme localize de production et d’innovation – SLPI). Місце в мережі SPLI тоді 

відповідає позиції різних підрозділів однієї і тієї ж організації або позиції різних 

організацій, які приймають участь в одному проекті. М. Гроссетті розширив рамки 

«виробничої системи» яка нараховує шість специфічних різновидів SPLI: округи, 

технополіси, субконтрактивні системи, специфічні види діяльності орієнтовані на 

світовий ринок та інші сфери діяльності, метрополітенські сервісні системи (les 

services metropolitains) і агропромислові системи [268] (див. рис. 4.3) Координація 

передбачає відносини, які йдуть далі простого обміну або співробітництва в ході 

своєї економічної діяльності.  

Учасники регіональних кластерів, як правило, менш взаємозалежні 

напряму, ніж в промислових кластерах» [181, с. 45]. Фірми, що мають широку 

географію технологічного партнерства, володіють найбільшим інноваційним 

потенціалом. Оскільки ринки є глобальними, а фактори виробництва, як 

правило, локалізовані, кластери виступають «локальними вузлами» 

глобальних корпоративних мереж. Автомобілебудівна мережа, показана 

схематично на рис. 4.4, складається з декількох взаємопов’язаних вузлів-

кластерів, кожен з яких спеціалізується на певному виді діяльності, що входить 

в ланцюжок вартості.  
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Рис. 4.3. Стратегічна матриця SPL як складова ГКМ 

Джерело: [268] 

 

Так, інженерно-проектний кластер знаходиться в Швеції (т.зв. кластер 

НДДКР); виробничий кластер розташовується в Азії; головний кластер 

базується в США; в Латинській Америці зосереджений збутовий кластер, а 

фінансовий кластер – в Великобританії. Аналогічні приклади є в Китаї, який 

розвиває мережу кластерів по всій Південно-Східній Азії. Багато регіонів, що 

активно розвиваються, виграють від відкриття офісів і майданчиків іноземних 

компаній, які включають місцеві компанії в уже наявну міжнародну мережу. 

Діяльність окремих кластерів багато в чому залежить від того, наскільки вони 

залучені в процеси спеціалізації по відношенню до інших кластерів, а також 

перетинаються з ними. 
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Рис. 4.4. Модель глобальної автомобілебудівної кластерної мережі 

Джерело: розроблено автором 

 

У світовій практиці і в державних програмах підтримки мереж і кластерів 

можна виділити три типові моделі мереж, які вважаються кластерами, хоча 

справжнім інноваційним кластером з них є лише одна (рис. 4.5). Ці три 

екосистеми сильно відрізняються один від одного за паттерном внутрішніх 

зв’язків, по співвідношенню між локальним і глобальним, за ступенем 

динамічної стійкості і екстерналіям, що досягаються. 

Першу модель, яка ілюструє італійські «промислові округи» Маршалла-

Бекаттіні, ми відносимо до протокластерів. Вони являють собою слабо 

структуровані мережі, які опираються на неформальні зв’язки і не мають, на 

відміну від кластерів, будь-якого єдиного проекту розвитку. Хоча в Італії такі 

мережеві агломерації забезпечують по окремих продуктах від 40 до 60 % 

національного експорту, вони, тим не менш, не стали мережевими вузлами 

глобальних ланцюжків (як це характерно для справжніх кластерів) і не досягли 
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динамізму саморозвитку для стійкого вбудовування в глобальний контекст. 

Навпаки, при всій своїй інноваційності вони продовжують повністю залежати від 

замовлень БНП і знаходяться, по ряду свідоцтв, під постійною загрозою 

деіндустріалізації, тому діючі БНП можуть у будь-який момент купити або 

передислокувати свої виробничі лінії [180; 342]. 

 

Рис. 4.5. Типові моделі мереж, які відносять до кластерів в економічній 

літературі та державних програмах  

Джерело: авторська розробка на базі [182; 267; 387; 191]  

 

Друга модель відображає устрій багатьох індустріальних кластерів, де 

мережі малих і середніх фірм, включаючи венчурні, згруповані навколо 

«якірного центру», в ролі якого може виступати велика корпорація, 

університет або наукова лабораторія. До цієї категорії можна віднести 

японську Долину Саппоро на Хоккайдо, більшість кластерів Південної Кореї, 

третину кластерів Німеччини (в основному на території колишньої НДР), ряд 

кластерів Франції і деякі кластери США. В Європі такі екосистеми називають 

фокальними мережами, в Азії – моделлю «центру і спиць», в США – моделлю 

концентричних кіл. 

Індустріальні кластери мають високо формалізовані внутрішні зв’язки і 

можуть розвиватися в рамках єдиного кластерного проекту, який реалізується 

за допомогою кластерного менеджера. Вони можуть створюватися як методом 
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зверху (з ініціативи та програми влади), так і знизу (наприклад, коли 

професура і випускники університетів або співробітники НДІ організовують 

свої фірми для комерціалізації наукових ідей) (див. рис. 4.6) Однак їх устрій не 

пов’язаний зі створенням платформи для спільних дій, що сильно відрізняє їх 

від ефективних інноваційних екосистем, побудованих на потрійній спіралі 

[387].  

 

Рис. 4.6. Еволюція організаційних моделей виробничих агломерацій за 

стадіями розвитку економічних систем  

Джерело: авторська розробка на базі [182; 267; 387; 191]  

Міжфірмова кооперація тут розвивається слабко – кожна фірма 

вертикально зав’язана на ключового гравця, причому для стимулювання 

співпраці з малим бізнесом цього гравця, як правило, потрібна допомога держави 

(грошима або пільгами). Серйозні глобальні компанії сюди також не йдуть. Такі 
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мережі можуть рости вшир, породжуючи численні стартапи, але не досягають 

головного – критичної щільності і потрібної якості горизонтальних крос-

контактів, необхідних для забезпечення сталого саморозвитку. У більшості 

випадків вони залишаються в залежності від держдопомоги або держзамовлень, 

тобто зростають, але не розвиваються інноваційно. 

Третя модель відображає повноцінні інноваційні кластерні екосистеми 

постіндустріальної епохи, які опираються на інновації як на рушійну силу. До 

них можна віднести більшість кластерів країн Скандинавії, Швейцарії, ряд 

відомих кластерних мереж в США, деякі кластери в Південно-Східної Азії. Вони 

добре інтегровані в глобальні ланцюжки, мають координуючі мережеві вузли у 

вигляді платформи для колаборації, будують взаємодії на довгострокових 

домовленостях і колективно генерують безперервні інновації (див. рис. 4.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: розроблено автором 

Саме така модель досягає динамічного саморозвитку, успішно виконуючи 

кінцеве функціональне завдання кластера - стати полюсом зростання для 

регіону дислокації. Причому вона може складатися як в новітніх секторах 

Близькість / віддаленість 

Мережі та системи 

виробництва 

Рис. 4.7. Інноваційні середовища та розвиток за О. Кревуаз’є 

Інновації  

Ноу-хау 
Правила конкуренції / 

кооперації 

Технологічна 

парадигма 

Організаційна 

парадигма 

Інноваційне 

середовище 

 (колектив авторів) 

Територіальна 

парадигма 

Конкуренція між 

територіями 



290 

(скажімо, ІКТ або сектор наук про життя), так і в традиційних (наприклад, 

лісова або харчова промисловість). 

 

4.2. Інтернаціоналізація регіональних кластерів як складової ГКМ 

 

З кінця ХХ століття відбувається зміна глобального економічного 

ландшафту: посилення інтеграційних процесів, з одного боку, і регіоналізації – 

з іншого. Ще в 1992 році соціолог Р.Робертсон ввів термін «глокалізація», 

визначивши його як регіональний сценарій глобалізації, при якому глобальні 

та локальні тенденції взаємодоповнюють один з одним [254]. А в 2000 році 

економіст М.Енрайт описав співіснування двох, на перший погляд, 

протилежних тенденцій: глобалізації економічної активності та локалізації 

виробничих потужностей, вказавши на глобальний характер конкуренції і 

локальний характер джерел конкурентних переваг [207]. Як зазначається в 

аналітичній доповіді НДУ ВШЕ, «саме в регіонах часто виникають, 

розвиваються, адаптуються і апробуються <...> форми і механізми організації та 

підтримки інноваційної діяльності, формуються інноваційні кластери, що 

полегшують доступ підприємств і організацій до сучасної інфраструктури, що 

забезпечує вихід на регіональні, міжрегіональні та міжнародні ринки» [138, 

с. 6]. 

Аналіз ключових положень кластерного підходу і теорій 

інтернаціоналізації суб’єктів господарювання дозволяє зробити припущення 

про наявність у них загальних теоретичних підстав. Обидва напрямки 

отримали своє наукове оформлення в рамках економічної географії, що вивчає 

закономірності територіального розміщення господарства. Концепції 

інтернаціоналізації виникли на базі теорій міжнародного поділу праці та 

торгівлі, в основі яких - закономірності територіального розміщення світового 

господарства. Кластерний підхід в економіці також базується на положеннях, 

що вивчаються в рамках економічної географії: локальна індустріальна 
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спеціалізація, просторова економічна агломерація і територіальний розвиток. 

Як зазначає Ч. Карлссон, «підвищений теоретичний і емпіричний інтерес 

економістів до питань «де виникає економічна активність?» і «чому вона 

концентрується в просторі?» пояснюється тим, що відповіді на них пов’язані з 

ключовими галузями економіки: теорією розміщення і теорією міжнародної 

торгівлі [234, с. 2]. 

Разом з тим, синтез теорії кластерів в економіці і теорій інтернаціоналізації 

з метою вивчення шляхів підвищення конкурентоспроможності (території або 

окремого підприємства) становить поки відносно новий економічний напрямок, 

що пояснює. Питання взаємозв’язку кластерного підходу і інтернаціоналізації 

ділової активності отримало теоретичне і емпіричне опрацювання в роботах 

М. Фальзі, Л. Сопаса, П. Крістенсена і Л. Ліндмарка, М. Цукоккера, Е. ді Марія, 

Б. Овіатта і П. Мак Дуггала, С. Андерсена і ін. Однак ці автори вказують на те, що 

інтернаціоналізація кластерів є ще новим напрямком економічної та 

управлінської науки і практики і вимагає більш глибокого осмислення. «Роль 

розміщення в регіональних кластерах є аспектом в дослідженні 

інтернаціоналізації, що тільки зароджуються. Поєднання концепцій міжнародних 

економічних відносин, теорії кластерів і мереж дозволить краще зрозуміти багато 

сучасних економічних явищ» [212]. 

Метою даного дослідження є пошук загальних теоретичних підстав 

кластерної концепції в економіці і концепцій інтернаціоналізації ділової 

активності як бази для вивчення інтернаціоналізації кластерів. Зарубіжні 

дослідження концентруються на двох напрямках вивчення взаємозв’язку 

інтернаціоналізації та кластерного підходу. Перший розглядає роль кластерів в 

сприянні виходу компаній-учасниць на зовнішні ринки і розглядає роль єдиної 

маркетингової політики кластерів як джерела конкурентних переваг на 

глобальних ринках. Економісти приходять до висновку, що «швидке зростання 

частки компаній тієї чи іншої країни в певному сегменті світового ринку 

забезпечується за рахунок синергії в області маркетингових зусиль кластера» 
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[28, с. 212]. Б. Овіатт і П. МакДугалл підкреслюють, що численні малі 

інноваційні компанії отримують конкурентні переваги у вузьких сегментах на 

міжнародних ринках завдяки розвитку місцевої взаємодії [246]. 

Залежність між перебуванням у складі кластера та інтернаціоналізацією 

підтверджується в дослідженнях П. Брауна і Дж. Белл, які відзначали, що «... для 

компаній, що виходять на закордонні ринки, мережева взаємодія є корисною і 

навіть необхідною, яка спрощує процес інтернаціоналізації» [193]. Л. Сопас 

вказує на недостатню кількість досліджень, присвячених вивченню впливу 

кластера на процес інтернаціоналізації учасників, що входять до його складу, 

головним чином малих фірм [255].  

С. Маріотті і Л. Пічітелло також вказують на зв’язок між 

інтернаціоналізацією фірм через прямі іноземні інвестиції і особливості 

місцевого середовища [243]. Вони наводять приклад з італійськими 

виробничими фірмами з 20 невеликих районів. Проаналізувавши їх 

міжнародну активність з 1986 по 1995 роки, дослідники приходять до 

висновку, що система місцевої взаємодії включає: виробничий ланцюжок, 

мережу посередників, соціальні інститути, культуру і спільне навчання, – що 

створює особливе середовище, необхідне для створення конкурентної 

переваги і надалі підтримки зовнішньої експансії. Б. Гомес-Кассерс [218], а 

також М. Ёшіно і Е. Ренган підкреслюють, що у компаній, які успішно діють на 

міжнародних ринках, стратегія інтернаціоналізації грунтується на 

вибудовуванні коаліцій [260]. 

Друга група дослідників розглядає питання інтернаціоналізації самих 

кластерів. Е. ді Марія зазначає, що інтернаціоналізація кластерів відкриває 

широкі можливості для реорганізації інноваційних процесів в регіонах, в основі 

яких - нові форми поділу праці і кооперації серед учасників кластерів з різних 

країн світу. «Активізація міжнародних контактів серед кластерів в різних 

країнах створює можливість для посилення конкурентних переваг компаній-

учасників, оскільки, таким чином, у них з’являється розширений доступ до 
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нових знань, умінь і компетенцій» [203]. На прикладі італійських промислових 

районів вона доводить, що кластери відкривають свої кордони через 

розширення виробничих і збутових ланцюжків, як на національному, так і на 

міжнародному рівні. Виділяється два основні сценарії розвитку 

інтернаціоналізації кластерів: 

– комерційна інтернаціоналізація: місцеві компанії створюють 

міжнародні мережі збуту продукції, що зміцнює їх позиції на світовому ринку; 

– виробнича інтернаціоналізація: місцеві компанії переносять 

виробництво в інші країни (як вчинили італійські виробники кераміки з 

країнами Східної Європи або Південно-Східної Азії). 

Аналіз літератури, присвяченої темі дисертаційного дослідження, 

показав, що при всьому плюралізмі трактувань понять «кластер» і 

«інтернаціоналізація», саме питання формулювань для опису 

інтернаціоналізації кластера залишається практично не дослідженим, про що 

свідчить обмежена кількість визначень цього поняття. Так, в дослідженні 

робочої групи під керівництвом Г. М. Цукокера (ФРН, 2010) міститься лише 

опис критеріїв, за умови відповідності яким можна ідентифікувати якийсь 

кластер як міжнародний. Даний перелік критеріїв був розроблений за участю 

представників 35 європейських кластерів, що мають статус найбільш 

передових в своїх країнах, і складається з трьох груп: група критеріїв, що 

описують умови, в яких відбувається розвиток кластера; група критеріїв, що 

характеризують учасників кластерного процесу; група критеріїв, що визначає 

систему управління кластером [262]. Враховуючи відсутність в літературі 

зазначених трактувань, пропонуємо в роботі авторське визначення 

інтернаціоналізації кластера, де «інтернаціоналізація регіональних кластерів» 

– це формування стійких зв’язків між кластерами різних країн в області 

торговельних, фінансових, виробничих відносин, а також науково-освітньої, 

комунікаційної та інституційної взаємодії, що здійснюється на 

комплементарній основі і веде до посилення економічного, інноваційного та 
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соціального потенціалу, зростання конкурентоспроможності учасників 

кластера і регіону базування. У запропонованому визначенні підкреслюється 

активна роль кластерів у розвитку регіонів за рахунок міжнародної кооперації 

в різних сферах. 

Основні концепції, що містять загальні теоретичні основи кластерного 

підходу та інтернаціоналізації, представлені в Додатку Ф. Розглянемо цей 

взаємозв’язок в хронологічному порядку. Базові принципи територіальної 

виробничої спеціалізації були вперше виведені в рамках концепцій 

міжнародних економічних відносин. Вони приходять до теорій абсолютної і 

порівняльної переваги Адама Сміта і Давида Рікардо, в основі яких міркування 

про міжнародний поділі праці та набуття конкурентних переваг. А. Сміт і 

Д. Рікардо стали першими вченими-економістами, які дали наукове 

обгрунтування міжнародного поділу праці та міжнародної торгівлі. В їх працях 

також вперше аналізується проблема розвитку господарських відносин в 

просторовому аспекті [106].  

У 1937 році розробки американського економіста Рональда Коуза лягли в 

основу теорії транзакційних витрат, яка присвячена проблеми екстернальних 

(зовнішніх) ефектів. У господарській діяльності поряд з виробничими 

витратами виділяють також транзакційні, що виникають в процесі 

контрактної взаємодії господарюючих суб’єктів. До них відносяться пошук 

інформації, ведення переговорів, контроль за дотриманням умов контрактів, а 

також витрати, пов’язані з опортуністичною поведінкою. З точки зору 

інтернаціоналізації ця теорія визначає умови, при яких фірма повинна 

інтернаціоналізувати той чи інший вид діяльності. Фірма продовжить тяжіти 

до розширення до тих пір, поки витрати на здійснення додаткової трансакції 

всередині не стануть рівними вартості цієї ж трансакції за рахунок обміну на 

відкритому ринку [76]. Пізніше економісти скандинавської школи 

П. Крістенсен і Л. Ліндмарк досліджували синтез теорії просторової локалізації 

з теоріями інтернаціоналізації та прийшли до висновку, що 
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зовнішньоекономічна активність фірм буде більш успішною в складі кластера. 

Вони запропонували до переліку транзакційних витрат включити витрати 

мережевої взаємодії (network transactions), пов’язані з особливими 

взаємовідносинами, які можуть спростити вихід на зовнішні ринки [196]. 

Даннінг також виділяв серед факторів, що впливають на розвиток 

міжнародної ділової активності, фактор розташування. В одній зі своїх ранніх 

робіт Даннінг пояснює діяльність американських БНП в Європі саме з точки 

зору факторів місцерозташування [204]. Кластерний підхід в своїй основі 

також має просторову близькість і переваги від локалізації суб’єктів 

економічних відносин і пов’язаних з ними галузей. Таким чином, акцент на 

територіальній характеристиці, використанні переваг розміщення робить 

зв’язок його OLI-концепції інтернаціоналізації і кластерної теорії цілком 

очевидною. Як зазначає Х. Пітеліс, «протягом багатьох років Даннінг був, 

мабуть, єдиним дослідником, який розглядав чинники місцерозташування при 

поясненні БНП [117, с. 31–33]. Сам Даннінг зазначає, що в умовах ринкової 

економіки співпраця і конкуренція все більше стають взаємодоповнюючими 

умовами створення і розподілу ресурсів. «Компанію слід розглядати як форму 

акумуляції активів, частина з яких створюється зсередини, а до частини, 

створюваної іншими підприємствами, є доступ і можливість контролю або 

іншого впливу» [204, c. 184]. На нашу думку, зміст і значення конфігурації 

парадигми необхідно переглядати в світлі виникаючого альянсового 

капіталізму і сучасного технологічного розвитку, мета яких - включення 

різноманіття міжфірмових зв’язків для зміцнення конкурентних позицій на 

світовому ринку (що було описано в третьому розділі дослідження). 

У 1970-ті роки вчені університету Упсала Йан Йохансен і Йан Вальне 

розробили модель виходу підприємства на зарубіжний ринок, що отримала назву 

Упсальскої (У-модель). Ми вже розглядали цю модель з точки зору 

інтернаціоналізації стадій –  (звідси ще одна назва моделі – стадійна). Перевагою 

стадійної моделі є можливість її застосування на ранніх етапах 



296 

інтернаціоналізації. В даному випадку ми розглядаємо доповнення – врахування 

особливостей доінтернаціоналізованої фази, яка описує діяльність фірм на 

внутрішніх ринках. Й. Йохансен і Й. Вальне відзначають, що діючи на 

внутрішньому ринку компанія, встановлюючи партнерські зв’язки з оточенням, 

набуває досвіду групової взаємодії, який буде необхідний для подальшої 

інтернаціоналізації [233]. Згідно стадійної моделі, накопичення досвіду 

мережевої взаємодії всередині країни визначає накопичення досвіду міжнародної 

діяльності. М. Зенг і П. Уільямсон відзначають, що екстерналії кластера 

підсилюють конкурентоспроможність малих і середніх підприємств – його 

учасників і, таким чином, мають позитивний вплив на процес їх 

інтернаціоналізації [261]. Обмеження, пов’язані з недоліком управлінських, 

фінансових, інформаційних та конкурентних ресурсів і компетенцій, які 

найчастіше характерні для малих і середніх компаній, можна подолати в складі 

кластера. Будучи його учасником, компанія може скористатися перевагами 

мережевої взаємодії і для міжнародної діяльності: зниження витрат за рахунок 

групової локалізації, доступ до фахівців відповідної кваліфікації, інформаційні 

потоки, зв’язки з особами, які приймають рішення. 

Розробки 1980-х років скандинавської школи в області промислового 

маркетингу (Х. Хаканссон, Л. Маттссон, В. Аксілссон, Й. Йохансон і ін.) лягли в 

основу мережевої моделі інтернаціоналізації. Її автори – Йан Йохансон і Ларс 

Маттсон в 1988 році запропонували розглядати зовнішньоекономічні 

відносини як частину групової взаємодії, на яку впливають не лише 

економічні, а й соціальні закони. Важливу роль відіграють позиція 

підприємства та встановлення взаємовідносин з партнерами в зарубіжних 

мережах. Мережа складається з учасників, роботи і ресурсів, взаємозв’язки між 

якими впливають на процес входження фірми на зарубіжний ринок. Вже сама 

назва «мережева модель» говорить про збіг базових з кластерним підходом 

принципів: важливість групової взаємодії, встановлення і підтримка 

довгострокових, часто неформальних відносин, прискорений розвиток за 
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рахунок спільного використання факторів виробництва, інформаційного 

обміну та ін. П. Крістенсен зазначає, що попередні знання і заздалегідь 

збудовані відносини на цільових ринках впливають на прийняття компанією 

рішення про інтернаціоналізацію своєї ділової активності [196]. Він також 

виділяє корпоративні мережі і мережі просторових систем. Корпоративні 

мережі створюються навколо ланцюжків вартості або каналів розподілу з 

метою об’єднання ресурсів або для регулювання ринку. Мережі просторових 

систем включають місцеві та регіональні зв’язки. Й. Йохансен і Й. Маттсон 

підкреслюють, що діючи на внутрішньому ринку і встановлюючи партнерські 

зв’язки з оточенням (іншими словами – перебуваючи в кластері), компанія 

набуває досвід групової взаємодії, який буде необхідний для подальшої 

інтернаціоналізації [232].  

Великий внесок, як в розвиток теорії міжнародної торгівлі, так і 

кластерного підходу внесла теорія економії за рахунок масштабів виробництва. 

Її представники – нобелівський лауреат П. Кругман, а також економісти 

М. Кемп, Д. Кісінг, М. Обстфельд і Д. Хафбауер. Теорія тісно пов’язана з 

міжнародною внутрішньогалузевою спеціалізацією і внутрішньогалузевим 

обміном і одночасно застосовується у розгляді проблематики просторового 

розміщення виробництва. Вона пояснює доцільність торгівлі між країнами, 

наділеними основними факторами виробництва в подібних пропорціях, за 

рахунок отримання ефекту від зростання масштабів виробництва з огляду на 

спеціалізації. Одночасно внутрішню економію від масштабу можна розглядати в 

додатку до проблем просторового розміщення виробництва, де важливим 

фактором виступає концентрація. Принцип позитивного ефекту, який 

досягається за рахунок географічної концентрації: ефект обміну знаннями та 

інноваціями, ефект від спільного використання трудових ресурсів і ефект 

вільного доступу до постачальників – лежав ще в основі концепції 

маршалівських «індустріальних районів» – теорії-предтечі кластерного підходу 

[240]. 
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Новий підхід до аналізу теорії міжнародної торгівлі, а також взаємозв’язок 

між конкурентоспроможністю, просторовою локалізацією і міжнародною діловою 

активністю досліджений в теорії конкурентної переваги Майкла Портера. 

Основними висновками його дослідження понад 100 галузей в 10 країнах світу 

стали: 

Конкурентоспроможність безпосередньо пов’язана з розвитком світової 

економіки та міжнародних ринків в умовах посилення процесів глобалізації, 

появи нових індустріальних країн, а також розширення інтернаціоналізації 

виробництв. Ключовим фактором національної конкурентоспроможності є 

наявність спільноти взаємопов’язаних господарюючих суб’єктів, а також 

підтримуючих та обслуговуючих організацій, взаємодіючих на принципах 

конкуренції в рамках мережевих структур – кластерів [122]. 

Економіст прийшов до висновку, що конкурентоспроможність країни слід 

розглядати через призму міжнародної конкурентоспроможності її кластерів. 

Так, географічна концентрація посилює внутрішню конкуренцію, виводить 

конкурентну боротьбу на рівень її максимальної інтенсивності. Конкуренція на 

внутрішньому ринку, в свою чергу, стимулює пошук зовнішніх ринків, тобто 

інтернаціоналізацію. 

Загальні теоретичні основи кластерного підходу і інтернаціоналізації 

містяться в концепції природжених глобалістів (англ. Born global) Бенджаміна 

Овіатта і Патриції Макдугл. Ця спільність проявляється в збігу двох базових 

принципів – мережевого підходу та інноваційного характеру, що лежать як в 

основі кластерної теорії, так і концепції природжених глобалістів. До останніх 

відносяться малі компанії, що діють у високотехнологічних областях. Їх 

інтернаціоналізація відбувається стрімко, оскільки вони оперують у вузьких 

сегментах ринку, будучи глибоко спеціалізованими. Ринок, що володіє 

достатньою для них ємністю, це світовий ринок [246]. 

Цілеспрямована підтримка кластерів у формі державної кластерної 

політики здійснюється сьогодні в більшості розвинених країн ЄС, зокрема також 
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підтримку кластерів здійснюють США, Китай, Південна Корея, Японія, Індія, 

Канада, Австралія, Сингапур, Малайзія, Бразилія. Говорячи про закордонний 

досвід в області інтернаціоналізації кластерів, важливо відразу відзначити, що 

вона є одним з напрямків державної кластерної політики (на регіональному та 

національному рівнях) і має відповідні особливості. Кластерну політику в 

цілому традиційно розподіляють на два принципово різні види: англосаксонську 

або ліберальну і континентальну або дирижистську [109; 50], залишаючи, як 

завжди, місце для третього, змішаного типу. 

Ліберальна модель (Великобританія, США, Німеччина, Австралія) 

передбачає, що розвиток кластерів відбувається під впливом ринкових сил і є 

саморегульованим процесом. Участь державних органів носить підтримуючий 

характер і зводиться до створення базових умов для виникнення кластерів, а 

також мінімізації бар’єрів для їх функціонування. Заходи підтримки кластерів в 

основному реалізуються на регіональному та місцевому рівнях управління; 

національні уряди беруть участь у фінансуванні окремих кластерних ініціатив, 

що мають стратегічне значення для економіки країни. В рамках дирижистської 

моделі (Японія, КНР, Франція, Швеція, Південна Корея) розвиток кластерів 

відбувається при активній участі держави. Воно включає як заходи зі 

створення кластерів (визначення пріоритетних для економіки кластерів, 

розробка програм їх розвитку, залучення стратегічних учасників і партнерів, 

розвиток інфраструктури і т. д.), так і заходи підтримки вже існуючих 

кластерів. Змішана модель передбачає, з одного боку, активну роль самих 

регіонів і регіональних компаній у формуванні кластерів, з іншого – підтримку 

кластерних ініціатив національними органами влади. 

Відповідно, інтернаціоналізація кластерів і пов’язані з нею зусилля 

держави також бувають директивними. Огляд зарубіжної практики показав, 

що найбільший досвід в цій області накопичений в державах Європи, особливо 

ЄС. Результати пошуку по іншим регіонах світу часто виявляються пов’язані з 

європейською практикою, наприклад, розвиток взаємодії кластерів окремих 
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країн з європейськими партнерами [259]. В рамках даного параграфа 

розглядається досвід інтернаціоналізації регіональних кластерів Євросоюзу в 

цілому та окремих його країн, а також США, Китаю, Бразилії, Південної Кореї, 

Індії, Австралії. 

«Європа не відчуває нестачі в кластерах, однак нам потрібні кластери 

світового рівня», – йдеться на сайті Департаменту підприємництва і 

промисловості Єврокомісії – органу, що відповідає за розвиток кластерів в ЄС 

[64]. В якості основних стратегій підвищення якості кластерів європейські 

фахівці пропонують активну інтернаціоналізацію, в результаті чого 

єврокластери повинні досягти світового рівня, а також створення інтегрованої 

системи підтримки кластерного розвитку в вигляді загальноєвропейського 

пулу проектів і програм.  

Сьогодні, за даними Європейської кластерної обсерваторії (European 

Cluster Observatory), в 28 країнах-членах Євросоюзу діють понад 2000 

кластерів, вельми різнорідних за своєю структурою, кількісним та якісним 

складом [259, с. 21]. Умовно їх можна розділити на 2 групи. Перша група - це 

«територіальні кластери» – об’єднання підприємств і дослідницьких центрів, 

локалізовані в рамках певної географічної області і взаємодіючі зі створення 

інноваційного продукту. Їх інфраструктура взаємодії переважно матеріальна 

(транспорт, лабораторії, офісні приміщення). Основний фокус діяльності – 

регіональний розвиток і підвищення інвестиційної привабливості території. 

Друга група – т. зв. «силові кластери», які представляють стратегічні 

об’єднання господарюючих суб’єктів, науково-дослідних і обслуговуючих 

організацій, націлені на створення самостійних виробничих ланцюжків і 

орієнтовані на нові ринки. Їх інфраструктура взаємодії – ефективний 

менеджмент, розвинені зв’язки між учасниками, які підсилюють одна одну і 

відкривають нові ніші. Головний фокус їх діяльності – підвищення 

національної конкурентоспроможності. 
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З 1980-х років в європейських країнах почали активно розроблятися 

стратегії інноваційного розвитку, які включали заходи по стимулюванню 

створення нових кластерів. У 2006 році посилення ролі кластерів стало одним 

із пріоритетів інноваційного розвитку економіки Євросоюзу. Основи сучасної 

кластерної політики в Європі були сформульовані в Повідомленні комісії 

європейських співтовариств від 17 листопада 2008 року «На шляху до 

кластерів світового рівня в ЄС: впровадження розширеної інноваційної 

стратегії». У документі, зокрема, йдеться про необхідність узгоджених заходів 

щодо створення умов для підвищення рівня європейських кластерів і їх виходу 

на світовий ринок. «Стійка ринкова фрагментація, слабкі зв’язки між 

кластерами всередині єврозони призводять до того, що європейські кластери 

не володіють достатньою критичною масою і інноваційним потенціалом, щоб 

бути конкурентоспроможними в умовах глобальних ринків. Прагнення до 

переваги має стати однозначним пріоритетом» [257, с. 5]. Інтеграція 

європейських кластерних політик і стимулювання міжнародного кластерного 

співробітництва повинні допомогти появі сильних кластерів міжнародного 

рівня, здатних стати опорою економіки єврозони в умовах глобальної 

конкуренції. Ці положення сприяють також досягненню цілей Лісабонської 

стратегії (в модернізованому варіанті – стратегія «Європа 2020»), спрямованої 

на зростання конкурентоспроможності та зниження соціальної напруженості в 

рамках спільної комунітарної політики. Крім того, в документі було 

запропоновано комплекс програм і ініціатив по підтримкі міжнародного 

співробітництва кластерів (відображено в Додатку Х). 

Інтернаціоналізація європейських кластерів розглядається в двох 

аспектах: як інструмент підвищення конкурентоспроможності окремих 

компаній, які можуть розвивати зовнішні зв’язки більш успішно в рамках 

кластера, а також як інструмент підвищення якості самого кластера на шляху 

до міжнародного рівня. Європейськими інститутами неодноразово (2007, 2011 

роки) проводилися дослідження рівня інтернаціоналізації кластерів в ЄС [262; 
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159], які будуть розглянуті в наступному розділі в контексті інституційних 

передумов конвергенції і інтеграції економіки України до ГКМ. На даний 

момент інтернаціоналізація кластерів має місце в багатьох європейських 

країнах. Її інтенсивність і результативність, а також система управління 

процесами кластерної інтернаціоналізації знаходяться на різних рівнях. Нижче 

наведені приклади держав-членів ЄС, що мають позитивний досвід 

міжнародного кластерного співробітництва. 

Регіон Верхня Австрія, де сформувався великий автомобільний кластер, 

використовує як інструмент інтернаціоналізації регулярні технологічні 

презентації - «Дні постачальників автокомпонентів» («Automotive Cluster 

Suppliers Day»). Кластер виступає в ролі посередника, який підбирає з числа 

своїх членів потенційних партнерів – постачальників автокомпонентів для 

великих заводів в різних країнах Європи і світу. Переваги для обох сторін 

очевидні: учасники кластера отримують спрощений доступ на зовнішні ринки, 

а закордонні виробники – надійних постачальників. Прикладом активної 

взаємодії за такою схемою є співпраця з Німеччиною [228].  

Досвід федеральних земель Німеччини в області інтернаціоналізації 

кластерів є одним з найбільш великих. В даний час в країні зростає число 

регіональних кластерів, що пов’язано, по-перше, з диверсифікованістю 

німецької економіки, а, по-друге, потужною державною підтримкою 

кластерних ініціатив, як на федеральному (Федеральне міністерство економіки 

і технологій та Федеральне міністерство досліджень і освіти) так і на 

регіональному рівнях [277; 228]. Найбільш яскравими прикладами 

інтернаціоналізації німецьких регіональних кластерів є: 

– хімічний кластер Баварії. Регіональний уряд Баварії підтримує ініціативи, 

пов’язані з виходом кластера на зарубіжні ринки і розвитком кооперації в області 

НДДКР. Кластер має стратегічні альянси з міжнародними хімічними центрами в 

Європі та Азії, що сприяє розвитку конкурентоспроможності його учасників в 

глобальному масштабі. В рамках кластерної ініціативи створено Програму 

міжнародного трансферу технологій, яка передбачає проведення практичних 
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семінарів з постачальниками з різних країн і інтеграцію стартапів кластера в 

міжнародний бізнес. 

– енергетичний кластер Берліна і Бранденбурга. Кластер виник в 2011 році в 

результаті об’єднання зусиль двох регіонів, на території яких вже була розвинена 

галузь енергетики і склалася хороша кооперація між наукою, виробництвом і 

владою. Метою об’єднання стало створення потужного міжнародного кластера і 

посилення позицій німецької енергоіндустріі в цілому. Розвиток інтернаціоналізації 

включає проведення досліджень серед учасників кластера (рівень розвитку 

зовнішніх зв’язків, ключові ринки і партнери, потреба в підтримці і т. д.) і 

інтенсивну роботу з зарубіжними партнерами в форматі зустрічей, навчальних 

семінарів, відвідування виробництв і дослідницьких центрів. 

– енергокластер Нижньої Саксонії. Є учасником Ганзейського енергетичного 

коридору (Hansa Energy Corridor – HEC) – спільного проекту з Нідерландами, що 

об’єднує кілька кластерів обох країн і спрямований на розвиток транскордонного 

енергорегіону в північній Європі. Також розвиває співробітництво з Китаєм і 

Південною Африкою у формі спільних досліджень, заходів. 

Медікон Веллі – датсько-шведський кластер в області біотехнологій і 

медицини, який охоплює два регіони: о. Зеландія (Данія) і провінцію Сконе 

(Швеція), з’єднані між собою Ересуннським мостом. Сьогодні це один з найбільш 

потужних європейських біомедичних кластерів, учасники якого щільно 

сконцентровані на порівняно невеликій території (21 тис. км2) [245]. У профільному 

секторі зайнято 40 тис. працівників, також у складі кластера 12 університетів, 

32 лікарні, близько 200 компаній, що працюють в сфері біотехнологій, 

фармацевтики і виробництва медичного обладнання; 7 наукових парків, 

6 інкубаторів, 80 дослідницьких організацій. Кількість зарубіжних партнерів 

перевищує 300. Організацією-координатором регіонального кластера є Альянс 

Медікон Веллі. Це некомерційне партнерство об’єднує учасників кластера і є 

уособленням потрійної спіралі двох регіонів. Одним із найважливіших завдань 

Альянсу є інтернаціоналізація кластера. Організаційним механізмом зі сприяння 

учасникам кластера в виході на міжнародний рівень, а також поширення інформації 
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про кластери і регіони за кордоном стала «Програма Представників Альянсу 

Медікон Веллі «(Medicon Valley Alliance Ambassador Program). За ключовим 

географічних напрямках: західне і східне узбережжя США (центри в Сан-Дієго і 

Бостоні відповідно) і Південно-Східна Азія (центр в Токіо, проте в «юрисдикцію» 

також входить Південна Корея) діють три представники – «Посли» (Ambassadors). 

Альянс має офіційні угоди про співпрацю з провідними кластерними організаціями 

в цих країнах, що відкриває доступ до безлічі регіональних кластерів в Азії та 

Америці. «Посли» мають повноваження представляти інтереси учасників 

регіонального кластера у взаєминах із зарубіжними партнерами. Перебуваючи 

більшу частину часу в закріплених за ними точках, представники володіють 

значною інформацією про регіональні кластери, інтегровані в місцеве ділове та 

академічне середовище, співпрацюють з регіональними органами влади. Разом з 

цим, «посли» мають повне уявлення про можливості і потреби компаній у своєму 

кластері, про регіон в цілому, що дозволяє їм виступати кваліфікованими 

консультантами і посередниками при вибудовуванні міжнародного співробітництва. 

Конкретні послуги представників включають: 

– підбір партнерів, сприяння у встановленні контактів; 

– пошук інвесторів і взаємодія з ними; 

– підготовка доповідей про новітні тенденції в області технологічного 

розвитку, стан ринків та ін .; 

– організація ділових зустрічей і поїздок на підприємства, що цікавлять, 

навчальні заклади та дослідницькі центри, супровід ділових контактів; 

– юридичний супровід з питань отримання ліцензій; 

– супровід торговельної діяльності (пошук ринків збуту, ведення переговорів з 

потенційними замовниками). 

Послуги представників є платними; додатковим джерелом фінансування 

програми є кошти Альянсу, а також регіональних бюджетів. 

В рамках загальноєвропейського проекту NICER (Networks for the 

Internationalization of Cluster Excellence in Regions), спрямованого на сприяння 

інтернаціоналізації регіональних кластерів, в Тоскані (Італія) була реалізована 
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наступна ініціатива – розвиток консорціуму регіональних виробників для БНП 

[186]. Мета – інтеграція БНП в регіональну економіку. Для її реалізації регіональні 

влади Тоскани розробили процедуру пост-супроводу іноземних інвесторів. Зокрема, 

ті БНП, які вже локалізовані в регіоні, активно залучалися до регіональних 

кластерів, щоб малі інноваційні підприємства, що входять до їх складу змогли 

перейняти досвід і компетенції, необхідні для роботи на міжнародному рівні. 

Додатково, регіональні влади, відповідальні за розробку кластерної політики, 

активно реагували на запити і різні потреби БНП. Так, за підтримки регіону був 

створений консорціум з 10 місцевих компаній – постачальників БНП, з наданням 

публічних гарантій, які полегшували отримання консорціумом кредитів від 

регіональних банків. Управління консорціумом здійснювалося зовнішнім 

менеджментом, серед якого не було ні членів консорціуму, ні представників БНП. 

Прибуток, отриманий в результаті діяльності консорціуму, згідно положенню, 

реінвестувався, завдяки чому вдалося створити незалежну дослідницьку 

лабораторію. Ефекти від цієї ініціативи проявилися в наступному: 

– для БНП: оптимізація ланцюжка поставок і підвищення якості 

постачальників з числа малих регіональних компаній; 

– для компаній кластера: розвиток партнерських взаємин з великими БНП у 

вигляді конкретних контрактів. 

– для регіону: посилення локалізації БНП, розвиток малого бізнесу та 

кластерних ефектів. 

Додаткові ефекти: 

– визначення стратегічних секторів і кластерів в регіоні, стимулювання 

кластеризації; 

– поліпшення інфраструктури; 

– створення нових робочих місць; 

– включення місцевих компаній в глобальні ланцюжки вартості; 

– диверсифікація регіональної економіки. 

Державна політика Франції, спрямована на ліквідацію сформованого 

технологічного відставання країни від США і країн АТР, спирається на т.зв. полюси 
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конкурентоспроможності – об’єднання підприємств, наукових лабораторій і освітніх 

установ, розташованих на певній території і які співпрацюють з метою розробки 

інноваційних проектів, конкурентоспроможних на міжнародному ринку [110; 228]. 

В даний час у Франції працює 77 полюсів або кластерів, 7 з них мають статус 

міжнародного значення [110, c. 129]. 

Регіон Іль-де-Франс (System@tic) – сфера діяльності: оптика, електроніка та 

програмне забезпечення в області телекомунікацій, транспорту, оборони. Кластер 

виник в 2005 році. За час його роботи було реалізовано 200 науково-дослідних 

проектів із загальним бюджетом понад 1 мільярд євро. «Систематик» є прикладом 

кластера, розвиваючого активні зв’язки з іншими кластерами за кордоном. Кластер 

має чітку стратегію інтернаціоналізації, котра переслідує дві базові цілі: просування 

компаній-учасниць на зовнішні ринки і підвищення привабливості та впізнаваності 

регіону Іль-де-Франс. Стратегія інтернаціоналізації реалізується за двома 

напрямками: 

1. Європейському (розвиток співпраці з іншими європейськими кластерами): 

– участь у проекті EICOSE2, який об’єднує європейські кластери, які 

розробляють програмне забезпечення в області транспортної безпеки. Ініційовано в 

2006 році кластером SafeTRANS, Німеччина, сьогодні об’єднує 5 кластерів з 4 країн 

(Австрія, Франіця, Німеччина, Іспанія); 

– альянс з датським кластером Point-One в області нанотехнологій і 

мехатроніки, німецьким кластером BICC-Net інформаційно-комунікаційних 

технологій, а також бельгійським кластером цифрових технологій DSP Valley, 

регіон Фландрія; 

– участь у проекті SIGNATURE, створеному на базі європейської програми 

INTERREG (програма, спрямована на розвиток міжрегіональної кооперації країн-

членів ЄС, при спільній фінансовій підтримці Європейського фонду регіонального 

розвитку і самих країн Євросоюзу). Проект спрямований на створення 

європейського кластера інноваційних розробок в області безпеки. Учасники – 

Франція, Великобританія, Бельгія, Німеччина. 
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2. Світовому (присутність в різних точках земної кулі через створену 

кластером мережу технологічних вузлових центрів – хабів). Сьогодні ці центри є в 

Бостоні (США), Пекіні (КНР) і Тунісі (Туніська Республіка). Цілі: просування 

кластера, його членів і регіону, сприяння розвитку партнерських зв’язків і спільних 

проектів в технологічній сфері, розширення експортних можливостей для малого і 

середнього бізнесу. Крім постійної присутності, в центрі двічі на рік 

організовуються поїздки представників малих і середніх компаній – членів кластера. 

Результат: відкриття офісу однієї французької компанії в кластері Boston-Cambridge 

cluster і початок 3 науково-дослідних проектів в лабораторіях КНР. 

Міжнародна корпорація регіону Рона-Альпи. Корпорація була створена в 1987 

році з ініціативи регіональної Ради Рона-Альпи і є провідним інструментом для 

міжнародного економічного розвитку і підвищення інвестиційної привабливості 

території. Корпорація вносить вклад в інтернаціоналізацію кластерів, підвищення їх 

міжнародної конкурентоспроможності, сприяє розвитку міжнародного бізнесу в 

регіоні. Офісна мережа по всьому світу налічує 27 відділень, що представляють 

інтереси регіону Рона-Альпи і його кластерів у розвитку інтернаціоналізації. 

Основні напрямки діяльності: 

– координація міжнародного розвитку регіональних кластерів Рона-Альпи; 

– проведення міжнародних заходів в регіоні; 

– супровід іноземних інвесторів, які прийняли рішення про вкладення коштів в 

економіку регіону Рона-Альпи; 

– стимулювання входження малого бізнесу в регіональні кластери; 

– просування міжнародних компетенцій і ноу-хау кластерів регіону Рона-

Альпи; 

– запрошення експертів і керівників міжнародних об’єднань в регіон Рона-

Альпи; 

– міжкластерне співробітництво: розвиток і координація партнерства із 

зарубіжними кластерами. 

Зважаючи на національні пріоритети України в контексті евроінтеграційного 

процесу, цікавим буде досвід регіональних кластерів і в інших динамічних 
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економіках світу, їх позитивні та слабкі сторони. Інтернаціоналізація кластерів в 

Бразилії є невід’ємною частиною національної кластерної політики. Варто почати з 

того, що її головна мета – підтримка експортного потенціалу малих підприємств 

(річний оборот від 180 тис. до 1,8 млн доларів США), які складають 62 % від 

загального числа бразильських компаній-експортерів [195]. При цьому за даними 

2011 року, їх частка в загальному обсязі експорту склала всього 1 % від усього 

експорту або 2 млрд доларів США в абсолютному вираженні. Основним 

закордонним споживачем є країни Латинської Америки. Низький рівень 

інтернаціоналізації бразильських малих компаній експерти пояснюють низьким 

рівнем економічного розвитку в цілому і слабким залученням в міжнародні 

ланцюжки створення вартості. У 1990 році була створена Бразильська служба 

підтримки малого бізнесу (SEBRAE), на ці цілі з бюджету було виділено 1,5 млрд. 

доларів США. За перше десятиліття своєї діяльності служба SEBRAE створила 

співтовариство експертів для розробки методичного інструментарію в області 

підприємництва і менеджменту. У 2000 році вона вже стала органом, 

відповідальним за розробку і впровадження системної кластерної політики. На 

першому етапі (2001–2002 роки) був проведений аналіз міжнародного досвіду, 

головним чином Італії, Франції та Іспанії. За допомогою Міжамериканського Банку 

Розвитку (Interamerican Development Bank) були розроблені базові методичні 

матеріали щодо реалізації кластерної політики. 

У 2002 році уряд заснував Бразильське Агентство Сприяння Експорту (APEX), 

яке, зокрема, стимулювало експортні консорціуми малих компаній. Такі 

консорціуми поступово формували перші бразильські кластери. У 2007 році більше 

300 кластерів отримали державну підтримку. Їх розвиток відбувався на тлі 

несприятливої економічної ситуації: високе безробіття, девальвація національної 

валюти, стагнація виробництва як наслідок кризи 2008 року. 

Кластер електроніки Санта Ріта ду Сапукаї. Метою цього проекту було 

сприяння 55 компаніям-учасникам у виході на міжнародні ринки. Основними 

заходами стали 130 навчальних заходів, участь у п’яти міжнародних виставках, дві 
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закордонні поїздки. В результаті з 2010 по 2015 рік експорт збільшився на 40 %. 

33 компанії з 55 почали закордонну господарську діяльність. 

Інтернаціоналізація виробничого ланцюжка в області нафти і газу. 

Учасниками цього проекту-кластера стали 187 малих підприємств. Мета – розвиток 

експорту і міжнародної ділової активності, включаючи трансфер технологій, 

створення спільних підприємств і вибудовування коопераційних зв’язків. За 

підсумками реалізації програми підтримки було проведено: 30 навчальних заходів, 

18 бізнес-місій за кордон, 12 делегацій ділових кіл до Бразилії, дослідження 

підприємницького потенціалу 180 компаній, 9500 годин консультацій, 

2 маркетингових дослідження. Економічний ефект склав 70 %-ве зростання обсягів 

експорту за 3 роки (2008–2015), а також створення спільних підприємств з 

партнерами з країн ЄС. 

Інтернаціоналізація китайських регіональних кластерів обумовлена, перш за 

все, орієнтацією бізнесу на експортну діяльність. Відповідно, основна мета 

інтернаціоналізації в рамках кластера – полегшення доступу компаніям-учасникам 

до зарубіжних ринків. Як зазначає С. Сандберг, «в Китаї багато кластерів, що 

складаються з сотень взаємопов’язаних малих підприємств, що виробляють недорогі 

товари народного споживання: іграшки, взуття, канцелярію. Завдяки міцним 

зв’язкам і державній підтримці їм вдається вийти на зовнішні ринки» 153, c. 95]. У 

Китаї навіть є термін «експортний кластер», який визначається як регіональний 

кластер, який є стартовим майданчиком для потрапляння на зарубіжні ринки». З 

іншого боку, великі китайські кластери активно розвивають партнерські зв’язки та 

мережеву взаємодію з кластерами з Європи в рамках різних програм (наприклад, 

bioXclusters, European Cluster Collaboration Platform). В обох випадках відзначається 

сильна підтримка інтернаціоналізації кластерних ініціатив з боку держави (на 

національному та регіональному рівнях). 

На сьогодні Південна Корея налічує понад 660 кластерних ініціатив, 262 з 

яких є регіональними. Найбільш активно корейські регіональні кластери розвивають 

міжнародні зв’язки з кластерами з Німеччини [277]. Ще в 1986 році між 

Міністерством освіти, науки і технологій та Міністерством економіки Південної 
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Кореї і Міністерством науки і досліджень Німеччини було укладено угоду про 

співпрацю в області інновацій. Крім того, Німеччина і Корея є давніми 

торговельними партнерами; через корейських партнерів німецькі компанії також 

мають доступ на азіатський ринок. Співпраця регіональних кластерів двох країн 

почалася з 2006 року. Напередодні, в 2005 році урядом Південної Кореї було 

відібрано 12 великих кластерних ініціатив, розташованих в наступних регіонах 

(провінціях): Кунсан (Чолла-Пукто), Вонджу (Канвондо), Куми (Кенсан-Пукто), 

Ульсан (Йоннам), Чханвон (Кенсан-Намдо), Кванджу (місто прямого 

підпорядкування), Окчхон (Чхунчхон-Пукто), Намдонгу (Інчхон, незалежна 

адміністративно-територіальна одиниця і вільна економічна зона) і ін. Усередині 

цих 12-ти ініціатив розташовані 60 комплексів, які отримали статус «міні-

кластерів». У кожному з них створено спеціалізований інститут – Агентство 

ділового розвитку кластера, яке займається координацією мережевої взаємодії 

всередині кластера і інтернаціоналізацією. Самі агентства отримували фінансування 

від Корейської корпорації промислових комплексів (KICOX). 

У реалізації кластерної політики Індії важливу роль відіграє держава. Причому, 

більшу активність проявляють саме регіональна влада. Наприклад, одним із 

пріоритетів регіональної кластерної політики штату Орісса є встановлення зовнішніх 

зв’язків [217]. Цим займається Корпорація розвитку промислової інфраструктури. У 

Департаменті промисловості Уряду штату Махараштра розроблена спеціальна 

програма, спрямована на переорієнтацію регіональних кластерів з внутрішнього ринку 

на глобальний. Програма спрямована, перш за все, на представників агропромислового 

сектора, а також кластери малого бізнесу. Аналогічні заходи вживаються в двох інших 

великих регіонах - штатах Карнатака і Раджастхан. Таким чином, в Індії на вищому 

рівні визнається, що основою сильної національної економіки є сильні регіональні 

господарства з точками зростання у вигляді кластерів. А для того, щоб останні могли 

посилити свої позиції (залучати інвестиції, розвивати малий бізнес, кадровий 

потенціал, науку, виробництво, освоювати нові технології та ринки) необхідна активна 

інтернаціоналізація [217, с. 19]. 
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З метою просування регіональних кластерних ініціатив та компаній, що 

входять до їх складу на світовий рівень щорічно проводиться Глобальний 

економічний саміт. Захід організовано Всєіндійською промисловою асоціацією (All 

India Association of Industries) і Всесвітнім торговим центром Мумбая (World Trade 

Centre Mumbai). У програмі саміту присутня секція, присвячена розвитку співпраці 

передових кластерів з індійських штатів з їх закордонними партнерами (наприклад, 

канадський Квебек або Фламандський регіон Бельгії). Крім того, індійські кластери 

об’єднуються і створюють компанії спеціального призначення (special purpose 

ventures – SPV) для залучення іноземних інвестицій.  

Проведений в 90-і роки аналіз економіки США показав, що найбільш 

динамічний розвиток отримують ті регіони, де сформувалися кластери. Серед них 

штати Арізона, Каліфорнія, Коннектикут, Флорида, Міннесота, Північна Кароліна, 

Огайо, Орегон, Вашингтон. Обсяг інноваційної діяльності дозволив одній тільки 

Силіконовій долині стати лідером національного експорту, на неї припадає 40 % 

експортної торгівлі Каліфорнії [82, с. 6]. Глобалізація полегшила циркуляцію людей, 

капіталу і технологій з-за кордону і стала одним із факторів успіху Силіконової 

долини». Вона також сприяла розвитку в рамках кластера природжених глобалістів 

– малих інноваційних компаній, спочатку орієнтованих на міжнародні ринки і 

маючих доступ до глобальних джерел ресурсів. 

У Силіконовій долині іноземні кадри внесли значний вклад у розвиток 

регіональної економіки. До 1990 року чверть інженерів і вчених в Каліфорнії були 

іноземцями, а 24 % технологічних компаній в Силіконовій долині були засновані 

вихідцями з Китаю та Індії. Багато іммігрантів переїжджають в Силіконову долину 

після закінчення університетів та отримують наукові ступені в провідних вузах 

регіону, таких як Берклі, Стенфорд або Університет Сан-Франциско. Масштаб їх 

діяльності з самого початку міжнародний. Так, вони можуть залучати ресурси зі 

своїх рідних країн, вибудовувати мережеві взаємодії зі своїми університетськими 

товаришами, місцевими компаніями. Як відзначають Бательт і ін., вони з’єднують 

місцеве знання з глобальним знанням, створюючи, таким чином, нову вартість [190]. 

Ті іммігранти, які через деякий час повертаються із Силіконової долини на 
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батьківщину, застосовують там весь їхній досвід, знання і зв’язки. Нинг-Сан Ченг, 

інженер і вчений повернувся до рідного Шанхаю після 20 років роботи в 

Силіконовій долині. У 2002 році Ченг і двоє його колег з США, також вихідці з 

Китаю, заснували компанію «BCD» з виробництва напівпровідників. Налагоджені 

зв’язки з фахівцями і інвесторами з кластера дали їм можливість залучити 

американський венчурний капітал, а також найняти першокласну управлінську 

команду з представників різних країн. 

Модель інтернаціоналізації кластерів в США часто описується вченими через 

створення глобальної мережі кластерів або суперкластерів [206]. Вони можуть 

виникати в географічно близьких, але адміністративно різних регіонах, межі між 

якими згодом зникають і виникають великі суміжні регіони (наприклад, Північно-

східний коридор або Силіконова долина). Говорячи про формування мережі 

кластерів, дослідники підкреслюють, що їх важливим елементом є різні соціальні 

організації. Вони виникають як неформальні об’єднання з представників різних 

сфер: виробництва, академічного середовища та ін. і з часом виростають в потужні 

професійні асоціації. Часто вони утворюються за національною ознакою – відомі 

приклади індійських, іранських, ізраїльських, французьких та інших спільнот. Так, в 

1989 році в Силіконовій долині виникла Асоціація китайських інженерів 

Силіконової долини – SVECA (SilliconValleyChineseEngineersAssosiation) [206, с. 7], 

яка налічує сьогодні понад 6 тисяч учасників в США, Європі та Азії. Її місія – 

сприяти створенню і підтримці взаємовигідного співробітництва між учасниками 

кластера з їх рідними регіонами по всьому світу. 

Глобальні мережі регіональних кластерів в США характеризуються переходом 

трьох типів зв’язків: слабкі зв’язки, міцні зв’язки і ковалентні зв’язки. Слабкі 

зв’язки (weak ties): вид взаємодії між учасниками кластерів, що найбільш часто 

зустрічається, має на увазі обмін інформацією і короткочасне міжособистісне 

спілкування. Форми – міжнародні ярмарки і виставки, конференції, професійні та 

галузеві форуми. Цей вид співпраці є найменш витратним, проте забезпечує доступ 

до необхідної інформації, ресурсів. По мірі інтенсифікації таких контактів обмін вже 

не обмежується лише інформацією, а й технологіями, послугами, виникають міцні 
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зв’язки (Durable bonds). Міцні зв’язки також виникають між окремими особами, 

компаніями, організаціями в різних регіональних кластерах, вони динамічні і гнучкі. 

Прикладом можуть бути компанії – природжені глобалісти, які поєднують у собі 

мобільні ресурси з усього світу.  

У різних країнах вбудовування кластерів в ГКМ відбувається на різних рівнях: 

– інтернаціоналізація учасників (в основному, малого бізнесу) через потенціал 

кластера; 

– залучення в кластер зарубіжних учасників; 

– включення кластерів в міжнародні кластерні мережі та спільноти; 

– формування навколо свого кластера глобальних спільнот. 

Для опису найбільш міцних зв’язків між кластерами була проведена аналогія з 

електронами, між якими виникають ковалентні зв’язки. Цей тип взаємодії 

характеризується постійними взаємовідносинами, в яких роль кожного кластера 

ототожнюється з цілим бізнес-процесом або ланкою ланцюжка створення вартості. 

Ковалентні зв’язки характеризуються реверсивними потоками інформації, капіталу, 

товарів. Прикладом ковалентних зв’язків є співробітництво Силіконової долини з 

кластерами Ізраїлю. Як зазначає Дж.Енгел і І. дель-Палачіо - цей кластер вже не є ні 

чисто американським, ні ізраїльським, проте суперкластером обох регіонів. [206, с. 9]. 

 

4.3. Глобальні міські кластери та їх місце в структурі ГКМ 

 

Міжміські відносини утворені міцними регіональними зв’язками є частиною 

більш широких реляційних або територіальних мереж, які створені компаніями і по-

різному проявляють себе в різних галузях, мають різні дискретні кордони і різну 

скалярну конфігурацію. Вибудувані відносини пов’язують міста в рамках певних 

мереж інформації, капіталу та інших потоків. Аналіз таких відносин дає критичне 

розуміння різних геополітичних аспектів, галузевих конфігурацій, а також бачення 

того як широкі процеси глобалізації і нерівномірного розвитку поширюються в 

просторі і часі. 
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Незважаючи на той факт, що дослідження взаємодії глобальних міських мереж 

(World City Network (WCN) – надалі ГММ) є важливою складовою вивчення 

регіональних кластерів, аналіз наукових робіт в цій області говорить про те, що до 

теперішнього часу проводилися обмежені дослідження, які лежали в площині 

вивчення географічних факторів близькості на рівні взаємодії з БНП, і як такі мережі 

переростають в більш просторовий масштаб [214; 386]. Щоб зрозуміти масштаб 

кластеризації в міських мережах, потрібно проаналізувати взаємодію глобальних 

мереж і БНП на інших рівнях, вийти за рамки просторових конфігурацій. 

Зв’язок між міською економікою та мережею був досліджений в роботах 

Портера в 1994 році, і вже тоді домінувала думка щодо впливу БНП на встановлення 

міжміських зв’язків. Сучасний аналіз ГММ говорить про те, що міста є своєрідними 

центрами створюваних мереж (ГКМ), як з точки зору взаємозв’язку підприємств в 

рамках глобальної економічної системи, так і з точки зору становлення регіональних 

кластерів та галузей. 

З’вязок між містами та мережами розглядався в контексті зв’язків 

установлених між містами самими глобальними корпораціями, і саме з позиції 

економічної значущості міста в цій мережі, в окремому кластері чи галузі [330]. 

Проте, щоб зрозуміти побудову глобальних міських кластерів, конфігурацію між 

містами, враховуючи недостатність висвітлення цього питання в науковій 

літературі, необхідно розкрити сутність «глобального міста», саме з точки зору 

місця в ієрархії глобальної корпорації (як локальна просторова категорія і складова 

транснаціоналізованої мережі розглядалось в третьому розділі). Відповідно, 

розробка успішної політики економічного розвитку міста залежить від розуміння 

того, які конкретні вектори взаємозв’язку формують реляційні відносини і як 

«еволюціонує» «глобальне місто». 

Глобальні міста США – концентратори штаб квартир БНП. Найбільші центри 

США представляють одну з найчисельніших груп глобальних міст, ядро 

Північноамериканського вузла транснаціональної урбаністичної системи. Так, в 

першій класифікації П. Тейлора [28], складеній на базі оцінки тільки ряду секторів 

ділових послуг, 19 із 122 глобальних центрів припадало на частку США, в більш 
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пізніх роботах, заснованих на комплексі показників глобальності міст, – 9 з 52 [52]. У 

рейтингу за 2015 р. присутні 33 центри, з яких 18 вже сформовані, в тому числі 10 

входять у вищу категорію (альфа група), 8 – більш низького рангу (бета група), і 

15 таких, що формуються (гамма група) [20]. У всіх цих і багатьох інших 

класифікаціях так чи інакше, часто опосередковано, враховується присутність 

материнських корпорацій, причому позиції міст США в цьому плані міцні, більше 

того, з урахуванням останніх трендів світового корпоративного розвитку можна 

впевнено прогнозувати їх подальше посилення. За даними Форбс 2000 за 2015 р. в 

рейтингу представлені компанії з 66 країн при домінуванні США (524 компанії) і 

Японії (258), за минулий рік сумарно збільшили присутність на 14 учасників. 

Більшим приростом відрізняється тільки Китай (136) з 15 компаніями новачками [15]. 

Практика США багато в чому знімає обережні сумніви і навіть критику ряду 

фахівців, включаючи апологета глобальності міст С. Сассена: «... кількість штаб 

квартир – це якраз те, що відрізняє глобальне місто» [22, с. 13]. Зараз в цих центрах 

країни зосереджено майже 65 % (339 з 500) американських компаній, що входять в 

рейтинг Форбс 2000. Більше того, їх розподіл по основним ієрархічним нішам 

глобальних міст засвідчує – на частку альфа групи приходиться понад 2/3 всіх штаб-

квартир БНП, бета групи – трохи більше 1/5 і гамма групи – трохи більше 1/10 

(див. Додаток Ц).  

Так, тільки Нью-Йорк акумулює майже 1/4 всіх головних офісів найбільших БНП 

США, а п’ятірка лідерів (плюс Сан-Франциско, Чикаго, Х’юстон, Даллас) – більше 

половини (54,3 %). Проте всі глобальні міста країни (за винятком Орландо) виступають в 

якості реальних майданчиків американського транснаціонального бізнесу. Досвід США в 

цілому підтверджує дієвість класичного корпоративного критерію, добре 

кореспондується з більшістю більш широких угруповувань і класифікацій. 

Згідно з даними Форбс 2000 за 2015–2015 рр., в глобальних містах США 

представлено представництво транснаціональних структур 621 з 1374 

неамериканських корпорацій (або 45,2 %). Загальна кількість їх офісів в країні – 

6412, з них в глобальних містах знаходиться більше 1/2 (3561) [15]. 
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Частина компаній відкриває представництва у всіх більш-менш великих 

містах країни (наприклад, фінська компанія «Kone»), інша частина орієнтується на 

регіональний підхід у вигляді суперзосередження присутності тільки в декількох 

штатах США (наприклад, мексиканська компанія «Cemex»), чимало й інших схем 

дії компаній на зарубіжному ринку. Оцінити глобальність агломерацій США і їх 

ієрархію через призму експансії зарубіжних компаній дозволяють три статистично 

доступних індикатори: загальне число офісів компаній, число їх регіональних штаб 

квартир і число країн представлених БНП.  

Якщо керуватися правилом «одна компанія в одному місті», то реальна 

кількість офісів в глобальних містах США в 2015–2015 рр. склала 2963. Їх розподіл 

по типологічним групам, як і в випадку материнських корпорацій, носить 

концентрований, але більш злагоджений характер. За рахунок альфа міст (~ 3/5) 

додаткову вагу набувають глобальні центри, що формуються (19 %), тобто 

«Розселення» офісів зарубіжних компаній отримує більшу ступінь свободи, що 

видається цілком логічним. Картина в цілому повторюється і при аналізі розміщення 

255 регіональних штаб квартир БНП, але має більш суворий характер. На альфа 

групу міст припадає уже більше 3/4 всіх головних офісів компаній, а на ті, що 

формуються – менше 8 %. У наявності явне тяжіння регіональних штаб квартир 

зарубіжних компаній до епіцентрів транснаціонального бізнесу в США. 

Закономірні результати і третього ракурсу дослідження – як і в попередніх 

випадках, з великим відривом лідирує Нью Йорк, де присутні БНП із 45 країн; в 

інших центрах альфа групи міст – по 20–30, а в інших містах – від 10 до 20 країн. 

Диференціацію глобальних міст США як центрів ділової активності корпорацій 

інших країн добре відображає зведений індекс корпоративної активності (ІКА). За 

його значенням виділяються: однозначний лідер Нью-Йорк (максимальна величина 

ІКА, рівна трьом), що перевершує інші міста за всіма індикаторами з гігантським 

відривом, і три групи центрів нижчих рангів. 

Перша група (ІКА = 1,0 ̧1,6) представлена серйозними конкурентами 

неофіційної столиці США – Лос-Анджелесом, Сан-Франциско, Хьюстоном, Чикаго, 

Маямі і Вашингтоном, в кожному з цих міст розташовано значне число 
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представництв БНП різного рангу і профілю з 30 країн і більше. Слід зазначити 

колосальне значення зовсім невеликого числа міст, багато в чому визначаючих 

зовнішньоекономічне співробітництво США на рівні БНП. 

Друга група (ІКА = 0,5 ̧1,0) складається з центрів трьох типів: функціонально 

спеціалізованих (наприклад, Сан Хосе, Детройт); колишніх міст лідерів, які втратили по 

ряду причин свою велич (Філадельфія, Бостон); центрів, що динамічно розвиваються на 

інноваційній основі (Даллас, Сіетл). Ці міста привабливі для іноземних бізнес структур 

за рахунок надання особливого комплексу високопрофесійних послуг або виробництв 

міжнародного значення. Так, Атланта – крупний авіахаб США і світу; Філадельфія – 

колиска американської незалежності, а тепер оплот потужної хімічної промисловості, 

фармацевтики і медицини. Для Детройта особливу роль відіграє його позиціонування як 

батьківщини світового автомобілебудування. 

Третя група (ІКА < 0,5) включає 18 міст з відносно обмеженими 

можливостями глобального зростання. Ці центри поки не володіють достатнім 

людським капіталом, належними умовами для розвитку успішного бізнес 

середовища, економічними і / або іншими ресурсами, що дозволяють на рівних 

боротися з лідерами за залучення закордонних інвестицій. Значна частина з них або 

вже не відіграє тієї ролі, як кілька десятиліть тому (наприклад, Пітсбург, Клівленд), 

або зовсім недавно почали сходження в рамках глобальних ринків (Остін, Фінікс) і 

ще не встигли наростити потенціал, необхідний для гідної конкуренції з містами, 

більше залученими в корпоративні мережі. 

Деякі географічні аспекти присутності зарубіжних БНП в глобальних містах 

США, де нині діють найбільші бізнес контрагенти 47 з 66 країн, що входять в рейтинг 

Форбс 2000. Їх сукупна регіональна структура досить специфічна. Якщо в цілому в 

складі БНП світу (без США) домінують компанії Азіатсько Тихоокеанського регіону 

(АТР) (49,4 %), на другій позиції знаходиться своєрідний консолідований субрегіон 

Європа, Близький Схід і Африка (40,8 %), а вага інших територій мізерно мала, то у 

випадку глобальних центрів США ситуація інша - АТР (31,8 %) значно поступається 

Європі (52,8 %), а серед інших вагомі позиції сусідньої Канади. При цьому на рівні 

країн одноосібним лідером за кількістю офісів зарубіжних БНП виступає Японія, 
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майже в 2 рази випереджаючи Великобританію, Францію та Німеччину. В цілому в 

глобальних містах США домінують корпорації досить вузького кола країн. Так, на їх 

першу п’ятірку (Японія, Великобританія, Франція, Германія і Канада) припадає 55,6 % 

всіх представництв БНП, а на першу десятку – 74,9 %. 

Аналіз масиву даних по агломераціям США з використанням індексу 

Герфіндаля-Гіршмана (Herfindahl-Hirschman index, HHI), зазвичай застосованих для 

оцінки ступеня монополізації галузі, а в нашому випадку - «географії», свідчить про 

досить помірний рівень диверсифікації просторової структури присутніх в них БНП.  

Його середня величина для всієї сукупності глобальних центрів США 

становить 1091. За цим показником глобальні центри США досить чітко групуються 

в 4 категорії: < 900 – 9 міст, 900–1000 – 6, 1000–1200 – 6 і > 1200 – 10 центрів. 

Середина рейтингу порівняно нечисленна, але і розбіжність між крайніми 

значеннями індексу не така велика. Не вдаючись в подробиці і з’ясування причинно-

слідчих взаємозв’язків, відзначимо лише, що мінімальне число країн залучають в 

орбіту депресивний Детройт (HHI = 1728) і Канзас Сіті (HHI = 1650), а 

максимального - нові точки зростання міжнародної ділової активності – Маямі і 

Х’юстон ( < 700) (див. табл. 4.2)  

Таблиця 4.2 

Залучення провідних мережевих БНП глобальними центрами США 

Індекс 

Герфіндаля-

Гіршмана 

ІКА Всього 

< 0,5 0,5 – 1,0 1,0 – 1,5 3 

< 900 Шарлотт, Фінікс Атланта, Бостон, 

Філадельфія, 

Даллас 

Майамі, Х’юстон Нью-

Йорк 

9 

900 – 1000 Міннеаполіс, Тампа Сієтл Лос-Анджелес, 

Сан-Франциско, 

Чикаго 

 6 

1000 – 1200 Денвер, Індіанаполіс, 

Клівленд, Пітсбург, 

Сан-Дієго 

Сан-Хосе Вашингтон  7 

> 1200 Балтимор, Канзас-Сіті, 

Коламбус, Мілуокі, 

Орландо, Остін, 

Портленд, Сент-Луіс, 

Цинциннаті 

Детройт   10 

Всього 18 7 6 1 32 

Джерело: складено за [452] 
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На цьому загальному тлі простежується ряд приватних пріоритетів зарубіжних 

БНП в містах США. Чисто кількісну перевагу мають європейські корпорації - їх частка 

в географічній структурі компаній перевищує 60 % в 10 містах, 7 з яких знаходяться на 

Середньому Заході і Сході країни, в регіонах, економічно і культурно традиційно 

орієнтованих на Європу. У моделях розміщення часто відчутні національні переваги. 

Так, підвищеним інтересом британських компаній користуються Бостон і Філадельфія, 

німецьких – Шарлотт і Фінікс, французьких – Даллас, а іспанських – Маямі. 

Абсолютна перевага компаній з АТР відзначається тільки в Лос-Анджелесі (> 50 %), але 

міцні, а часто і визначальні позиції (> 40 %) азійські БНП займають в багатьох центрах. 

Перш за все до них відноситься Нью-Йорк, на корпоративному рівні найтіснішим 

чином взаємодіє у фінансовій сфері з Японією, а також ряд міст, функціонально 

спеціалізованих в рамках глобальних ринків, наприклад високотехнологічний Остін, де 

особливо активні тайванські компанії, або Детройт з широким представництвом 

японських і південнокорейських фірм автовиробників. Фактор територіальної 

близькості багато в чому грає головну роль в розміщенні корпорацій з Південної 

Америки і Канади. У першому випадку пальма першості належить Маямі, в якому 

представлені компанії всіх шести країн регіону, які працюють в США, а в другому – 

найбільшим центрам північного заходу країни. 

Аналіз корпоративної активності і географічного розмаїття свідчить про високу 

і часто пряму залежність між значимістю міста в національній та глобальній 

економіці і його залученістю в транснаціональні мережі корпорацій різних країн. За 

поєднанням ознак в окрему немасштабну категорію виділяється Нью-Йорк як 

суперцентр транснаціонального бізнесу, а також чотири блоки глобальних міст США. 

Перший з них (ІКА = 0,5 ̧1,5; HHI < 1000) складається з 10 потужних 

комплексних або функціонально спеціалізованих ділових центрів, що відіграють 

важливу роль на одному або декількох слабо монополізованих глобальних ринках, 

що сприяє залученню корпорацій з усього світу. Друга група (ІКА = 0,5 ̧1,5; 

HHI > 1000) представлена тільки трьома містами (Вашингтон, Детройт, Сан Хосе), 

які займають визначне місце, але вже в рамках сегментів світової економіки, 

контрольованих мінімальною кількістю БНП. В цьому випадку, не дивлячись на 
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високу атрактивність міст для міжнародного бізнесу, вже з самого початку 

передбачається обмежене число зарубіжних учасників. 

Третій блок (ІКА < 0,5; HHI < 1000), мабуть, найцікавіший з точки зору принципів 

розміщення представництв зарубіжних БНП, включає 4 центри - Фінікс, Мінеаполіс, 

Шарлотт і Тампа. Ці міста концентрують увагу великої кількості корпорацій з різних 

країн, причому не стільки за рахунок економічної вигоди, що чітко переглядається, 

скільки через комфортність умов перебування, в тому числі кліматичних. Четвертий і 

найбільш численний за складом кластер (ІКА < 0,5; HH I> 1000) представлений 

вузькоспеціалізованими за функціональним профілем і такими за статусом, що 

формуються глобальними містами – це полігони діяльності галузевих БНП деяких 

країн, фактори розміщення яких різноманітні і часто специфічні. У цих центрах, як 

правило, представлено невелике число компаній переважно з країн Європи, що 

володіють найбільш сформованою і розгалуженою мережею філій. 

Аналіз підтвердив вихідну гіпотезу про дальність найбільших агломерацій 

США в просторовій організації транснаціонального бізнесу, високому рівні 

концентрації в них не тільки штаб квартир БНП, а й представництв провідних 

зарубіжних компаній. Рейтинг центрів по числу останніх досить добре збігається з 

ієрархією глобальних міст по комплексу характеристик, що підкреслює 

працездатність і релевантність критерію, який ми застосовуємо для аналізу 

глобальних міських кластерів, де також важливу роль відіграють функціональна 

спеціалізація міста, його економіко-географічне положення і місце в системі центрів 

глобальних ринків, наявність історичних коренів і традиційних культурних зв’язків, 

комфортність середовища проживання персоналу. 

 

4.4. Економетрична ідентифікація кластерних моделей глобальних 

корпоративних мереж 

 

Як уже зазначалося, одним із ефективних та поширених підходів емпіричного 

тестування функціонування глобальних корпоративних мереж є кластерний підхід. Він 

у різних варіаціях завжди був та є представленим у наукових дослідженнях провідних 
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учених, які досліджували ці питання. Така ефективність та широке застосування 

зумовлені, на наш погляд, чотирма важливими чинниками. По-перше, універсальний 

характер підходу. Ідентифікація кластерів можлива за різними критеріями, що може 

дозволити аналізувати різні аспекти досліджуваної проблеми, а поряд із можливостями 

багатокритеріальної кластеризації ці різні аспекти можна поєднати в рамках однієї 

моделі. Такі можливості кластерного підходу суттєво розширюють рамки аналізу. По-

друге, зміст і сама ідея нетворкінгу передбачає формування певних угрупувань 

економічних агентів, діяльність яких базується навколо чогось спільного, має певний 

рівень упорядкованості та системності. У техніко-статистичному розумінні такі 

угрупування і є кластерами, досліджувати які доцільно, зручно та ефективно 

кластерними методами аналізу. По-третє, потужний технічний характер кластерних 

методів аналізу. Останні зазвичай базують на визначних статистично-математичних 

методах котрі мають у своїй основі фундаментальні перевірені алгоритми, дають 

надійні результати. По-четверте, кластерні моделі можна розглядати як специфічну 

форму гравітаційних моделей, оскільки фактично статистично визначені кластери 

характеризують певну економічну логіку близькості країн, мають свої центри. Останні, 

своєю чергою, мають чітко визначені кількісні координати, що з точки зору реальних 

процесів означає групування певних країн навколо іншої – передбачувано великої, 

потужної економіки. Така логіка «гравітації» може, на наш погляд, статистично 

пояснити та підтвердити певні явища та процеси дійсності. 

Ми проведемо багатокритеріальну кластеризацію за методом k-середніх, який 

передбачає мінімізацію сукупного квадратичного відхилення (за всіма критеріями) точок 

кластера від його центру. При цьому координати точок центру не встановлюються в 

якості констант, а розраховуються та перераховуються залежно від локації інших точок 

доти, доки не буде знайдений оптимум
10

. Кількість кластерів задається довільно. 

Використовуваною мірою близькості методу k-середніх є Евклідова відстань, 

яка розраховується як квадратний корінь із суми квадратів різниць між двома 

значеннями (точками): 

 

                                                 
10 Усі розрахунки проведені автором у середовищі StatSoft STATISTICA 64 10. 
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         (4.1) 

 

де ( , )d x y  – Евклідова відстань між точками x та y у багатовимірному просторі, 

nx – значення точки х за n-м виміром (критерієм), 

ny – значення точки y за n-м виміром (критерієм). 

Формалізований алгоритм методу k-середніх є таким. Кількість кластерів 

визначається заздалегідь. Це рішення – поза межами статистики, воно приймається 

аналітиком. Зазначена кількість визначається з урахуванням змістової доцільності, 

задач дослідження та, власне, розміру вибірки. Кількість вимірів (критеріїв, 

координат кожного спостереження) також є опцією аналітика. Спочатку для 

спостережень обирається центр кожного кластера. У принципі ці центри можна 

обрати довільно, хоча зазвичай це робиться на основі певного критерію, приміром 

максимізації відстані між центрами. Кожне спостереження відносять до того 

кластера, Евклідова відстань до центру якого є найкоротшою. Наступним кроком є 

перерахунок координат центру кластера, після чого кластер формується знову. 

Алгоритм припиняється, коли координати центру кластера не змінюються. 

У нашому дослідженні ми кластеризуватимемо країни, залучені до глобальних 

корпоративних мереж. Критеріями кластеризації в нашому випадку обрано такі. 

По-перше, рівень розвитку місцевого ринку акцій. На наш погляд, цей 

показник повинен враховуватися у відносному форматі, скажімо як частка 

капіталізації локального ринку у ВВП. Капіталізація, будучи показником доволі 

поширеним та простим, є разом з тим надзвичайно ємним та глибоким індикатором, 

особливо в разі його використання у відносному форматі. Ринок акцій є, власне, 

ринком тих фінансових інструментів, котрі є формою розвитку відносин власності. 

Саме на основі акцій сучасні БНП будують залежності між материнськими та 

дочірніми компаніями, формуючи корпоративні структури. Також на основі акцій 

відбуваються транскордонні злиття й поглинання, коли купуються та продаються 

контрольні пакети. І безперечно стан ринку акцій є важливим індикатором рівня 

розвитку фінансового ринку країни в цілому, характеристикою ступеня його 
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ліквідності тощо. Належний рівень розвитку ринку акцій є свідченням і достатнього 

рівня інституційного забезпечення фінансового сектору, відповідності ринкової 

інфраструктури тощо. У кількісному розумінні що вища частка капіталізації 

локального ринку акцій у ВВП, то більш розвинутим є сам ринок. Логіка цього 

критерію говорить, що чим більш розвинутим є ринок акцій країни, тим більше вона 

здатна залучати ПІІ й тим більшою мірою бути залученою до глобальних 

корпоративних мереж. Значення цього показника для обраних країн наведено в базі 

даних Всесвітнього банку станом на кінець 2017 року [474]. 

По-друге, рівень розвитку країни. Цей критерій матеріалізований у нашому 

дослідженні традиційно – у форматі ВВП на душу населення. Високий рівень 

розвитку країни зумовлює зазвичай високий ступінь її капіталонасиченості, 

логічним результатом чого є висока здатність експортувати капіталу у формі ПІІ. 

Логіка цього критерію хоча і є добре відомою, але без нього подібна кластеризація 

неможлива. З нашої точки зору пояснити формування та розвиток різних кластерів 

країн з огляду на їхню участь у транскордонних корпоративних мережах неможливо 

без урахування рівня розвитку країни. Цей показник ми також використали за базою 

даних Всесвітнього банку [473]. Він вимірюється в доларах США у поточних цінах. 

Третій та четвертий критерії мають спільну методологічну основу. Вони 

обидва характеризують силу корпоративного зв’язку між країною базування та 

країною-реципієнтом. Це – загальна кількість корпоративних сполучень на основі 

акціонерної власності: вихідних (третій критерій) та вхідних (четвертий критерій). 

Наявність вихідного корпоративного сполучення означає, що БНП даної країни 

здійснило ПІІ до іншої країни. Натомість вхідне сполучення відображає, що 

зарубіжне БНП відкрило в даній країні філію на основі прямих інвестицій. Дані за 

цим критерієм представлені у форматі кількості таких сполучень відповідно до баз 

даних Fortune та LexisNexis Directory of Corporate Affiliations [466]. Наявність даних 

за цим критерієм, власне, й визначила розмір вибірки, що розглядається. Це 110 

країн, з-поміж яких лише 43 мають вихідні сполучення. У підсумку аналіз базується 

на 8643 сполученнях, котрі представляють 4687 пар країн. 
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По-п’яте, географія вибірки. Це критерій ми матеріалізуємо у форматі штучної 

змінної, що відповідатиме за географічну локацію країни. Ми розглядаємо шість 

таких локацій: Північна Америка, Південна Америка (у тому числі Центральна), 

Європа, Африка, Азія (крім Австралії та Нової Зеландії), Австралія та Нова 

Зеландія. У рамках цього критерію географія нас цікавить, власне, у термінах 

відстаней, що в цілому співпадає з традиційним поділом світу на континенти за 

винятком виокремлення Австралії та Нової Зеландії. У кількісному форматі 

названим локаціям відповідатимуть штучно призначені атрибутивні змінні 1, 2, 3, 4, 

5 та 6 відповідно. Ми очікуємо, що цей критерій дасть змогу підтвердити важливу 

гіпотезу про значущість географічного чинника у формуванні кластерів. На цій 

основі в подальших дослідженнях можна розширити діапазон локацій, скажімо, до 

10 або навіть більшої кількості, визначити яку можна буде після проведення даного 

дослідження. 

Дані за п’ятьма визначеними критеріями кластеризації наведені в Додатку Ч. 

При цьому фінальна кількість країн для кластеризації скорочена через нестачу 

даних. Так, за 2017 рік немає даних за капіталізацією ринку за такими країнами, як 

Албанія, Алжир, Ангола, Азербайджан, Болівія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, 

Буркунам Фасо, Бурунді, Камерун, Чад, Чехія, Данія, Домінікана, Еквадор, 

Сальвадор, Естонія, Ефіопія, Гамбія, Гватемала, Гондурас, Італія, Ямайка, Кенія, 

Кувейт, Латвія, Литва, Лівія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мавританія, Молдова, 

Мозамбік, Нікарагуа, Пакистан, Парагвай, Румунія, Сенегал, Словаччина, Суринам, 

Швеція, Сирія, Танзанія, Уганда, Україна, Велика Британія, Уругвай, Венесуела, 

Замбія, та Зімбабве. І це не дивно, оскільки більшість з цих країн, очевидно, мають 

дуже слабкий та незначний (в масштабах національних економік) ринок акцій. 

Коригування масиву даних ми робимо таким чином. Вилучаємо з нього всі країни, 

за якими немає повних даних та які не мають жодного вихідного сполучення. Це – 

усі вищеперелічені країни крім п’яти: Чехії, Данії, Італії, Швеції та Великої Британії. 

За цими країнами наявні вихідні сполучення, а тому їх доцільно залишити в 

дослідженні, навіть з дещо застарілими даними. Для цих країн ми використали 

останні наявні дані за першим критерієм кластеризації (станом на кінець 
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відповідного року): Чехія – 2008 р., Данія – 2004 р., Італія – 2014 р., Швеція – 2003 р. 

та Велика Британія – 2008 р. Із зрозуміли причин до аналізу включена Україна, за 

якою дані наявні за 2011 р. У підсумку маємо масив даних за 64-ма країнами. 

Зазначимо також, що кластеризація вимагає попередньої статистичної 

підготовки. Окремі критерії кластеризації мають відмінні одиниці вимірювання, які 

в абсолютних значеннях можуть різнитися дуже суттєво. Тому необхідно привести 

їх до спільної основи, що забезпечується спеціальною технікою стандартизації. Вона 

передбачає, що для кожного критерію розраховується середня та стандартне 

відхилення, а відповідний стандартизований показник обчислюється як відношення 

стандартного відхилення до середньої: 
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де  ST

ix  – стандартизоване значення спостереження xi, 

ix – середнє значення спостережень, 

)( ix – стандартне відхилення значень спостережень. 

Після стандартизації всі критерії набувають спільного формату та можуть 

бути релевантно використані у кластеризації. 

Важливим методологічним і технічним аспектом кластеризації є визначення 

кількості кластерів. У принципі жодних обмежень у цьому плані не існує, однак ця 

кількість повинна мати зрозумілу логіку та раціональне обґрунтування. Логіка нашого 

дослідження підказує, що кластерів не має бути більше, ніж визначених за шостим 

критерієм регіонів, тобто шести. Найменша можлива кількість кластерів диктується 

загальноприйнятою градацією діапазонів, значення яких поділяються на низькі, середні 

та великі. Тому ми вважаємо, що кластерів має бути щонайменше три, а в нашому 

випадку від трьох до шести. Однак перед фінальною версією кластеризації (власне, 

перед остаточним вибором кількості кластерів) ми провели декілька експериментів, 

поділяючи вибірку спочатку на три кластери, а потім додаючи по одному кластера в 

рамках кожного наступного експерименту – до десяти. 
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Наведемо результати цих експериментів. Для випадку із чотирма кластерами 

спостерігаємо надмірне їх укрупнення, головною проблемою якого є потрапляння 

до кластерів украй контрастних країн. У такій ситуації важко робити висновки та 

узагальнення, а сама кластеризація, власне. втрачає свою первинну ідею – вона не 

дає змоги виявити спільні та відмінні риси об’єктів кластеризації, натомість групує 

доволі різнорідні країни. Меншу кількість кластерів відповідно теж немає сенсу 

робити. Найбільш вдалою виявилося виділення п’яти кластерів, при тому, що 

більша їх кількість призводить до наступного. Так, наш експеримент із шістьма 

кластерами майже не вплинув на менш розвинуті країни, а лише додавав кластери з 

високорозвинутих країн, котрих ставало дедалі менше в кожному окремому 

кластері. Збільшення кількості кластерів, очевидно, призвело б до розподілення 

кожної розвинутої країни до окремого кластера, а також до дрібнення (на певному 

етапі збільшення кількості кластерів) кластерів з менш розвинутих країн. Слід 

зазначити, що всі п’ять параметрів кластеризації є значущими за F-критерієм та 

суттєво впливають на результати кластеризації (відповідні показники значущості 

прямують до нуля для п’яти кластерів). 

Отже перейдемо до детально аналізу п’яти отриманих кластерів. Наявність 

статистичних закономірностей у рамках виявлених кластерів, а також змістові 

характеристики досліджуваних процесів дають змогу виділити п’ять усталених 

моделей участі країн у формуванні глобальних корпоративних мереж. Перша 

модель – модель великих економік – представляє другий статистичний кластер та 

охоплює лише чотири високорозвинуті країни (табл. 4.3) 

Таблиця 4.3 

Склад та параметри кластера 2 

№ 

з/п 
Країна Критерій 1 Критерій 2 Критерій 3 Критерій 4 Критерій 5 

1 Велика Британія 64,63 39720 351 311 3 

2 Німеччина 61,52 44470 850 230 3 

3 США 165,65 59532 1172 499 1 

4 Франція 106,46 38477 457 206 3 

Джерело: розраховано та складено автором. 
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Для цього кластера характерним є високий рівень ВВП на душу населення, 

середній та високий рівень відносної капіталізації ринку акцій, дуже велика 

кількість вхідних та вихідних корпоративних сполучень. У географічному плані ця 

модель охоплює переважно країни Європи за винятком США. Остання країна також 

виділяється в рамках кластера за першими чотирма критеріями, за якими вона 

займає найвищі позиції. За певних умов США можна було б ідентифікувати навіть 

як окрему модель
11

. Цей кластер охоплює країни, що мають великі обсяги експорту 

та імпорту прямих інвестицій, високий рівень розвитку фінансової та регуляторної 

інфраструктури. 

Друга модель – європейська модель – представлена дев’ятьма розвинутими 

країнами Європи та Канадою (табл. 4.4).  

Таблиця 4.4 

Склад та параметри кластера 3 

№ 

з/п 
Країна Критерій 1 Критерій 2 Критерій 3 Критерій 4 Критерій 5 

1 Австрія 36,16 47291 14 65 3 

2 Бельгія 88,86 43324 83 132 3 

3 Данія 60,21 56308 2 41 3 

4 Ірландія 43,91 69331 12 70 3 

5 Іспанія 67,78 28157 27 146 3 

6 Канада 143,19 45032 11 245 1 

7 Нідерланди 133,15 48223 330 153 3 

8 Норвегія 72,01 75505 21 44 3 

9 Швейцарія 248,42 80190 448 119 3 

10 Швеція 87,55 53442 8 61 3 

Джерело: розраховано та складено автором. 

 

Для країн цього кластера немає чіткої закономірності щодо капіталізації 

ринку акцій – вона коливається у доволі широкому діапазоні, навіть охоплюючи 

повною мірою діапазон другого кластера. Приміром, Швейцарія має значення за 

першим критерієм на рівні 248,42 за рахунок надзвичайно високого рівня 

розвитку міжнародного сегменту ринку акцій – фондова біржа Цюріха вельми 

активно використовується зарубіжними емітентами для виходу на зарубіжні 

ринки, у тому числі й шляхом IPO. Є в цьому кластері й країни з відносно 

                                                 
11 Статистично це й відбулося б унаслідок збільшення кількості кластерів, про що йшлося вище. 
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слабкими ринками акцій, скажімо Австрія – лише 36,16 % від ВВП. Тому цей 

критерій не має суттєвого значення для розмежування між другим та третім 

статистичними кластерами. Щодо ВВП – то це переважно країни з дуже високим 

його рівнем на душу населення. У цій моделі спостерігаємо велику кількість 

вхідних та вихідних сполучень, а також чітко виражений вплив географічного 

критерію – дев’ять з 10 країн представляють розвинуту Європу. Цей кластер 

також представлений економіками з великими обсягами експорту та імпорту 

прямих інвестицій, а другий, третій та четвертий критерії здійснюють значущий 

вплив на кластеризацію. 

Третя модель – Азійсько-тихоокеанська модель. Вона, так само, як і 

попередня, охоплює 10 країн, з яких дев’ять – це країни Азії, а також Австралія та 

Нова Зеландія. Лише одна країна є винятком – це ПАР, котра представляє Африку 

(табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Склад та параметри кластера 5 

№ 

з/п 
Країна Критерій 1 Критерій 2 Критерій 3 Критерій 4 Критерій 5 

1 Австралія 113,98 53800 6 134 6 

2 Ізраїль 65,85 40270 1 8 5 

3 Катар 78,24 63249 0 3 5 

4 Корея 115,75 29743 18 40 5 

5 Малайзія 144,82 9952 0 61 5 

6 Нова Зеландія 46 42941 0 39 6 

7 ОАЕ 62,57 40699 1 22 5 

8 ПАР 352,85 6151 2 45 4 

9 Сінгапур 243,05 57714 16 100 5 

10 Японія 127,72 38428 365 99 5 

Джерело: розраховано та складено автором. 

 

Для країн цієї мережевої моделі характерні дуже висока відносна капіталізація 

ринків акцій, високі та дуже високі значення ВВП. Щодо кількості вихідних 

сполучень – тут немає чіткої закономірності, оскільки в рамках моделі є і Японія з 

надзвичайно великою кількістю вихідних сполучень, і Малайзія з нульовим 

відповідним показником. Щодо кількості вхідних сполучень, то тут представлені всі 

їх діапазони, крім дуже високих значень. 
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Четверта модель – Азійсько-африканська – налічує 19 країн, з яких 15 

представляють Азію (табл. 4.6). Ці країни мають середній, низький та дуже низький 

рівень відносної капіталізації, а також середній, низький та дуже низький рівень 

ВВП на душу населення. Кількість вихідних сполучень для країн цієї моделі 

відсутня, за винятком лише Таїланду, котрий має два сполучення. Кількість вхідних 

сполучень є середньою, низькою або дуже низькою. Країни цього кластера – 

переважно імпортери прямих інвестицій. 
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Таблиця 4.6 

Склад та параметри кластера 4 

№ 

з/п 
Країна Критерій 1 Критерій 2 Критерій 3 Критерій 4 Критерій 5 

1 Бангладеш 34,51 1517 0 3 5 

2 Бахрейн 61,48 23655 0 3 5 

3 В’єтнам 51,6 2342 0 13 5 

4 Єгипет 19,78 2413 0 21 4 

5 Йорданія 59,82 4130 0 3 5 

6 Індія 89,65 1942 0 44 5 

7 Індонезія 51,27 3847 0 52 5 

8 Казахстан 27,97 9030 0 2 5 

9 Китай 71,18 8827 12 167 5 

10 Маврикій 73,44 10491 0 3 5 

11 Марокко 61,11 3007 0 14 4 

12 Нігерія 9,91 1968 0 15 4 

13 Оман 29,32 15668 0 4 5 

14 Саудівська Аравія 65,73 20849 0 16 5 

15 Таїланд 120,53 6595 2 59 5 

16 Туніс 22,33 3464 13 10 4 

17 Туреччина 26,72 10546 0 35 5 

18 Філіппіни 92,6 2989 0 33 5 

19 Шрі Ланка 21,7 4074 0 7 5 

Джерело: розраховано та складено автором. 

 

П’ята модель – найбільш контрастна за своїм складом, модель змішаного 

типу. Вона охоплює переважно країни Південної Америки та менш розвинуті країни 

Європи. Тут немає єдиної закономірності за критерієм капіталізації, але щодо ВВП, 

то це – переважно країни із середнім, низьким та дуже низьким рівнем. Країни цієї 

моделі мають найнижчу кількість як вхідних, так і вихідних сполучень (табл. 4.7), є 

переважно імпортерами прямих інвестицій. 

Таблиця 4.7 

Склад та параметри кластера 1 

№ 

з/п 
Країна Критерій 1 Критерій 2 Критерій 3 Критерій 4 Критерій 5 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Аргентина 17,06 14398 4 59 2 

2 Барбадос 71,7 16357 0 3 2 

3 Бразилія 46,45 9821 7 93 2 

4 Греція 25,27 18613 0 34 3 

5 Італія 27,29 31953 78 132 3 
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Продовження табл. 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Кіпр 12,8 25234 0 3 3 

7 Колумбія 38,63 6409 0 26 2 

8 Коста Ріка 5,26 11677 0 4 2 

9 Мальта 41,31 26904 0 2 3 

10 Мексика 36,23 8910 4 89 1 

11 Панама 24,12 15196 0 15 2 

12 Перу 46,94 6572 0 19 2 

13 Польща 38,25 13863 0 38 2 

14 Португалія 34,74 21136 2 51 2 

15 Росія 39,52 10743 0 26 3 

16 Словенія 12,96 23597 0 4 3 

17 Угорщина 22,68 14225 1 37 3 

18 Україна 15,72 2640 0 3 3 

19 Хорватія 41,23 13383 0 5 3 

20 Чехія 17,36 20368 4 40 3 

21 Чилі 106,35 15346 0 20 2 

Джерело: розраховано та складено автором. 

 

Здійснюючи аналітичне оцінювання розробленої кластерної моделі, 

зазначимо, що в цілому вона є логічною та інтуїтивно зрозумілою, чітко 

підтверджує значущий вплив на характер формування глобальних корпоративних 

мереж географічного чинника, а також рівня розвитку країни та її ринку акцій, що 

безпосередньо впливає на структуру акціонерного володіння та характер 

розпорошення власності. Однак вона має низку аспектів, котрі потребують 

додаткового пояснення та методологічного уточнення. 

По-перше, це певний дисонанс у хронологічній ідентифікації вхідних даних. 

П’ятий критерій у цьому контексті є найбільш стабільним, а мова йде про дисонанс 

між першим і другим критеріями, з одного боку, та між третім і четвертим, з іншого. 

Дані за останніми двома критеріями були, як зазначалося, ретрансльовані з джерела 

[466], яке, своєю чергою, використовує базу даних Fortune та LexisNexis Directory of 

Corporate Affiliations. По суті, це – дані за родинним деревом міжнародних 

корпорацій, яких немає у вільному доступі, вони наявні лише у передплачених 

міжнародних статистичних базах даних. Через відсутність доступу до останніх 

отримати подібні дані, особливо сучасні, практично неможливо, а тому їх 

ретранслювання є заходом вимушеним. Така необхідність фактично продиктована 

суто науковою потребою, оскільки в протилежному випадку модель була б 
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неможлива. Ми фактично робили вибір між нерозробленням моделі взагалі або 

кластеризацією за наявними даними з певними застереженнями. Для розширення 

площини наукового пошуку, а також з метою виконання поставлених у дослідженні 

завдань ми все ж обрали другий варіант. 

Окрім цього, слід зазначити, що розроблена модель є статичною, вона не 

розглядає динамічні аспекти досліджуваних явищ і процесів. Хибність же або 

релевантність, як відомо, може бути встановлена лише емпірично, хоча ми 

прекрасно розуміємо, що якби в США було не 1172 вихідних сполучень, а, скажімо, 

1200 або 1300 характер участі цієї країни в глобальних корпоративних мережах 

навряд чи змінився би. Тому, на наш погляд, зазначений дисонанс на впливає 

суттєво на результати та висновки моделі. До того ж самі вхідні дані є доволі 

різнорідними за своїм характером – тут і показники потоків (ВВП), і показники 

запасів (капіталізація, вхідні та вихідні сполучення), тоді як п’ятий критерій взагалі 

немає хронологічної ідентифікації. Досліджувані країни в будь-який момент часу 

належали до тієї чи іншої географічної локації, і це не змінювалося. 

По-друге, незначні відмінності між окремими кластерами за певними 

критеріями. На відміну від попередньо розглянутого дисонансу, пояснення якого 

перебуває радше в аналітичній ніж математично-статистичній площині, незначені 

відмінності між кластерами можна чітко пояснити статистичними аргументами. Для 

цього розглянемо відстані між центрами ідентифікованих кластерів, зокрема в 

контексті їхньої віддаленості між собою (табл. 4.8). 

Таблиця 4.8 

Евклідова відстань між центрами кластерів 

№ кластера 1 2 3 4 5 

1 0,000000     

2 2,260545 0,000000    

3 1,055475 1,727380 0,000000   

4 0,832361 2,448391 1,345806 0,000000  

5 1,271475 2,189850 0,945243 0,919450 0,000000 

Примітки: 

1. Складено автором за розрахунками у середовищі StatSoft STATISTICA 64 10. 

2. Сірим забарвленням у таблиці виділені відстані, менші від одиниці. 

Джерело: розроблено автором 
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У табл. 4.8 звернемо увагу на те, що три пари кластерів мають найкоротші 

(менші від одиниці) відстані між собою – вони виділені сірим забарвленням. Так, 

найкоротша відстань – між першим та четвертим кластерами (0,832361). Це не 

дивно, оскільки ці дві моделі – Азійсько-африканська та змішана охоплюють 

найменш розвинуті країни, котрі мають багато спільного. У разі ж виділення ще 

більшої кількості кластерів вони б розташовувалися ще ближче один до одного в 

багатовимірному Евклідовому просторі. Близькість між четвертим та п’ятим 

кластерами зумовлена, з нашої точки зору, насамперед географічним критерієм. 

Більша частина країн цих кластерів розташовані в Азії. 

Важливим висновком розробленої моделі є значно вищий рівень гомогенності 

менш розвинутих країн щодо участі у глобальних корпоративних мережах, тоді як 

участь більш розвинутих країн є більш гетерогенною. Статистично це 

підтверджується тим, що при збільшення загальної кількості кластерів моделі 

зростає кількість кластерів із лише розвинутих країн. 

Завершуючи оцінювання розробленої на основі кластерного аналізу моделі, 

зазначимо що вона не обмежується лише дослідженими країнами, натомість може 

бути використана й для інших (нових з погляду самої моделі) економік. За появи 

таких країн уже не буде потреби проводити кластеризацію ще раз на основі 

ширшого масиву даних. Їх можна буде розподілити до наявних кластерів на основі 

розрахунку їхніх Евклідових відстаней від центрів. Країну відноситимемо до того 

кластера, Евклідова відстань до центру якого буде найкоротшою. В емпіричному 

плані розроблена модель дає змогу пояснювати характер участі окремих країн у 

глобальних корпоративних мережах, визначати та аналізувати їхні спільні та 

відмінні риси, у цілому сприяє кращому розумінню сучасних процесів формування 

глобальних корпоративних мереж. У методологічному плані модель підтверджує 

важливе значення географічного принципу формування корпоративних мереж, 

однак, може бути генерована й за іншими критеріями, оскільки, очевидно, що 

реальні інвестиційні кластери формуються під впливом значно ширшого кола 

чинників. Так, надзвичайно цікаві висновки та результати могли б виникнути 

внаслідок використання галузевого критерію кластеризації. 
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4.5. Модель інтернаціоналізації та інтеграції національного 

технологічного кластера в ГКМ 

 

На сьогодні у вітчизняній науковій та управлінській практиці проблема розробки 

методичного інструментарію, спрямованого на структурування діяльності направленої 

на інтеграцію національних кластерів до ГКМ та формування міжфрагментних зв’язків 

з БНП є мало опрацьованою. На наш погляд, для напрацювання моделі формування 

структур, які сформують міжфрагментні зв’язки з ГКМ можна взяти деякий 

позитивний досвід інтеграції та інтернаціоналізації регіональних кластерів.  

Алгоритм інтернаціоналізації регіонального кластера. Під алгоритмом 

інтернаціоналізації кластера в рамках даного дисертаційного дослідження 

пропонується розуміти певну послідовність дій, спрямованих на розвиток зовнішніх 

зв’язків в рамках кластера. Алгоритм інтернаціоналізації регіонального кластера 

включає кілька етапів (див. рис. 4.8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Алгоритм інтернаціоналізації регіонального кластера 

Джерело: складено автором 

 

Діяльність з інтернаціоналізації кластера починається з визначення мети. 

Треба зауважити, що єдиної мети або цілей для прийняття рішення про 

інтернаціоналізацію кластера не існує. У більшості випадків, як говорилося раніше, 

розглядаються дві основні причини розвитку міжнародних зв’язків: отримання 
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доступу до «ноу-хау» і технологій та вихід на зарубіжні ринки; проте це не обмежує 

набір потенційно можливих цілей. Мета, відповідно, зумовлює методичні 

рекомендації з розробки програми інтернаціоналізації кластера які є позитивним 

досвідом і можуть бути використані у формуванні міжфрагментних зв’язків з 

провідною БНП, яка входить до ГКМ.  

Головна складність полягає в тому, що в формах Держстату України, так само 

як і в статистиці інших країн, немає поняття «кластер». Це означає, що кластери не є 

об’єктами статистичного спостереження, статвідомства не збирають і не формують 

по ним ніяких даних. Звідси випливає, що кластери не можна оцінити на основі 

доступних даних офіційної статистики. В обставинах, що склалися основними 

джерелами інформації про українські регіональні кластери є сайти міністерств та 

вищих учбових закладів [126], а також регіональних органів влади та кластерних 

організацій, що здійснюють координацію кластерів. 

Не існує єдиної думки щодо набору критеріїв і системи показників, за допомогою 

яких можна було б провести комплексну оцінку результативності функціонування 

кластерної структури. Це в повній мірі відноситься до інтернаціоналізації кластерів, 

показники якої рідко виділяються в загальному масиві індикаторів. У деяких випадках в 

системі показників виділяють обсяг експорту [85]. У методичних рекомендаціях 

Міністерства економіки України набір критеріїв, що визначає ефективність 

функціонування кластерів, містить «рівень розвитку зовнішніх зв’язків (число спільних 

підприємств, промислових спілок, маркетингових консорціумів, число зовнішніх 

обмінів)» [103]. У «Програмі розвитку кластера біотехнологій і hi-tech 

Дніпропетровської області» в переліку ключових індикаторів ефективності присутні: 

число міжнародних конференцій, на яких представлений кластер; число міжнародних 

партнерів кластера; кількість досліджень і розробок в провідних світових базах даних; 

орієнтовний обсяг продукції, що поставляється на світовий ринок; кількість 

міжнародних заходів, на яких проведені презентації кластера [131, с. 10–11].  

В рамках даного розділу на базі концепції потрійної спіралі запропоновані моделі 

інтернаціоналізації регіонального кластера, що відображають участь держави, науки і 

бізнесу в досліджуваному процесі. Дані моделі можуть бути використані як інструмент 
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діагностики і коригування роботи з розвитку регіональних кластерів з використанням 

міжнародного потенціалу їх основних учасників. Модель потрійної спіралі, розроблена 

Г. Іцковіцем і Л. Лейдесдорфом, мала на меті опис взаємодій між державою, наукою і 

бізнесом в інноваційному процесі. На відміну від попередніх спроб описати 

інноваційний процес лінійно, в концепції потрійної спіралі ключовими є численні 

складні прямі і зворотні зв’язки між основними учасниками. Модель потрійної спіралі 

співвідносна з архітектурою регіонального кластера, де велике значення має взаємодія 

представників трьох провідних інституційних сфер – науки, бізнесу і влади. І хоча 

кластерна ідея Портера і ідея спіралі Іцковіца-Лейдесдорфа формувалися незалежно 

один від одного, вони виявилися на рідкість комплементарними. Їх науковий синтез 

дозволяє побачити, що унікальний ефект, який досягається в кластерах визначається їх 

мережевим інституціональним дизайном, а перехід економіки до інноваційного 

зростання - успіхом її повсюдної кластеризації [150, с. 72]. 

Найбільше до нашої моделі підходить уніфікація визначення кластера, яку 

було здійснено ЄК у 2008 р. і яка пов’язана з конкурентоспроможністю та 

інноваціями. Зокрема, в системному документі Єврокомісії «Commission Staff 

Working Document SEC (2008) 2637» («Концепт кластерів і кластерної політики та їх 

роль для курентоспроможності й інновацій») зазначається, що кластери є «групами 

незалежних підприємств ініціаторів (малих, середніх і великих), а також науково 

дослідницьких організацій, які задіяно в певному секторі чи регіоні. Їх діяльність 

скерована на розвиток інноваційної активності шляхом стимулювання інтенсивної 

взаємодії, спільного використання ресурсів, обміну знаннями та досвідом, а також 

ефективного сприяння передачі технологій, мереж і поширення інформації серед 

підприємств, що входять до кластера». [Див.: 446] 

Протягом останніх 20 років домінуючим процесом в ЄС стала секторальна 

диференціація виробництва, у результаті чого з’явились як інноваційні кластери 

(біотехнологічні, програмного забезпечення тощо), так і ті, де технологічний 

прогрес не відіграв істотної ролі (виноробство, міжнародний туризм). Неважко 

здогадатися, що змін зазнали й регіональні моделі зростання, про які вперше 

заговорив британський дослідник Дж. Рарр [394]. Він указав на зв’язок між 
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секторальними зрушеннями в інтеграційному угрупованні та проведенням у ньому 

політики централізації чи децентралізації.  

Нового імпульсу інституалізації розвитку кластерів у Євросоюзі надала реалізація 

спеціального проекту «Europe INNOVA Communications», який був підготовлений 

Генеральним директором підприємництва і промисловості ЄК і визначив суть «кластерної 

політики в контексті стратегії ЄС 2020». У відповідному документі було здійснено аналіз 

еволюції кластерних систем у ЄС та оцінку ефективності ухвалених свого часу 

Єврокомісією рішень («Більше досліджень та інновацій» (2005 р.); «Розширена 

інноваційна стратегія» (2006 р.); «Огляд інноваційної стратегії Співтовариства у світі, що 

змінюється» (2009 р.); «Уперед до світового класу кластерів у ЄС» (2008 р.); «Європа 2020: 

стратегія розумного, сталого та всеосяжного зростання»; «Європа 2020. – Флагманські 

ініціативи інновацій Союзу: перетворення Європи в посткризовому світі».  

Значну роль у становленні в ЄС кластерів відіграли також ухвалені законодавчі 

акти про розвиток малого та середнього бізнесу, а також фінансові можливості Сьомої 

Рамкової угоди (EP7), згідно з якою впродовж 2007–2013 рр. профінансовано 

інноваційних заходів на суму 86 млрд. євро завдяки схваленню та підтримці цілого 

ряду спільних технологічних ініціатив. У 2010–2012 рр. найбільш важливими 

завданнями кластерної політики Євросоюзу були: розвиток стандартизації інновацій і 

підтримка державних закупівель створюваних у кластерах інноваційних продуктів. 

Слід зазначити, що успішному запровадженню кластерних систем певним чином 

сприяла діяльність Європейського інституту інновацій і технологій.  

Подальший розвиток кластерних систем підпадає під пряму дію стратегічного 

документа «Європа 2020», який базується на її флагманських ініціативах:  

– «Ресурс ефективної Європи» – заради підтримки переходу до 

низьковуглецевої економіки шляхом збільшення використання відновлюваних 

джерел енергії, модернізації транспорту і сприяння енергоефективності;  

– «Промислова політика в добу глобалізації» – поліпшення бізнес середовища, 

зокрема для малого та середнього бізнесу, а також підтримки розвитку потужної та 

сталої виробничої бази, що дозволить глобально конкурувати;  

– оптимізація зв’язків між кластерами та рамковими програмами;  
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– надання додаткових повноважень і коштів Європейському фонду 

регіонального розвитку та ряду програмних ініціатив, зокрема INTERREG;  

– подальший розвиток програми “Конкурентоспроможність та інновації” (у 

2007–2013 рр. у межах цієї ініціативи було освоєно 3,6 млрд. євро);  

– запровадження і розвиток нової програми «Регіони знань» (RoK) у межах 

нової Восьмої Рамкової угоди, яка максимально сприятиме інтелектуалізації 

економічної діяльності в ЄС.  

Серед численних підходів до організації та функціонування кластерів домінуючими 

завжди вважалися процеси взаємодії бізнесу, влади та інновацій (в даному випадку – 

наука). На місцеві органи управління покладається місія вдосконалення інфраструктури 

для потреб інноваційного бізнесу та координації взаємодії в межах створюваного 

інноваційного формування, в контексті кластерних політик (див. табл. 4.9).  

Таблиця 4.9  

Типологія кластерної політики країн Європейського Союзу 

 
Джерело: * Складено за даними [40] 

 

З точки зору розглянутої оптимальної сумарної оцінки одним з найбільш успішних 

кластерів інтегрованих в ГКМ може бути кластер в галузі прикладних технологій роботи 

з радіоктивними матеріалами, в галузі поводження та обігу радіоктивних матеріалів в 

ядерній енергетиці, а також в галузі радіаційної біології, медицини та екології на базі 

ДАЗВ (Державне агентство з управління зоною відчуження див. Додаток Ш). 
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Аналіз внутрішніх чинників підприємств, які задіяні в роботі ДАЗВ, виконаний із 

застосуванням широко поширеної стратегічної моделі ланцюга вартості Портера, що 

дозволяє визначити сильні та слабкі сторони внутрішніх процесів підприємства та 

виявити діяльність, яка сприяє збільшенню вартості. Виявлення та оцінка функцій 

підприємства, які створюють вартість – це збільшення економічної та соціальної вигоди як 

для України в цілому, так і для суб’єктів господарювання, що працюють в даному 

середовищі (замовники послуг наукових досліджень у зазначених галузях), опис аналізу 

поточного вкладу учасників в ДАЗВ викладений в Додатку Ш та узагальнений на рис. 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 4.9. Вклад основних учасників ДАЗВ в розвиток інтернаціоналізації за 

напрямками  

Джерело: розраховано автором 

 

Розрахований оптимум для кластеризації ДАЗВ, з врахуванням поточної ситуації 

на найближчий період матиме наступний вигляд (за групами «Держава», «Наука», 

«Бізнес») буде наступним (див. рис. 4.10). Для посилення інноваційної складової ДАЗВ 
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необхідно запровадити напрацювання програми інноваційного розвитку Корпорації 

«Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка», яка спрямована на 

розвиток прикладних досліджень, направлених на підвищення наукоємності та 

конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, створення на цій основі 

конкурентоздатної і патентопридатної наукоємної продукції шляхом об’єднання зусиль 

провідних наукових колективів України, забезпечення необхідної підготовки 

кваліфікованих кадрів, створення ефективної інноваційної інфраструктури, поліпшення 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення досліджень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.10. Внесок основних учасників кластера в розвиток інтернаціоналізації  

Джерело: розраховано автором 

 

Модель інтеграції національного кластера R&D в ГКМ розроблялась на 

найбільш перспективних світових ринках, і оптимум з врахуванням зростання 

споживання радіоційних матеріалів у світі. Перспективними будуть для формування 

міжфрагментних зв’язків ті БНП, які вже інтегровані до ГКМ. Державно-приватний 

кластер прикладних наукових досліджень, з аналізу найбільш сприятливих умов в 

тріаді держава, наука і бізнес, і які матимуть практичну комерційну значущість, має 

визначити в ГКМ структурні корпоративні вузли корпорацій, які працюють в сферах:  

 Дослідження ядерної енергії (матеріалів, матерії); 

 Космічні технології; 

«Наука» 

«Бізнес» «Держава» 

Вклад в інтернаціоналізацію 
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 Радіаційна безпека та технології. 

На рисунку 4.11, зображені провідні БНП, які працюють в зазначених сферах 

та мають міжфрагментні зв’язки з глобальним корпоративним суперанклавом 

(див. Розділ III, п. 3.5). 

 

Рис. 4.11. БНП які працюють у сфері ядерних матеріалів та мають 

міжфрагментні зв’язки з ГКМ (глобальний корпоративний суперанклав) 

Джерело: складено автором за [84]  

 

Відповідно, на рис. 4.12 зображено міжфрагментні зв’язки БНП та 

формування глобального корпоративного суперанклаву (ГКМ), який створюють, у 

своїй більшості фінансові корпорації та промислові гіганти. 



342 

 
 

Рис. 4.12. Міжфрагментні зв’язки БНП та формування ГКМ 

Джерело: складено автором за [84]  

 

Як зазначає Г. Бательт, локальні і глобальні ефекти з’єднуються, коли високі 

технології розвиваються на периферії. Регіональним органам влади необхідно 

приділяти увагу територіальним кластерам, оскільки вони важливі для виробництва 

інновацій та економічного розвитку регіону. Одночасно з цим слід приділяти увагу 

зовнішньому взаємодії, участі в глобальних кластерних процесах. Так місцеві 

ресурси збагатяться за рахунок доступу до нових знань і ринків [177]. 

Разом з тим, говорити про існування універсального підходу до 

інтернаціоналізації кластерів поки не представляється можливим: кожен кластер 

розвиває зовнішні зв’язки, виходячи їх власних уявлень, ресурсів, досвіду. Кластери 

включають не тільки підприємства, але також науководослідні організації та інших 



343 

учасників, чия транскордонна активність не завжди співвідноситься з цілями бізнесу. 

Ні існуючі сьогодні програми держпідтримки, ні відповідні політики розвитку не 

містять всебічного підходу до вирішення даного питання, проте Указ Президента 

№512/2019 «Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 10 липня 2019 року (зокрема 

п. 4 «розробити та затвердити стратегію розвитку територій в зоні відчуження і зоні 

безумовного (обов’язкового) відселення) передбачає інтеграцію зони відчуження в 

національну економіку. З врахуванням більш ніж 30-ти річного досвіду роботи 

національних підприємств в цій зоні з РАВ (радіоактивні відходи) та ліквідацією 

наслідків аварії на ЧАЕС, ця умовна зона (30-км зона відчуження) має свої НДДКР, які 

можуть розширити рамки міжнародного співробітництва та стати окремою частиною 

ланцюга доданої вартості (чи ланцюга створення вартості), саме у виробництві 

промислових радіоактивних матеріалів (РАМ) та переробка відпрацьованих РАМ.  

На базі матеріалів Європейського кластерного альянсу і Білої книги з 

інтернаціоналізації кластерів (куратор: департамент підприємництва та промисловості 

Єврокомісії – орган, що відповідає за розвиток кластерів в ЄС) [197; 225], можна 

визначити перспективні шляхи програми інтернаціоналізації такого кластера, що буде 

створений на базі «зони відчуження». Передбачається, що така стратегія повинна 

ґрунтуватися на стратегії соціально-економічного розвитку регіону (в нашому випадку 

Іванківський, Вишгородський та Поліський райони, що зазначено в Указі Президента 

№ 512/2019 в п. г. «вдосконалення механізму використання коштів, які 

перераховуються відповідно до Закону України «Про поводження з відпрацьованим 

ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого 

сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних 

електростанцій» замовником будівництва централізованого сховища для зберігання 

відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних 

електростанцій на соціально-економічний розвиток міста Славутич, Іванківського і 

Поліського районів Київської області, закріпивши необхідність спрямування таких 

коштів насамперед на заходи із забезпечення прав та інтересів відповідних 
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територіальних громад, а також на заходи з розвитку зони відчуження і зони 

безумовного (обов’язкового) відселення»). 

Розглядаючи державне сприяння у формуванні кластера з високим індексом 

інтернаціоналізації в зоні відчуження (та інтеграцією до ГКМ через формування 

міжфрагментних зв’язків з обраними БНП) необхідно визначити напрями такого 

сприяння (див. рис. 4.13): 

1. Сприяння розвитку проектів з високим індексом інтернаціоналізації (серед 

них пропонується розглядати): 

– розвиток експортного потенціалу і вихід учасників кластера на зарубіжні 

ринки (на першому етапі з власними НДДКР); 

– розвиток міжнародної виробничої кооперації; 

– розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва; 

– залучення іноземних інвестицій; 

– комерціалізація технологій. 

2. Сприяння інституційному та організаційному розвитку: 

– методичну, інформаційну та консультаційну підтримку 

організації кластера з питань розвитку міжнародного та 

зовнішньоекономічного співробітництва; 

– сприяння у встановленні контактів з різними інститутами за кордоном; 

– оцінка стратегії інтернаціоналізації кластера, її коригування (при необхідності); 

– організаційна підтримка у налагоджуванні міжнародної співпраці. 

3. Формування сприятливих умов для ІРК: 

– зниження адміністративних бар’єрів; 

– створення інфраструктурних можливостей для роботи в регіоні іноземних фахівців; 

– моніторинг і прогнозування потреби учасників кластера в фахівцях 

міжнародного профілю (стандарти і правове регулювання, лінгвістичне супровід, 

бізнес-консультування), спільна розробка відповідних освітніх програм. 

Аналізуючи поточну діяльність ДАЗВ (див. Додаток Ш), можна зазначити, що 

всі умови задля створення потужного кластера R&D були закладені до Указу 

Президента, і в рамках Указу необхідно розробити саме програму інтеграції 
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підприємств «зони спеціального промислового використання» в глобальні 

корпоративні мережі у вигляді наукового кластера чи субкластера провідного БНП, 

де дослідження стануть частиною ланцюга доданої вартості чи ланцюга створення 

вартості в роботі з РА матеріалами.  

 

Рис. 4.13 Програма интернаціоналізації кластера на базі ДАЗВ 

Джерело: розроблено автором 

 

Протягом 2018 року Державним агентством України з управління зоною 

відчуження активно здійснювалися заходи щодо налагодження міжнародного 

співробітництва та продовжувалась активна співпраця з міжнародними 

організаціями і зарубіжними компаніями. Забезпечено реалізацію заходів 

двостороннього та багатостороннього співробітництва між ДАЗВ та такими 

міжнародними організаціями: Організацією Об’єднаних Націй, Європейським 

Союзом, Організацією Північноатлантичного договору, Європейським банком 

реконструкції та розвитку, Міжнародним агентством з атомної енергії.  
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У 2018 році продовжувалось технічне співробітництво з МАГАТЕ. У межах 

нового проекту UКR9038 «Підтримка зняття з експлуатації енергоблоків атомної 

електростанції та поводження з радіоактивними відходами на майданчику 

Чорнобильської АЕС та у зоні відчуження» організовано дві експертні місії та два 

семінари щодо поводження з РАВ та питань зняття з експлуатації, організовано 

навчання персоналу ЧАЕС роботі з мас-спектрометром, що є важливим при 

експлуатації ЗПРРВ, найближчим часом очікується постачання цифрового мікроскопу 

для лабораторії.  

У 2018 році здійснено розробку та реалізацію 32-ох програм прийому у ДАЗВ 

іноземних делегацій, робочих груп та окремих іноземців. Двосторонні зустрічі були 

проведені на найвищому рівні, зокрема з представниками Уряду Литви, Японії, 

Головою Представництва ЄС в Україні, Представником Кубинського регуляторного 

органу, представниками посольств Японії, Кореї, Куби, представниками атомних 

електростанцій Китаю та ін.  

Протягом 2018 року тривала активна співпраця ДСП «Чорнобильська АЕС» з 

бельгійськими компаніями щодо надання допомоги у сфері поводження з РАВ та 

управління якістю. Так, у 2018 році на основі фінансування, наданого Урядом Бельгії, 

фахівцями компанії «Tecnubel» було проведено три тренінги із теоретичного та 

практичного обслуговування маніпуляторів BROKK 180 та BROKK 330 на майданчику 

ЧАЕС. Триває співпраця з бельгійською компанією «Belgoprocess» у сфері управління 

якістю. ДСП ЧАЕС, компанії «Tecnubel», SCK&CEN та «Tractebel» підписали 

Меморандум про співпрацю щодо проблем дезактивації труб малого діаметру.  

Протягом 2018 року продовжувалася робота з реалізації проекту Європейської 

Комісії щодо створення установки зі звільнення радіоактивних матеріалів від 

регулюючого контролю U4.01/11Е. Узгоджено та передано підряднику проект 

виконання робіт, узгоджено проектну частину робочої документації, розпочато 

поставку обладнання.  

У 2018 році завершився проект Європейської Комісії U4.01/12ВD щодо 

сприяння у створенні на базі УкрДО «Радон» системи аварійного реагування для 

ліквідації аварій з радіоактивними матеріалами, не пов’язаних з діяльністю АЕС. У 
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результаті виконання проекту кожен спецкомбінат ДК «УкрДО»Радон» отримав по 

одному спеціалізованому вантажному фургону на шасі автомобіля «Івеко» з 

причепом до нього, а також спеціалізоване обладнання та сучасні прилади 

радіаційної розвідки і дозиметричного контролю. Протягом 2018 року тривала 

реалізація проекту Європейської Комісії U4.01/12C «Інтегрована автоматизована 

система радіаційного моніторингу навколишнього середовища». 

За проектом технічної допомоги США «Покращення збереженості 

відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання в Україні» у 2018 році 

проводилось гарантійне обслуговування змонтованих у 2017 році інженерно- технічних 

засобів охорони системи фізичного захисту на ПЗРВ. Також, за технічної допомоги 

США реалізовано проект Р704 «Контейнери для транспортування та зберігання 

відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання в рамках проекту VECTOR II». 

На території кожного ПЗРВ спеціалістами виконавця проекту ТОВ «НТ-Інжиніринг» 

встановлено спеціальне обладнання для перевантажування джерел нейтронного 

випромінювання.  

У 2018 році продовжувалося виконання Українсько-японського проекту 

«Покращання радіаційного контролю навколишнього середовища та законодавчої 

бази в Україні для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій», що 

здійснюється в рамках японської урядової програми «Науково-технічні дослідження 

для сталого розвитку» (SATREPS).  

У 2018 році велися спільні дослідження українських і японських вчених на 

території зони відчуження, а також зони евакуації (Фукусіма), зокрема, за напрямами:  

•  оцінка і прогноз змін стану навколишнього середовища в результаті 

зниження рівня води на водоймі-охолоджувачі ЧАЕС;  

•  вивчення поверхневого стоку на дослідних ділянках ЗВ з відмінним рівнем 

щільності забруднення ґрунту та фізико-хімічними формами радіонуклідів;  

•  поліпшення методів контролю та прогнозування розповсюдження 

радіонуклідів в атмосфері (після лісових пожеж) і водному середовищі (після 

повеней) з використанням сучасних технологій моніторингу довкілля.  
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У 2018 році до досліджень приєдналися експерти Чорнобильського радіаційно-

екологічного біосферного заповідника. Було підписано угоду про спільні дослідження 

між Національною корпорацією Університету Фукусіма та Заповідником. Результати 

спільного українсько-японського дослідження дозволять інтегрувати науковий досвід 

та систематизувати отриманні практичні знання для успішного подолання наслідків 

радіоактивного забруднення довкілля на Чорнобильській АЕС та АЕС Фукусіма-Дайічі 

в інтересах обох країн. В рамках зазначених програм саме з Японії, в переважній своїй 

більшості, приїзжають в наукових групах туристи (див. 4.14). 

 

Рис. 4.14. Кількість японських туристів в рамках наукових програм 

Джерело: [379]. 

 

Протягом 2018 року виконувався спільний з ГЕФ/ЮНЕП (Глобальний 

екологічний фонд через Програму ООН з навколишнього проекту) проект 

«Збереження, посилення та управління запасами вуглецю та біорізноманіттям у 

Чорнобильській зоні відчуження». Здійснено державну реєстрацію проекту, за 

результатами якої Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник 

визначено реципієнтом Проекту.  

Якщо проаналізувати здобутки ДАЗВ в міжнародному співробітницві та 

провідні БНП які працюють у сфері ядерних матеріалів та мають міжфрагментні 

зв’язки з ГКМ (див. рис. 4.11), можна констатувати, що не реалізована програма 

підбору партнерів для наукових досліджень та міжнародної співпраці, адже немає 

ряду провідних корпорацій, які зазначили своїми стратегічними планами роботу в 

сфері радіоктивних матеріалів, зокрема з SpaceX в сфері розробки ядерного 
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космічного пального та ядерні батареї, нові види батарей – Thorium Power Inc., 

ядерні матеріали та радіаційна безпека – Japan Nuclear Fuel. Також ряд 

перспективних світових досліджень в сфери роботи з плутонієм [445].  

Слід також зазначити, що підбір партнерів може здійснюватись через 

Європейську кластерну обсерваторію (European Cluster Observatory), Європейську 

платформу кластерного співробітництва (European Cluster Collaboration Platform), 

мережу кластерів Центральної та Східної Європи (The CEE- ClusterNetwork), 

партнерство європейських аерокосмічних кластерів (European Aerospace Cluster 

Partnership), європейский клуб менеджерів кластера (European Cluster Managers 

Club), Europa InterCluster, європейский кластерний альянс (European Cluster 

Alliance), і в цьому напрямку робота ДАЗВ є незадовільною. Як варіант покращення 

організаційної роботи ДАЗВ на першому етапі можна запропонувати наступну 

модифікацію організаційної структури відображену на рис. 4.15. 

 

Рис. 4.15. Модифікація організаційної структури ДАЗВ з врахуванням 

координації міжнародних зв’язків підприємств кластера 

Джерело: розроблено автором 
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Щоб реалізувати потенціал кластера, має бути проведена структурна 

реорганізація та реформування роботи в зоні відчуження направлена на створення 

нового типу конкурентної економіки та максимально ефективних економічних 

взаємовідносин в зоні спеціального промислового використання, що забезпечить до 

2025 року зайнятість в зоні на постійній основі не менше 20 000 чоловік (на сьогодні 

близько 5000), в суміжних галузях, за рахунок виконаної програми, має з’явитись 

щонайменше 50 000 нових робочих місць (порт, канал Е-40, логістика, 

інфраструктурні проекти, сфера обслуговування та ін). Враховуючі програму, де 

основні критерії виміру успішності реформормування ДАЗВ в контексті створення 

інтернаціоналізованого кластера (див. рис. 4.14) наступні:  

 відсутність дотаційних підприємств в зоні; 

 створення глобальної національної корпорації (TSOE-transnational state-

owned enterprise) у сфері поводження з РАВ;  

 прийняття нової нормативно-правової бази пов’язаної з «новими 

економічними відносинами» в зоні; 

 запуск державно-приватного партнерства в напрямках: Research & Development, 

адміністрування в зоні спеціального промислового використання, залучення інвестицій у 

випуск високотехнологічної продукції (5, 6 технологічні уклади);  

 ефективна робота державного чорнобильського біосферного заповідника, який 

стане частиною R&D, туризму та залучений до реабілітації забруднених територій;  

 міжнародний туризм рівні 500 000 туристів щороку (запуск інвестиційних 

проектів, які стимулюватимуть інтерес до зони);  

 повна або часткова ревіталізація (реевакуація) 30 км зони відчуження 

(звуження до радіусу 10 км, Прип’ять).  

Нами була розроблена авторська модель структурного реформування ДАЗВ 

(див. Додаток Щ). Поточна стартегія ДАЗВ на реформування державних 

підприємств за рахунок їх злиття і перетворення на багатофункціональні 

неповороткі підприємства не є ефективною моделлю в побудові динамічного 

кластера, такі «реформи» в умовах сучасної економіки не мають жодних 

перспектив, що в підсумку призведе до скорочення штатів, а потім і ліквідацію (в 
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силу технічних причин пов’язаних із роботою державних підприємств). В нашій 

моделі ми виокремили підприємства по окремим функціям, що дасть можливість 

швидко реагувати на ринок та терміни виконання робіт, підвищити відповідальність 

за виконання програми робіт керівництва та персоналу та обмежить управлінський 

апарат, а також підвищить вартість підприємств, які можуть бути приватизовані, у 

разі не включення до провідних підприємств кластера. 

 

Висновки до розділу 

 

Однією з сучасних інтеграційних форм корпоративної кооперації є «гнучкі 

бізнес мережі» як складова корпорацій. Специфіка цієї інтеграційної конфігурації 

полягає значною мірою в незалежності тих елементів, що беруть участь в процесах 

створення доданої вартості. Більше того, справжній механізм корпоративної 

співпраці є новою організаційною формою, за якої, фірма здійснює свою практичну 

діяльність за принципом корпоративного поділу праці. При цьому, усі стадії єдиного 

виробничого процесу розподілені між автономними бізнес структурами, 

об’єднаними за допомогою договірних стосунків навколо головного підприємства з 

контролюючими функціями. Такий вид взаємин між координуючою фірмою 

корпорації та іншими учасниками ринку, які діють самостійно і спеціалізуються 

тільки у своїй профільній сфері діяльності, дозволяє значно знизити витрати 

виробництва і домогтися ефективнішого системного управління.  

Таким чином, стрімке зростання «міжфірмових зв’язків» в рамках взаємодії 

корпорацій, що спостерігається останнім часом, пояснюється експансією 

корпоративних гнучких бізнесмереж, які фактично більшою мірою, ніж традиційні 

виробничі корпорації, стали домінувати в сучасній світовій економіці. Можна 

констатувати, що розвиток міжнародних виробничих мереж, як домінуючого 

способу координації промислової активності, цілком змінює ринкову конкурентну 

політику і пошук конкурентних переваг компаній, що прагнуть до глобального 

лідерства. В цілому, корпоративні взаємозв’язки відіграють значну роль в розвитку 

сучасних локальних мереж – промислових кластерів і, отже, в промисловому і 
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індустріальному розвитку економіки в цілому.  

У розділі ми провели дослідження кластеризації країн, залучених до 

глобальних корпоративних мереж. Модель підтвердила припущення, що мережеві 

БНП провідних країн формують ядро ГКМ, в той час як корпорації нижнього блоку 

формують лише фрагментарні зв’язки та є кластерними складовими суперанклава у 

формі ГКМ. Таким чином, ядро з менш 1 % компаній фактично являє собою 

глобальну економічну суперструктуру, яка контролює майже половину світової 

економіки, а також впливає на світовий корпоративний ландшафт. 

Багатокритеріальна кластеризація 64 країн за методом k-середніх дала змогу 

визначити п’ять сталих моделей участі у глобальних корпоративних мережах. Модель 

великих економік охоплює такі високорозвинуті країни, як Велика Британія, 

Німеччина, США та Франція. Для них характерний високий рівень ВВП на душу 

населення, середній та високий рівень відносної капіталізації ринку акцій, дуже велика 

кількість вхідних та вихідних корпоративних сполучень. Ці країни мають великі обсяги 

експорту та імпорту прямих інвестицій, високий рівень розвитку фінансової та 

регуляторної інфраструктури. Європейська модель представлена дев’ятьма 

розвинутими країнами Європи та Канадою. Для цієї моделі немає чіткої закономірності 

щодо капіталізації ринку акцій, але це переважно країни з дуже високим рівнем ВВП 

на душу населення. У цій моделі спостерігаємо велику кількість вхідних та вихідних 

сполучень, а також чітко виражений вплив географічного критерію – дев’ять з 10 країн 

представляють розвинуту Європу. Азійсько-тихоокеанська модель охоплює такі 

країни, як Австралія, Ізраїль, Катар, Корея, Малайзія, Нова Зеландія, ОАЕ, ПАР, 

Сінгапур та Японія. Для країн цієї мережевої моделі характерні дуже висока відносна 

капіталізація ринків акцій, високі та дуже високі значення ВВП. Щодо кількості 

вихідних та вхідних сполучень – чіткої закономірності немає. Склад Азійсько-

африканської моделі – 19 країн, з яких 15 представляють Азію. Кількість вихідних 

сполучень для країн цієї моделі фактично відсутня, кількість вхідних сполучень є 

середньою, низькою або дуже низькою. Країни цього кластера – переважно імпортери 

прямих інвестицій. Мережева модель змішаного типу є найбільш контрастною за своїм 

складом та охоплює переважно країни Південної Америки та менш розвинуті країни 
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Європи. Тут немає єдиної закономірності за критерієм капіталізації, але щодо ВВП, то 

це – переважно країни із середнім, низьким та дуже низьким рівнем. Країни цієї моделі 

мають найнижчу кількість як вхідних, так і вихідних сполучень. 

Важливим висновком розробленої моделі є те, що вона підтверджує значення у 

формуванні та розвитку глобальних корпоративних мереж географічного критерію. Він 

хоча й представлений серед критеріїв кластеризації (усі критерії мають значущу F-

статистику), впливаючи безпосередньо на формування самих кластерів, але продовжує 

залишатися значущим й поряд з чотирма іншими критеріями – рівнем розвитку 

локального ринку акцій, рівнем розвитку економіки, кількістю вхідних та вихідних 

корпоративних сполучень, які не переважили його з огляду на країнову структуру 

отриманих кластерів. Розроблена модель дає змогу констатувати вищий рівень 

гомогенності менш розвинутих країн щодо участі у глобальних корпоративних 

мережах, тоді як участь більш розвинутих країн є більш гетерогенною.  

У розділі узагальнено й проаналізовано аспекти інтернаціоналізації регіональних 

кластерів у контексті формування структури ГКМ у вигляді розробленої моделі 

інтернаціоналізації та інтеграції національного технологічного кластера з урахуванням 

європейського досвіду. Розглядався кластер у кількох галузях: прикладних технологій 

роботи з радіоактивними матеріалами, галузі поводження та обігу радіоактивних 

матеріалів в ядерній енергетиці, а також у галузі радіаційної біології, медицини та 

екології на базі ДАЗВ. Запропонована модель реформування ДАЗВ із визначеною 

структурною реорганізацією виконавчого органу в структурі Кабінету міністрів 

України. А також модель структури та роботи ДАЗВ спрямована на створення в рамках 

зони відчуження конкурентного кластера інтегрованого в ГКМ та організацію 

максимально ефективних економічних взаємовідносин у зоні спеціального 

промислового використання. Також передбачено створення глобальної національної 

корпорації у формі TSOE у сфері поводження з радіоактивними відходами та 

відходами з іонізуючим випромінюванням, яка матиме стійкі міжфрагментні зв’язки з 

провідними БНП у глобальній корпоративній мережі. 

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором у 

роботах [106; 107; 109; 112; 117; 119; 121; 122; 400]. 
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РОЗДІЛ V 

СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ  

КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ 

 

5.1. Діалектика стратегічних альянсів в контексті трансформації 

мережевих структур 

 

Сам процес міжфірмових об’єднань, за своєю суттю, не є новим явищем, але 

альянси як складова побудови нового мережевого корпоративного середовища 

заслуговує на аналіз. В ході одного з проведених досліджень в цій області було 

виявлено, що за останнє десятиліття, майже три чверті усіх стратегічних партнерств і 

альянсів полягали між конкуруючими фірмами, діючими на одному і тому ж ринку. У 

період з 2005 по 2016 роки кількість партнерських угод між корпораціями зросла в сім 

разів, складаючи 1,000 в 2005 і близько 7,000 в 2015 році. Зокрема, стратегічні альянси 

із загального числа усіх форм спільних підприємств налічували близько 62 %, і склали 

62,000 в чисельному вираженні станом на 2016 рік [178].  

Стратегічний альянс, на наш погляд, можна визначити як формальну угоду між 

двома або більше компаніями з метою об’єднання зусиль і можливостей для 

вирішення конкретної комерційної, операційно-технічної проблеми або здійснення 

певного стратегічного завдання. Необхідно також відрізняти поняття стратегічний 

альянс від іншої інтеграційної форми корпоративної взаємодії злиття компаній, що 

включає в себе подолання проблем і адміністративних бар’єрів, пов’язаних з доступом 

на певний ринок товарів і послуг; зниження ризиків при виході на іноземні ринки, 

освоєнні певних сегментів або запуску нових продуктів; надбання доступу до нових 

технологій, НДДКР, інших ресурсів в процесі співпраці; досягнення ефекту синергії, 

раціоналізації операційних процесів в ході організації і ведення спільної діяльності.  

Горизонтальні альянси, що створюються сучасними компаніями з 

використанням координуючих мережевих платформ чи інших технологій 

інтерактивних комунікацій, мають різноманітні форми, включаючи віртуальні. 
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Вони добре представлені в літературі по міжфірмових мережах і бізнес-

менеджменту [303; 359; 50; 130; 47; 147; 148; 149]. Підкреслюючи, що мережева 

кооперація різко знижує всі види витрат, ця література звертає увагу і на нові 

принципи ведення мережевого бізнесу в порівнянні з немережевим. До них 

відносяться організаційна відкритість (для приєднання нових учасників), 

інформаційна відкритість (взаємодія з учасниками мережі в режимі повноти 

інформації), принцип пірінгу (peer-to-peer – онлайнове співробітництво на рівних 

всіх з усіма), початково-глобальний характер партнерських зв’язків (як у 

віртуальній мережі) і багато іншого [436; 437].  

Однією з найбільш сучасних інтеграційних форм корпоративної кооперації 

являються «гнучкі бізнес мережі» як складова корпорацій [28]. Специфіка цієї 

інтеграційної конфігурації полягає значною мірою в незалежності тих елементів, що 

беруть участь в процесах створення доданої вартості продукції. Фактично, 

вибудовуються локальні корпоративні мережі, оскільки процес глобальної побудови 

набув завершених форм, і корпорації намагаються зменшити трансакційні витрати 

саме за рахунок нових локальних форм. Іншими словами, сьогодні йдеться про зміни в 

структурі і організації ланцюга доданої вартості. До подібних інтеграційних 

тенденцій, сприяючих реалізації вищезгаданої політики, відносять: впорядковування 

ланцюга доданої вартості, контрактацію і субконтрактинг, створення системи 

перманентної підтримки складських запасів, а також здійснення практики «єдиного 

аутсорсингу» [28].  

Таким чином, стрімке зростання «міжфірмових зв’язків» в рамках взаємодії 

корпорацій, що спостерігається останнім часом, пояснюється експансією 

корпоративних гнучких бізнес мереж, які фактично більшою мірою, ніж традиційні 

виробничі корпорації, стали домінувати в сучасній економіці [135]. Можна 

констатувати, що розвиток виробничих мереж як домінуючого способу 

координації промислової активності цілком змінює ринкову конкурентну політику 

і пошук конкурентних переваг компаній, що прагнуть до глобального лідерства. 

Взаємодія з ключовими партнерами на локальному ринку украй важлива для росту 

і прибутковості корпорацій, що ставить нові завдання перед її менеджментом і 
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вимагає стратегічної гнучкості і створення додаткових ресурсів (див. рис. 5.1).  

 

Рис. 5.1. Взаємодія учасників альянсу 

Джерело: розроблено автором 

 

В цілому, корпоративні взаємозв’язки відіграють значну роль в розвитку 

сучасних локальних мереж – промислових кластерів і, отже, в промисловому і 

індустріальному розвитку економіки в цілому.  

З точки зору діалектичного підходу, стратегічні альянси являються 

соціальним феноменом, який постійно перебуває під впливом численних 

протидіючих одна одній сил. Стратегічні альянси передбачають взаємодію безлічі 

індивідів з боку всіх компаній-партнерів, при цьому кожен з індивідів привносить в 

альянс свої інтереси, вартості, упередження і переваги [146]. В результаті в альянсі 

відбувається зіткнення різних сил, яке, в разі відсутності збалансованості цих сил, 

здатне привести до переходу альянсу в нову організаційну форму, тобто до зміни 

соціального та управлінського порядку. 

Основними парами протидіючих одна одній в стратегічних альянсах сил є: 

• суперництво проти співпраці; 

• гнучкість проти жорсткості; 

• короткострокова орієнтація проти довгострокової орієнтації. 
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Як уже неодноразово зазначалося, одночасна наявність відносин 

співробітництва і суперництва між партнерами є важливою характеристикою 

практично всіх стратегічних альянсів. Суперництво виражається в переслідуванні 

власних інтересів за рахунок партнера, в той час як співпраця – в прагненні до 

досягнення загальних цілей. Незважаючи на те, що будь-який альянс, за визначенням, 

передбачає певний ступінь співробітництва, суперництво між партнерами при цьому 

не обов’язково стає менш напруженим. Учасники альянсу можуть конкурувати один з 

одним прямо або побічно, що здатне привести до опортуністичної поведінки, 

наприклад, до інтерналізації знань і компетенцій партнера поза його волею. 

Протистояння між гнучкістю і жорсткістю в стосунках здатне при 

незбалансованості привести до зміни структури відносин, відрізняє стратегічні 

альянси від традиційних організацій. Жорсткість являє собою ступінь взаємозв’язку 

учасників в рамках певних відносин; гнучкість в цьому сенсі протилежна жорсткості. 

Формальні організації характеризуються високою жорсткістю взаємозв’язків 

всередині організації і високою гнучкістю взаємозв’язків організації із зовнішнім 

оточенням; вони зберігають стабільність до тих пір, поки такий стан зберігається 

(іншими словами, саме існування організації є спосіб вирішення протиріччя між 

гнучкістю і жорсткістю – «просторове» рознесення протиборчих сил). 

У стратегічних альянсах спостерігається середній рівень жорсткості 

взаємозв’язків між учасниками: цей рівень вище, ніж в разі взаємозв’язків організації 

із зовнішнім оточенням, але нижче, ніж у випадку взаємозв’язків елементів всередині 

організації. Ключовою перевагою стратегічних альянсів є їх гнучкість, тобто здатність 

компаній зберігати відносно низьку залежність один від одного і оперативно 

реагувати на зміни зовнішнього середовища. З іншого боку, деяка ступінь жорсткості 

дозволяє партнерам долати недоліки чисто ринкових відносин: підвищується 

зацікавленість в спільному успіху, створюються стимули для здійснення специфічних 

інвестицій, знижується ймовірність опортуністичної поведінки. 

Конфлікт між короткостроковою і довгостроковою орієнтацією присутній в 

будь-якій організації і служить важливим елементом процесу стратегічного 

планування. Незважаючи на це, в стратегічних альянсах даний конфлікт набуває 
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особливого значення, як в результаті того, що партнери можуть мати різні часові 

переваги, так і тому, що тривалість альянсу часто є невизначеною. 

Короткострокова орієнтація передбачає, що стратегічний альянс є перехідною 

формою відносин і повинен бути спрямований на досягнення швидких і відчутних 

результатів. Даний підхід може бути виправданий, оскільки в ситуаціях, що 

характеризуються значним ризиком, партнери можуть віддати перевагу вступу в 

короткострокові відносини і при необхідності продовження подібних відносин. 

Більш того, фокус на результатах співпраці дозволяє знизити ймовірність 

неефективного використання ресурсів. 

Довгострокова орієнтація також має ряд переваг. Здійснення специфічних 

інвестицій, в тому числі формування високого рівня довіри, можливо тільки при 

відносно довгостроковій взаємодії. Перспектива довгострокового співробітництва 

дозволяє підвищити відповідність цілей партнерів і знизити стимули до 

опортуністичної поведінки. Іншим словами, довгострокова орієнтація створює 

мотивацію для здійснення інвестицій в стратегічний альянс, в той час як 

короткострокова орієнтація – для його експлуатації. При цьому вирішальне 

значення має саме мотивація, а не очікувана тривалість альянсу: експлуатація може 

здійснюватися стосовно альянсу, укладеного на тривалий термін, в той час як у 

відносно короткострокових альянсах партнери можуть приділяти більше уваги 

стану взаємин, ніж безпосереднім результатам. 

Між трьома проаналізованими парами протидіючих сил існують значні 

відмінності в природі протиріч. Протиріччя між співпрацею і суперництвом є, в 

першу чергу, поведінковим, тобто пов’язане з діями партнерів в рамках альянсу. 

Протиріччя між жорсткістю і гнучкістю є структурним, оскільки ці сили впливають, 

головним чином, на механізми управління і контролю. Нарешті, протиріччя між 

коротко- і довгостроковою орієнтацією, як було показано, є психологічним. 

Стратегічні альянси як організаційний феномен або безпосередньо 

викликають до життя ці протиборчі сили, або створюють умови для їх 

інтенсифікації. Протиріччя між співпрацею і суперництвом не характерно для 

традиційних організацій і проявляється тільки в стратегічних альянсах. Традиційні 
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організації вирішують протиріччя між жорсткістю і гнучкістю за рахунок 

просторового розділення цих сил, в той час як в стратегічних альянсах для 

забезпечення стабільності відносин необхідно дотримуватися балансу між 

жорсткістю і гнучкістю. Також традиційні організації можуть робити вибір між 

короткостроковою і довгостроковою орієнтацією; в певних умовах кожна з них 

може виявитися корисною. Стратегічні альянси для збереження свого існування 

повинні підтримувати баланс між коротко- і довгостроковою орієнтацією. 

У разі відсутності балансу в будь-якій парі протиборчих сил, стратегічний 

альянс може припинити своє існування (при наявності балансу альянс також може 

припинити своє існування, наприклад, якщо він виконав поставлені цілі, або якщо цілі 

партнерів змінилися і альянс перестав їм відповідати). Двома основними формами 

припинення існування альянсу є розпад альянсу або його поглинання з боку одного з 

партнерів (також можливе поглинання одного з партнерів іншим партнером). Розпад 

альянсу є перехід колишніх партнерів до взаємодії на ринкових умовах.  

Таким чином, глобальним корпораціям, якщо вони зацікавлені в стабільному 

функціонуванні альянсу, слід докладати зусиль для знаходження балансу між 

силами, що протидіють, кожна з яких прагне перевести альянс в більш стійку 

інституційну форму. Незважаючи на це, досягнення подібного балансу не завжди 

можливо, що обумовлює внутрішню нестабільність стратегічних альянсів. 

Оскільки сили співпраці, жорсткості і довгострокової орієнтації тісно 

пов’язані з ієрархічними відносинами, перевага однієї або декількох з цих сил в 

стратегічному альянсі здатна стати причиною поглинання стратегічного альянсу 

або одного з партнерів іншим партнером. По-перше, надмірний акцент на співпраці 

може призвести до втрати компаніями ключових конкурентних переваг, що 

зробить їх уразливими для поглинання. По-друге, внаслідок зниження гнучкості у 

взаєминах, зміни зовнішнього середовища можуть негативно позначитися на 

функціонуванні альянсу, і поглинання може стати єдиним виходом для одного з 

партнерів, з огляду на неможливість без значних витрат розірвати жорсткі зв’язки. 

По-третє, перевага довгострокової орієнтації на шкоду короткострокових 

результатів здатна викликати розчарування частини партнерів поточними 
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показниками діяльності альянсу; в цих умовах поглинання спільно здійснюваної 

діяльності може бути кращим вибором для того партнера, який вірить в 

довгострокові перспективи проекту. 

В результаті переважання сил суперництва, гнучкості та/або короткострокової 

орієнтації, що мають багато спільного з ринковими відносинами, стратегічний альянс 

може розпастися; операції, спершу здійснювані в рамках альянсу, стануть 

реалізовуватися на ринкових умовах. По-перше, надмірний рівень конкуренції 

унеможливлює спільну роботу партнерів, оскільки ризик опортуністичної поведінки 

стає неприпустимо високим; ринкові контракти при правильному їх структуруванні 

дозволять знизити цей ризик (хоча можливості для доступу до необхідних ресурсів, 

швидше за все, будуть сильно обмежені). По-друге, зайва гнучкість перешкоджає 

координації інтересів партнерів, що підвищує ймовірність незадовільного 

функціонування альянсу; ця ж гнучкість дозволить партнерам відносно безболісно 

припинити взаємодію в разі незадоволення результатами співпраці. По-третє, 

експлуатація ресурсів альянсу за відсутності довгострокового інвестування, 

викликана переважанням короткострокової орієнтації, підриває стійкість альянсу; 

після виснаження ресурсів розпад стає практично неминучим. 

Теоретичний аналіз стратегічних альянсів БНП, що проводився до сих пір в 

економічній літературі, був сконцентрований, головним чином, на взаєминах між 

партнерами в рамках альянсу, який передбачає участь двох компаній. Тим часом, у 

міру наростання популярності даної корпоративної стратегії, все більшого 

значення набувають більш складні утворення, які системно трансформують таку 

співпрацю в мережеві форми: 

• стратегічні альянси, що складаються більш ніж з двох компаній 

(багатосторонні). 

• мережі стратегічних альянсів, в яких, поряд з прямими зв’язками в рамках 

стратегічних альянсів, існують непрямі зв’язки між компаніями, які не беруть 

участі в одному альянсі, але мають спільних партнерів. 

На відміну від мереж стратегічних альянсів, що являють собою набір окремих 

альянсів, багатосторонні стратегічні альянси є особливим типом альянсів, що 
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характеризується кількістю учасників більше двох. Відповідно до результатів 

дослідження, проведеного вченими університету Міннесоти щодо компаній 

глобального інформаційного сектора, багатосторонні стратегічні альянси в даному 

секторі становлять близько 30 % від загального числа альянсів, при цьому середня 

кількість учасників у альянсі знаходиться між трьома і чотирма [326]. Мотиви 

створення багатосторонніх стратегічних альянсів, також іноді званих «сузір’ями» 

(alliance constellations), не відрізняються від мотивів створення двосторонніх альянсів. 

Між тим, більша кількість учасників ускладнює процес створення і управління 

альянсом, породжуючи нові форми неієрархізованого управління [224]. Як приклад 

багатостороннього стратегічного альянсу можна привести альянс GENIVI, який був 

створений у 2010 році. Метою альянсу є розробка загальноприйнятої програмної 

платформи для інформаційно-розважальних автомобільних систем, що охоплюють 

музику, новини, Інтернет і мультимедіа, телефонію та системи навігації. Учасниками-

засновниками альянсу стали автомобільні BMW, General Motors і концерн PSA, 

виробники автомобільних комплектуючих Magneti Marelli і Visteon, a також такі БНП 

в сфері інформаційних технологій, як Intel і Wind River. Передбачається, що 

платформа GENIVI стане базою, на яку автовиробники і їх постачальники зможуть 

надбудовувати диференційовані продукти і послуги. Спільне створення стандартної 

платформи дозволить учасникам альянсу знизити витрати на розробку нових 

інформаційно-розважальних автомобільних систем, прискорити впровадження цих 

систем і одночасно розширити ринок для електроніки, використовуваної в 

автомобільній промисловості. 

Відмінності багатосторонніх стратегічних альянсів від двосторонніх 

найбільш чітко помітні з точки зору теорії соціального обміну (social exchange 

theory – від локального до глобального). Відповідно до цієї теорії, поведінку 

індивідів можна уявити як обмін ресурсів; необхідність соціального обміну 

пояснюється рідкістю цих ресурсів, сааме вони і є підґрунтям розбудови 

мережевих структур. Соціальний обмін являє собою дії індивідів, мотивовані 

результатами, які вони збираються отримати від оточуючих; в рамках соціального 

обміну умовою здійснення дій є очікування винагороди з боку інших осіб, що 
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беруть участь в обміні. На відміну від економічного обміну, соціальний обмін 

може не передбачати наявності явних переваг, які мають економічну цінність; 

також характерною рисою є відсутність явних контрактів. Основою соціального 

обміну є добровільність надання благ; в результаті учасники обміну не можуть 

бути впевнені в тому, що вони дійсно отримають очікувану вигоду. Незважаючи на 

те, що витоки теорії соціального обміну лежать на міжособистісному рівні, ця 

теорія була успішно поширена на організаційний і міжорганізаційний рівні [224]. 

Соціальний обмін може бути закритим (restricted) і узагальненим (generalized). 

Закритий соціальний обмін є двостороннім; при даному типі обміну партнери 

безпосередньо обмінюються вигодами один з одним. Узагальнений соціальний обмін 

можливий в групах з кількістю членів більше двох, що не передбачає наявності 

прямої взаємодії між учасниками. Іншими словами, вигоди, які один учасник обміну 

надає іншому, не залежать від вигод, наданих другим учасником першому. 

Між закритими і узагальненими соціальними обмінами існують значні 

відмінності. По-перше, «проблема безбілетника», характерна для будь-якого 

соціального обміну, найбільш гостро проявляється саме в разі узагальненого обміну. 

У закритому обміні опортуністична поведінка відносно легко піддається ідентифікації 

і може бути припинена. У той же час, в результаті підвищеної невизначеності і 

роз’єднаної природи індивідуальних обмінів, ймовірність опортуністичної поведінки 

в узагальненому соціальному обміні зростає. По-друге, узагальнений соціальний 

обмін, внаслідок властивого йому підвищеного поведінкового ризику, 

характеризується високою ймовірністю опортуністичної поведінки, створює потребу 

в високому рівні репутаційної довіри. Нарешті, наявність узагальненого соціального 

обміну сприяє розвитку стійкої мережі між учасниками. 

Зазначені особливості узагальненого соціального обміну характерні для 

переважної більшості багатосторонніх стратегічних альянсів БНП. У подібних 

альянсах кожен партнер очікує взаємовигідних відносин з сукупністю партнерів, 

але не обов’язково з кожним з них окремо. У двосторонніх альянсах відносини 

партнерів характеризуються прямою взаємністю (direct reciprocity): партнер, який 

отримав певну вигоду, набуває неявного зобов’язання здійснити відповідні дії на 
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адресу того, хто надав вигоду. У багатосторонніх альянсах між партнерами існують 

відносини узагальненої взаємності (generalized reciprocity): зобов’язання, що 

виникають у компанії в результаті надання партнером певних вигод, можуть бути 

виконані в відношенні іншого партнера або навіть відносно групи партнерів. 

У порівнянні з двосторонніми альянсами, багатосторонні альянси 

відрізняються підвищеним поведінковим ризиком: наприклад, один з учасників 

може ухилитися від обіцяного їм вкладення ресурсів в альянс, сподіваючись на те, 

що альянс зможе досягти успіху за рахунок ресурсів, вкладених іншими 

партнерами. Інтерналізації знань і компетенцій також набагато складніше запобігти 

в разі багатостороннього співробітництва. Значний ризик вимагає від компаній, що 

вступають в багатосторонній альянс, високого рівня репутаційної довіри один до 

одного. При цьому, якщо співпраця виявляється успішною, то багатосторонні 

альянси також створюють великі можливості для розвитку репутаційної довіри, ніж 

двосторонні альянси. 

У багатосторонніх стратегічних альянсах, в порівнянні з двосторонніми, більш 

значну роль відіграють соціальні санкції. Порушення норм соціального обміну 

створюють умови для спільної «відплати»; учасники соціального обміну повинні бути 

здатні вирішувати конфлікти і відновлювати справедливість за допомогою колективних 

дій у відповідь, в рамках яких покарання партнера, який порушив умови обміну, 

здійснюється з боку всіх інших партнерів (а не тільки постраждалих). Соціальні санкції 

передбачають, головним чином, взаємне відстеження партнерами дій один одного і 

швидке поширення інформації про надійність компаній, що беруть участь в альянсі. 

Цей процес здатний не тільки вирішувати, але і запобігати конфліктам, так як загроза 

погіршення репутації (що переростає в загрозу усунення від участі в соціальному 

обміні, що несприятливо позначиться на довгострокових перспективах компанії) 

змушує партнерів сумлінно виконувати свої зобов’язання. У той же час, в двосторонніх 

альянсах соціальні санкції менш застосовні внаслідок відсутності «третьої сторони», 

здатної підтвердити опортуністичну поведінку; тому двосторонні альянси в основному 

покладаються на прямі економічні або юридичні санкції. 
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Також багатосторонні альянси характеризуються підвищеною роллю 

«макрокультури» і загальних цінностей партнерів. Наявність у партнерів спільних 

цінностей, що представляє собою основу соціального контролю, важлива для 

альянсів з будь-якою кількістю учасників. Незважаючи на це, саме в 

багатосторонніх альянсах «макрокультура» набуває особливого значення, так як 

загальні вартості полегшують участь в узагальненому соціальному обміні, 

підвищуючи рівень довіри. Наявність спільних цінностей також підвищує 

ефективність соціальних санкцій: міць соціальних санкцій частково полягає в тому, 

що повідомлення партнерів про порушення норм взаємно підсилюють один 

одного; в разі, якщо у всіх учасників альянсу однакові уявлення про норми, подібне 

повідомлення буде набагато більш дієвим. 

Узагальнена взаємність може бути двох видів: ланцюгова узагальнена взаємність 

(chain generalized reciprocity) і мережева узагальнена взаємність (net generalized 

reciprocity) [423]. В рамках багатосторонніх стратегічних альянсів, що характеризуються 

ланцюговою узагальненою взаємністю, сторонами обміну ресурсів виступають 

індивідуальні члени альянсу. Наприклад, учасники альянсу авіаперевізників Star Alliance 

надають один одному можливості для спільного використання кодів; в кінцевому 

рахунку ці угоди можна звести до двосторонніх домовленостей. Не всі подібні 

двосторонні домовленості будуть однаково вигідні для обох сторін-учасниць, проте в 

цілому участь в альянсі приносить вигоду всім авіакомпаніям. 

У разі мережевої узагальненої взаємності як контрагент індивідуального 

учасника виступає альянс в цілому; учасники отримують вигоду не один від одного, а 

безпосередньо від альянсу. Прикладом може служити стратегічний альянс 

SEMATECH (SEmiconductor MAnufacturing Technology), створений в 1987 р. під 

егідою Уряду США за участю 14 американських виробників напівпровідників, що 

займається дослідженнями і розробками в області напівпровідників. На сьогоднішній 

день членами альянсу є такі найбільші БНП, як IBM, Intel, Hewlett Packard, Samsung, 

Toshiba, NEC (в 1996 р. альянс відмовився від підтримки американського уряду і в 

нього були допущені іноземні компанії); учасникам альянсу належить близько 50 % 

світового ринку мікросхем [470]. Участь в альянсі дозволяє компаніям скоротити 



365 

витрати на дослідження і розробки, розподілити ризик, пов’язаний з проведенням 

подібних досліджень, а також підвищити швидкість комерціалізації інновацій. За 

оцінками експертів SEMATECH, віддача від інвестицій в рамках альянсу досягає 

440%. Саме завдяки корпоративній мережі побудованій на швидкому впроваджені 

інновацій і стали можливими такі доходи альянсу. 

Багатосторонні стратегічні альянси, які характеризуються ланцюговою 

узагальненою взаємністю, більшою мірою потребують існування соціальних 

санкцій і загальних цінностей, ніж альянси, яким властива мережева узагальнена 

взаємність. В останньому випадку кожен партнер взаємодіє з альянсом як з єдиним 

цілим; в разі опортуністичної поведінки однієї компанії страждають всі інші. Всі 

компанії відстежують внесок ресурсів з боку один одного і розподіл вигод, при 

цьому витрати на санкції розподіляються серед всіх членів альянсу, що підвищує 

ймовірність застосування санкцій і, отже, знижує ризик опортуністичної поведінки. 

У разі ланцюгової узагальненої взаємності партнери взаємодіють, перш за 

все, один з одним, тому виявлення опортуністичної поведінки являється 

ускладненим. Більш того, витрати на санкції несе кожна компанія окремо, тому 

партнери, які не страждають від опортуністичної поведінки, можуть ухилитися від 

введення санкцій. Існування спільних цінностей дозволяє вирішити цю проблему 

як безпосередньо за рахунок підвищення прихильності партнерів у спільній справі, 

так і за допомогою збільшення ймовірності колективного застосування соціальних 

санкцій до компанії, що порушує норми обміну. 

Отже, пройшовши еволюцію двосторонніх альянсів, корпорації почали 

вибудовувати мережі за рахунок входження у різні альянси (відмінні сегменти, 

відмінні продукти). Наприклад, в глобальному інформаційному секторі середня 

кількість альянсів, в яких одночасно брала участь одна компанія, збільшилася з 1,2 до 

5 за період з 1989 по 2010-роки. Необхідність створення подібного «портфеля» 

альянсів обумовлена різнорідністю ресурсів, до яких БНП прагнуть отримати доступ 

за допомогою стратегічних альянсів: альянси з різними партнерами спрямовані на 

отримання доступу до різних ресурсів і, відповідно, до різних мереж. 
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На сьогоднішній день більшість БНП має диверсифікований портфель 

стратегічних альянсів, що забезпечує їм доступ до необхідних ресурсів. Наприклад, 

при розробці і запуску нової послуги mMode для користувачів мобільних телефонів 

американська БНП AT & T Wireless вступала в стратегічні альянси з японською БНП 

NTT DoCoMo Home (провідний оператор мобільного зв’язку на території Японії), з 

виробниками мобільних телефонів Sony і Motorola (а також на початковому етапі 

створення альянсу з Nokia та Ericsson), а також з провайдерами послуг Інтернет 

Yahoo! і AOL. Нова послуга, запущена в квітні 2002 р., дозволяла користувачам 

мобільних телефонів отримувати доступ до сайтів мережі Інтернет, що підтримує 

протокол WAP, мати адресу електронної пошти, завантажувати мелодії і графічні 

зображення, а також дізнаватися приблизне місце розташування один одного [279]. 

Оскільки партнери глобальної корпорації також вступають в стратегічні 

альянси з іншими компаніями і отримують доступ до їхніх ресурсів, співпраця 

здатна забезпечити доступ до ресурсів, які не перебувають у власності 

безпосередніх партнерів. Особливо це характерно для інформації – єдиного 

ресурсу, який може зберігати цінність в процесі використання. В результаті 

утворюються мережі стратегічних альянсів, в яких компанії можуть бути пов’язані 

між собою як безпосередньо, будучи учасниками одного альянсу, так і побічно, 

вступаючи в співпрацю з загальними партнерами. Крім доступу до ресурсів інших 

компаній, в тому числі не пов’язаних безпосередньо з даною компанією, участь в 

мережах стратегічних альянсів дозволяє компаніям виробляти принципи 

координації, що здатне привести до підвищення ефективності спільної діяльності. 

Можна бачити, що стратегічні альянси не тільки дозволяють БНП отримати доступ 

до ресурсів інших компаній, але і самі мають характеристики стратегічного 

ресурсу: зв’язки, якими компанія володіє в рамках корпоративної мережі 

стратегічних альянсів, практично не піддаються імітації конкурентами і не можуть 

бути придбані на відкритому ринку [479].  

Існування мережевих взаємодій змушує БНП розглядати кожен альянс не 

ізольовано, а в контексті всього портфеля стратегічних альянсів або навіть всієї 

мережі стратегічних альянсів, учасником якої є БНП. Управління подібними 
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взаємодіями критично важливо: синергетичний ефект, що виникає внаслідок 

наявності прямих і непрямих зв’язків з багатьма партнерами, може як підвищити 

ефективність доступу компанії до необхідних ресурсів, так і ускладнити подібний 

доступ. 

Як вже було зазначено, одним з основних конкурентних переваг, 

одержуваних БНП в результаті участі в мережі стратегічних альянсів, є доступ до 

інформації, що циркулює всередині мережі. При цьому структура і якість 

взаємозв’язків БНП з іншими учасниками мережі стратегічних альянсів впливають 

на характер одержуваних вигод від доступу до інформації [203]. Участь в стійкій 

мережі міжфірмових взаємовідносин може забезпечувати компанії різні вигоди в 

області доступу до інформації внаслідок можливості вибору різних конфігурацій 

таких характеристик інформації, як: 

• кількість інформації (information volume); 

• різноманітність інформації (information diversity); 

• якість інформації (information richness). 

Кількість інформації, що отримується в результаті участі в мережі 

стратегічних альянсів, залежить, в першу чергу, від кількості партнерів, з якими  

БНП взаємодіє, і від кількості зв’язків з кожним з цих партнерів. Ці два 

параметри визначають «центральність» положення компанії у відповідній 

мережі; чим вище значення даних параметрів, тим більш центральне положення. 

Наявність безлічі зв’язків полегшує обмін інформацією, а також створює 

можливості для перевірки достовірності інформації, що підвищує її надійність. 

Для компаній, що володіють великою кількістю взаємозв’язків, нова інформація 

стає доступною раніше, ніж для їх конкурентів; крім того, знижуються витрати 

на пошук інформації. У разі, якщо партнери, з якими БНП взаємопов’язана в 

рамках мережі стратегічних альянсів, мають схожі характеристики і, отже, 

мають у своєму розпорядженні приблизно однакову інформацію, наявність 

великої кількості взаємозв’язків дозволяє перейти від простого збору 

різноманітної інформації до ефективного використання придбаної інформації 

для підвищення конкурентоспроможності.  
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Різноманітність інформації залежить не стільки від кількості взаємозв’язків 

БНП з партнерами, скільки від характеристик партнерів і їх взаємозв’язків між собою. 

По-перше, різноманітність інформації, одержуваної компанією, буде тим вище, чим 

більше «розріджена» мережа партнерів компанії, чим менше ці партнери 

взаємопов’язані між собою. Компанії, чиї партнери слабо взаємодіють між собою, 

перебувають у своєрідних «структурних дірках»; в крайньому випадку може 

скластися така ситуація, що при виході цих компаній з мережі перш єдина мережа 

розпадеться на кілька нових мереж. «Структурні діри» (structural holes) надають 

компаніям, що знаходяться в них, широкі можливості для доступу до різноманітної 

інформації; дані компанії можуть отримувати істотні вигоди в результаті виконання 

функцій «інформаційного брокера», через якого проходять потоки інформації між 

різними сегментами мережі [327]. По-друге, різноманітність інформації, одержуваної 

компанією від участі в мережі стратегічних альянсів, буде тим вища, чим більш 

різноманітними характеристиками володіють її партнери. Партнери БНП можуть 

перебувати в різних країнах, діяти в різних галузях і на різних сегментах ринку, 

використовувати різні типи технологій, що в кінцевому підсумку призводить до 

володіння ними різним набором інформації, доступ до якої БНП отримує в результаті 

участі в мережі стратегічних альянсів (див. рис. 5.2).  

З іншого боку, слабкі зв’язки надають широкі можливості для дослідження 

нових областей знання, оскільки витрати на встановлення подібних зв’язків менші і, 

отже, кількість партнерів може бути більшою. Тим часом, за допомогою слабких 

зв’язків передаються, як правило, знання, периферійні для діяльності компанії-

джерела знань: подібні зв’язки характеризуються відносно низьким рівнем довіри, 

що робить їх непридатними для передачі найбільш важливої інформації. Слід 

зазначити, що наявність у БНП компетенцій в області управління стратегічними 

альянсами здатне підвищити якість інформації, що отримується за допомогою 

слабких зв’язків [407]. 

Сильні зв’язки забезпечують обмін більш якісною інформацією, проте слабкі 

зв’язки можуть виявитися кращими в порівнянні з сильними в тому випадку, якщо 

вони призводять до появи синергетичних ефектів між набутими компетенціями, що 
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дозволяють підвищити ефективність діяльності БНП. Знання, що створюється за 

допомогою слабких зв’язків, може виявитися більш інноваційним, оскільки 

відмінності між партнерами, як правило, вище, ніж в разі сильних зв’язків [407].  

 
Рис. 5.2. Інформаційні вигоди, які забезпечує компанії участю в мережі 

стратегічних альянсів 

Джерело: розроблено автором 

 

Отже, своєрідність феномену альянсів в контексті трансформації корпоративних 

мереж полягає, перш за все у тому, що найчастіше учасниками того або іншого альянсу 

є компанії конкуренти, а набутим досвідом, інформацією, науковими розробками оперує 

єдина цілісна мережа. Організаційна структура координації і контролю за діяльністю 

альянсу на сучасному етапі, трансформується від централізованої системи, коли всі 

функції управління знаходяться у руках невеликої, висококомпетентної команди 

фахівців, до широкої і розгалуженої децентралізованої системи з передачею 

повноважень спеціалізованим групам координації, заснованої на роздільному 

керівництві окремими проектами і напрямами з використанням новітніх інформаційних 

технологій і компетенцій об’єднаних в одну нову корпоративну мережу, яка є 
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новоствореним неієрархічним рівнем над корпораціями-учасниками стратегічного 

альянсу. Саме побудова нової структури над корпораціями учасниками альянсу 

(формування нової корпоративної мережі), відрізняє альянси від формування нових 

структур в умовах злиття та поглинання, де поглинання можна розглядати як перехід до 

здійснення діяльності в умовах ієрархічного управління. 

 

5.2. Основні підходи до типологізації стратегічних альянсів 

 

Стратегічні альянси являють собою різнорідне явище. Альянси 

розрізняються характеристиками компаній, що беруть участь (розмір, галузева 

приналежність), цілями створення, глибиною і областю взаємодії, механізмами 

управління і т.д. Саме внаслідок подібної різнорідності виникає гостра 

необхідність в класифікації і типологізації стратегічних альянсів, оскільки метод 

побудови стратегічного управління в створеній альянсом корпоративній мережі в 

значній мірі залежать від того, про який тип альянсу йдеться. 

Один з основних підходів заснований на поділі всіх альянсів в залежності від 

структури взаємин: розрізняють альянси, засновані на інструментах власності і не 

засновані на них. Більш детально, Т. Дас і Б. Тенг виділяють 4 типи стратегічних 

альянсів [225]: 

• спільні підприємства, 

• альянси, засновані на міноритарному володінні акціями, 

• односторонні контрактні альянси, 

• двосторонні контрактні альянси. 

Перші два типи засновані на інструментах власності, а останні два не 

передбачають використання подібних інструментів. Спільне підприємство, як 

правило, передбачає організацію партнерами юридично самостійної фірми, частки 

власності в якій розподілені між ними в заздалегідь обумовленій пропорції. 

Альянси, засновані на міноритарному володінні акціями, припускають, що один 

або кілька партнерів отримують частку в капіталі іншого (інших) (див. табл. 5.1). 
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При односторонніх контрактних альянсах має місце чітко визначена передача 

прав власності, наприклад, «технологія в обмін на гроші». Основними формами 

альянсів такого типу є ліцензування, угоди по каналах розподілу продукції і 

контракти на дослідження і розробки. Окремі фірми виконують свої зобов’язання 

незалежно від інших. Подібні альянси не передбачають у великій мірі координації 

та співпраці і, отже, рівень інтеграції в них нижчий, ніж в альянсах інших типів.  

 

Таблиця 5.1 

Форми взаємодії учасників альянсу 

Форма Мотивація 
Сфера 

діяльності 
Час дії Організація 

Корпорація – 

корпорація 

Освоєння нових ринків, 

оптимізація виробництва, 

зниження витрат, інфляції 

Виробництво, 

торгівля, 

послуги 

Тимчасові, 

постійні 

Централізована → 

децентралізована 

 

Корпорація – 

держава 

Освоєння природних 

ресурсів, захоплення нових 

ринків 

Видобуток, 

міжнародна 

торгівля 

Тимчасові, 

постійні 
Неформальна 

Корпорація – 

міжнародна 

організація 

Участь у вирішенні 

глобальних проблем 

людства 

Екологія 
Тимчасові, 

постійні 

За програмами, 

неформальна 

Держава – 

держава 
Захист власних інтересів 

Міжнародні 

відносини 

Тимчасові, 

постійні 
Договірна 

Міжнародна 

організація – 

міжнародна 

організація 

Вирішення конкретних 

проблем 

Міжнародні 

відносини 

Тимчасові, 

постійні 

За програмами, 

неформальна 

Держава – 

міжнародна 

організація 

Вирішення конкретних 

проблем 

Міжнародні 

відносини 

Тимчасові, 

постійні 
 

Джерело [33] 

 

У разі створення двосторонніх контрактних альянсів партнери надають свої 

ресурси для використання в рамках альянсу і спільно працюють на тривалій основі. 

Прикладами альянсів подібного типу є спільні дослідження і розробки, спільний 

маркетинг і просування продукції. Ці альянси передбачають більш високу ступінь 

інтеграції. Залежно від характеристик ресурсів, що надаються партнерами для 

використання в рамках альянсу, стратегічні альянси, як вже було зазначено, 

традиційно поділяються на масштабні і зв’язуючі. У зв’язуючих альянсах кожна 

фірма виконує взаємодоповнюючі функції і, отже, надає партнерам несхожі знання 
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і ресурси. У масштабних альянсах фірми об’єднуються, щоб виконувати один і той 

же вид діяльності, надаючи партнерам подібні знання і ресурси. Б. Гаррет і 

П. Дюссож наголошують на необхідності проводити розподіл між співпрацею 

компаній, які не належать до однієї і тієї ж галузі і внаслідок цього не є 

безпосередніми конкурентами, і альянсами фірм-конкурентів [28]. В останньому 

випадку перед компаніями встає цілий ряд специфічних проблем, у тому числі 

пов’язаних з підвищеним ризиком опортуністичної поведінки. 

Серед альянсів неконкуруючих один з одним партнерів розрізняють: 

• транснаціональні спільні підприємства; 

• вертикальні партнерські відносини; 

• міжгалузеві угоди. 

Стратегічні альянси фірм-конкурентів також можна розділити на 3 типи: 

• інтеграційні альянси; 

• псевдоконцентраційні альянси; 

• компліментарні альянси. 

Партнерські угоди між компаніями, які не є конкурентами, укладаються між 

учасниками різних галузей виробництва. Альянси цього типу являють собою засіб 

освоєння нових видів виробничої діяльності, використання нових ринкових 

можливостей і переходу на нові шляхи розвитку. Шляхи стратегічного розвитку 

компанії традиційно поділяють на три види:  

1) інтернаціоналізація (освоєння нових географічних ринків); 

2) вертикальна інтеграція (освоєння галузей економічної діяльності 

постачальників і споживачів); 

3) диверсифікація (освоєння нових галузей, які прямо не пов’язані з 

існуючим виробництвом). 

Цим трьом основним шляхам стратегічного розвитку відповідають типи 

альянсів компаній-неконкурентів. Зіставлення коопераційних процесів між 

неконкуруючими компаніями і інших типів відносин, які можуть бути встановлені 

між тими ж партнерами, і кооперація є реальною альтернативою як злиття між 

партнерами, так і укладання угод між ними в умовах вільного ринку (див. табл. 5.2) 
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Транснаціональні партнерські відносини (Інтернаціоналізація). Даний тип 

стратегічних альянсів передбачає встановлення партнерських відносин між 

компаніями, що знаходяться в різних країнах. При цьому один з партнерів має 

привілейований доступ до національного ринку деякої країни, а другий партнер 

прагне зміцнити свої позиції на цьому ринку. Роль місцевого партнера часто 

зводиться до адаптації і розповсюдження продукції, що постачається іноземним 

партнером. Наприклад, в 1962 році мексиканський автомобілебудівник Diesel 

Nacional (Dina) уклав угоду з французькою корпорацією Renault, відповідно до 

якого Dina поставляла комплектуючі та надавала свої виробничі потужності для 

збирання в Мексиці автобусів Renault. Пізніше мексиканська компанія стала 

здійснювати збірку також автомобілів Renault, частка яких на мексиканському 

ринку досягла 10 % до 1976 року. У 1978 році компанія Renault відкрила спільне з 

Dina підприємство по збірці автомобілів, в якому 60 % акцій належали Dina; даний 

пакет був викуплений Renault в 1983 році [218]. 

Таблиця 5.2 

Стратегічні альянси і інші типи взаємовідносин між  

неконкуруючими компаніями 

Характер 

взаємовідносин 

Позиціонування корпорацій 

Корпорації та 

партнери 
Клієнт-постачальник 

компанії, що 

належать до різних 

галузей 

Ринкова взаємодія Експорт та імпорт Трансакції Не взаємодіють 

Злиття&Поглинання Поглинання місцевих 

компаній 

Вертикальна інтеграція Диверсифікація 

Стратегічні Альянси Транснаціональні 

спільні структури 

(нова корпоративна 

мережа) 

Неієрархізовані 

партнерські 

взаємовідносини 

Міжгалузеві альянси 

(міжгалузеві угоди) 

Джерело: розроблено автором 

 

Стратегічний альянс дозволяє не тільки обійти законодавчі обмеження, 

пов’язані, наприклад, з обмеженням частки власності іноземців в національних 

компаніях, а й придбати необхідну для успішного створення закордонної філії 

інформацію про ринок і зв’язки з місцевими стейкхолдерами. Компанія Renault 

почала експансію на мексиканський ринок з угоди про збірку своїх моделей на 
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потужностях партнера, який також відповідав за збут зібраних автомобілів на 

території Мексики, що значно підвищило обізнаність мексиканських споживачів 

про бренд Renault. Створення спільного з Dina виробничого підприємства 

дозволило Renault поглибити свої знання про мексиканський ринок в процесі тісної 

роботи з партнером. Після того, як необхідні знання та компетенції, пов’язані з 

роботою на ринку приймаючої країни, були інтерналізовані, Renault викупила 

частку Dina в спільному підприємстві. 

Вертикальні партнерські відносини (вертикальна інтеграція). Подібні відносини 

можуть встановлюватися між компаніями, що діють в суміжних секторах ланцюжка 

створення вартості, тобто вступають один з одним у відносини покупця і 

постачальника. Вертикальні партнерські відносини є альтернативою, з одного боку, 

ринковим договорам поставки, а з іншого – вертикальній інтеграції. Наприклад, в 

1993 р. компанії Aerospatiale (згодом стала частиною EADS) і Thomson-CSF (з грудня 

2000 р. – Thales) утворили стратегічний альянс в області виробництва авіаційного 

обладнання Sextant Avionique [155]. Компанія Thomson-CSF була провідним 

виробником електронного устаткування та інформаційних систем авіакосмічного, 

військового і морського призначення, в той час як Aerospatiale спеціалізувалася на 

виробництві військових і цивільних літаків, ракет і супутників. Співпраця з Thomson-

CSF дозволила Aerospatiale брати участь в розробці і виробництві частини 

компонентів для своєї продукції, не несучи при цьому істотних витрат, пов’язаних із 

самостійним освоєнням подібної діяльності. Спочатку частка Aerospatiale в спільному 

підприємстві становила 33 %; в 1998 р. вона була збільшена до 50 % [155]. Однак 

незабаром після цього Aerospatiale продала свою частку в Sextant Avionique компанії 

Thomson-CSF, прийнявши рішення сконцентруватися на основній діяльності. Приклад 

ілюструє можливі негативні наслідки вертикальних партнерських відносин: вони 

здатні привести до надмірної залежності від одного постачальника. Разом з тим, 

придбання необхідних компетенцій і подальше встановлення повного контролю над 

спільним підприємством ускладнено внаслідок необхідності дотримання вимог 

антимонопольного законодавства. 
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Вертикальні партнерські відносини широко поширені в автомобільній 

промисловості. Наприклад, канадська БНП Magna International, що випускає 

комплектуючі для автомобілів, має партнерські відносини з General Motors, Ford і 

Chrysler, а також з Volkswagen, BMW і Toyota. Вертикальні партнерські відносини 

дозволили автомобілебудівникам збільшити надійність поставок і забезпечити 

більш повний облік своїх вимог при розробці і виробництві комплектуючих. Однак 

це супроводжувалося консолідацією в секторі виробництва комплектуючих 

(компанії, які не набрали партнерські відносини з автомобілебудівниками, 

поглиналися або витіснялися з ринку), в результаті чого ринкова влада компаній 

даного сектору по відношенню до виробників автомобілів зросла. 

Міжгалузеві альянси (міжгалузеві угоди/ диверсифікація). Компанії, що не 

відносяться до суміжних галузей і не вступають один з одним ні в конкурентні 

відносини, ні у відносини купівлі-продажу, можуть укладати міжгалузеві угоди. Як 

правило, це робиться з метою розширення меж своєї діяльності і виходу на нові 

привабливі ринки. Міжгалузеві угоди можна розглядати як альтернативу як 

диверсифікації за допомогою «інвестицій зеленого поля», так і поглинання 

компанії з відповідної галузі [28]. 

Наприклад, в 1990 р. німецька БНП BMW і англійська БНП Rolls-Royce 

вступили в стратегічний альянс, спрямований на виробництво авіаційних двигунів і 

отримав назву BMW Rolls-Royce, або скорочено BRR. У той час як Rolls-Royce 

займала стійкі позиції на даному ринку, BMW хотіла увійти в галузь після 

багаторічної перерви – компанія перестала виробляти авіаційні двигуни після 

закінчення Другої світової війни. BMW прагнула засвоїти науково-технічні розробки і 

комерційний досвід одного з лідерів галузі, a Rolls-Royce розглядала стратегічний 

альянс як додаткове джерело фінансування, а також кошти посилення своїх позицій 

на ринку за рахунок розширення асортименту вироблених двигунів [28, с. 88]. 

Спільне підприємство спеціалізувалося на виробництві двигунів серії BR700, 

призначених для експлуатації на невеликих регіональних і корпоративних літаках. 

Завдяки використанню розробок двох компаній, що володіють значними науково-

технічними ресурсами, в тому числі висококваліфікованим штатом інженерів, новий 
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альянс досяг істотних успіхів: двигуни, випуск яких почався в 1997 році, були 

встановлені на таких моделях літаків, як Bombardier Global Express і Boeing 717. 

У 2000 році BMW вийшла з стратегічного альянсу, і Rolls-Royce 

перейменувала підприємство в Rolls-Royce Deutschland. Даний підрозділ Rolls-

Royce є єдиною компанією в Німеччині, здатною розробляти, сертифікувати і 

виробляти сучасні турбовентиляторні двигуни. Незважаючи на припинення 

співпраці і відмову від виробництва авіаційних двигунів, участь в альянсі могла 

справити позитивний вплив і на діяльність BMW, так як компанія отримала доступ 

до технологій Rolls-Royce, які могла використовувати у своїй основній діяльності – 

виробництві автомобілів [296]. 

Незважаючи на те, що вступ корпорацій-конкурентів в стратегічний альянс на 

перший погляд видається дещо парадоксальним, подібні альянси далеко не виняткове 

явище і, за деякими підрахунками, становлять не менше 70 % від загального числа угод 

про співпрацю, укладених між компаніями. Стратегічним альянсам фірм-конкурентів 

властивий певний дуалізм відносин: їх взаємодія характеризується одночасно 

співпрацею і суперництвом, для опису чого часто використовується термін co-opetition, 

складений з cooperation (співробітництво) та competition (конкуренція). 

В основу класифікації альянсів між фірмами-конкурентами можна покласти 

два критерії: 

 характеристика вкладу в альянс з боку кожного партнера; 

 характеристика вигод і переваг, яких партнери прагнуть домогтися в 

результаті вступу в альянс. 

Внесок партнерів в альянс може виражатися в однорідних або різнорідних 

ресурсах (традиційна відмінність між масштабними і зв’язуючими альянсами). У 

першому випадку метою альянсу є отримання доступу до ресурсів, що доповнює 

ресурси компанії; у другому – акумуляція подібних ресурсів, спрямована на отримання 

ефекту масштабу. Альянси між компаніями-конкурентами, в рамках яких партнери 

надають для спільного використання різнорідні ресурси, називають компліментарними. 

Якщо вклад партнерів однорідний, то комбінація їх ресурсів може як 

служити меті досягнення економії на масштабі на окремій ділянці виробництва, так 
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і охоплювати весь ланцюжок створення вартості для підприємств-партнерів; в 

останньому випадку функціонування альянсу призводить до випуску на ринок 

загальної продукції партнерів. Альянси, що охоплюють тільки окрему ділянку 

виробництва, називають інтеграційними альянсами, а ті, що передбачають випуск 

загальної продукції – псевдоконцентраційними (див. рис. 5.3) 

 

Рис. 5.3. Види альянсів між фірмами-конкурентами 

Джерело: розроблено автором 

 

Інтеграційні альянси створюються між компаніями, які прагнуть домогтися 

ефекту масштабу при виготовленні окремої комплектуючої або на окремій стадії 

ланцюжка створення вартості. Результати спільної діяльності потім 

використовуються для створення власних продуктів компаній-партнерів, дані 

продукти можуть вступати в пряму конкуренцію на ринку. Наприклад, в липні 2008 р. 

німецька БНП BMW і італійська БНП Fiat оголосили про створення стратегічного 

альянсу: компанії мають намір спільно розробляти компоненти, системи та загальну 

платформу для моделей Mini Cooper (з боку BMW), Alfa Romeo Мі.То і Fiat Grande 

Punto (з боку Fiat). BMW і Fiat також розглядають можливість спільної розробки 

нових бензинових і дизельних двигунів. У цій області італійська корпорація вже має 

партнерські угоди з французькою PSA Peugeot Citroen, японською Suzuki і індійською 

Tata. BMW також співпрацює з PSA Peugeot Citroen в області розробки двигунів, 

використовуваних в моделях Mini і BMW 1 Series [463]. 

Як свідчить практика, партнерські відносини в інтеграційних альянсах 

обмежуються окремим виробничим етапом кожного з учасників. Моделі компаній 
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BMW і Fiat будуть конкурувати один з одним на ринку, незважаючи на те, що 

частина компонентів в них буде ідентична (про що споживачі часто не будуть 

навіть здогадуватися). Як правило, інтеграційні альянси укладаються між 

компаніями, що мають приблизно однакові розміри. В цьому випадку вигоди від 

досягнення ефекту масштабу розподіляються між обома партнерами більш-менш 

рівномірно; крім того, можливості отримання ефекту масштабу представляються 

максимальними з точки зору кожного з партнерів. 

Псевдоконцентраційні альянси. В рамках псевдоконцентраційного альянсу 

партнери спільно розробляють, виробляють або реалізують спільну продукцію, 

надаючи в розпорядження альянсу схожі ресурси і прагнучи домогтися ефекту 

масштабу. На відміну від інтеграційних альянсів, в псевдоконцентраційних 

альянсах на ринок випускається єдина продукція, яка належить всім учасникам 

альянсу. Конкуренція між партнерами (щонайменш, на ринку даної продукції) 

фактично усувається: єдиним способом конкуренції між ідентичними товарами 

може бути цінова конкуренція, однак такий розвиток подій несприятливий для всіх 

учасників альянсу. Реалізація продукції здійснюється, як правило, за допомогою 

створення спеціалізованої структури (з заздалегідь обумовленим розподілом 

прибутків між партнерами) або за допомогою поділу географічних ринків збуту. 

Одним з найбільш відомих прикладів псевдоконцентраційного альянсу є альянс 

європейських компаній з виробництва літаків – Airbus. Рішення про створення альянсу 

було прийнято на зустрічі представників урядів Франції, Німеччини та Великобританії 

в липні 1967 р. У той час такі американські компанії, як Boeing, McDonnel Douglas і 

Lockheed, займали близько 80% ринку цивільних літаків; європейські компанії не могли 

конкурувати з ними на рівних внаслідок незначних обсягів виробництва національних 

авіабудівників, що обумовлювало необхідність об’єднання зусиль в області розробки 

нових моделей літаків. В рамках альянсу зусилля окремих учасників, що раніше 

виробляли власні моделі, передбачалося сконцентрувати на окремих ділянках 

виробничого ланцюжка при створенні літака А300. Учасниками альянсу з боку Франції 

стала Sud Aviation, з боку Великобританії – Hawker Siddeley, з боку Німеччини – 

консорціум компаній, відомий як Deutsche Airbus [203]. 
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Однак в 1969 р. британський уряд заявив про припинення підтримки проекту. У 

спільному підприємстві Airbus Industries, створеному в 1970 р., Sud Aviation і Deutsche 

Airbus мали по 50% акцій; після приєднання до альянсу іспанської Casa, котра 

викупила 4,2% акцій компанії, їх частки скоротилися до 47,9 %. Незважаючи на 

відсутність підтримки з боку уряду, англійська Hawker Siddeley продовжила свою 

участь в альянсі як привілейованого субпідрядника. У 1979 р. British Aerospace, що 

поглинула Hawker Siddeley, викупила 20% Airbus Industries, в результаті чого частки 

французького і німецького партнерів скоротилися до 37,9 % [203]. 

Аairbus 300 здійснив свій перший політ в 1972 р. і був запущений в 

експлуатацію в 1974 р. Спочатку нову модель не супроводжував комерційний успіх 

– до 1979 р. був проданий тільки 81 подібний літак. Однак широке використання 

нових технологій (А300 був першим широкофюзеляжним літаком з двома 

двигунами і вдосконалені системи управління створили можливість для 

скорочення команди пілотів до двох осіб) дозволило наступним моделям, і 

особливо А320, введеному в експлуатацію в 1987 р, стати серйозними 

конкурентами моделям американських виробників [157]. 

Тим часом, особливістю псевдоконцентраційних альянсів є поступова втрата 

компаніями-учасниками незалежності: внаслідок передачі значного набору 

функцій іншим партнерам, вони стають нездатні до самостійного випуску 

продукції, і успіх окремої компанії починає безпосередньо визначатися успіхом 

альянсу. Подібний розвиток подій нерідко призводить до офіційного об’єднання 

компаній за допомогою злиття, не уникнув цієї долі і Airbus. У 2000 р. три з 

чотирьох партнерів – DaimlerChrysler Aerospace (правонаступник Deutsche Airbus), 

Aerospatiale-Matra (правонаступник Sud Aviation) і CASA – об’єдналися, 

створивши європейську аерокосмічну корпорацію EADS. Дане рішення було 

продиктовано прагненням спростити процес прийняття рішень в альянсі і усунути 

часті конфлікти інтересів, що виникали внаслідок того, що компанії-партнери були 

одночасно акціонерами і субпідрядниками Airbus Industries. У 2006 р. англійська 

ВАЕ Systems, правонаступниця British Aerospace, продала свою 20-відсоткову 

частку в Airbus Industries корпорації EADS, завершивши процес консолідації [247]. 
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Важливість знаходження балансу між протиборчими силами можна простежити 

на прикладі альянсу між голландською авіакомпанією KLM і американською 

авіакомпанією Northwest Airlines. Незважаючи на перші успіхи альянсу, з плином часу 

сили жорсткості і довгострокової орієнтації в ньому стали переважати над силами 

гнучкості і короткострокової орієнтації. KLM, що володіла майже 20-відсотковим 

пакетом акцій Northwest Airlines, робила спроби посилити контроль над діяльністю 

американської компанії і навіть мала намір збільшити свій пакет акцій, мотивуючи це 

зацікавленістю в довгостроковому розвитку партнера. У підсумку, цілком реальною 

стала перспектива поглинання Northwest Airlines з боку KLM, що негативно 

сприймалося американським авіаперевізником. Однак, в 1997 році за рахунок зміни 

структури альянсу і відмови від міноритарного володіння акціями, партнери змогли 

відновити баланс протиборчих сил і продовжити взаємовигідну співпрацю [247].  

Цей досвід розширення корпоративної мережі KLM в авіаційній сфері зазнав 

«мультиплікативного ефекту». Аналізуючи форму співробітництва між членами 

трьох найбільших глобальних альянсів (Oneworld, SkyTeam та StarAlliance) можна 

простежити, що, по-перше, кооперація між авіакомпаніями-членами досягла 

високого рівня і, мабуть, буде розвиватися. По-друге, альянси досягли різного 

ступеня інтеграції в різних сферах своєї діяльності: якщо Оneworld приділяє 

більшу увагу розвиткові інформаційних технологій і спільних продажів, то 

StarAllіance у свою чергу домагається розміщення «під одним дахом» в аеропортах 

по всьому світі й активно сприяє просуванню загального бренду. По-третє, 

усередині альянсів можливі різні рівні інтеграції між його членами: прикладом 

може служити злиття KLM і Aіr France, а також Delta Aіr Lіnes з Northwest у 

рамках SkyTeam, Aіrlіnes US Aіrways і Amerіca West з StarAllіance [424].  

Існують чотири переваги таких об’єднань авіакомпаній, що впливають на 

прийняття стратегічного рішення авіакомпаній вступу до транснаціональних альянсів:  

1) отримання маркетингових переваг великого розміру і мережу розповсюдження;  

2) скорочення витрат; 

3) зниження конкуренції на дуопольні маршрути; 

4) обхід правил у двосторонніх угод про повітряне сполучення.  
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Четвертий фактор є найважливішим, оскільки саме він зменшує трансакційні 

витрати авіакомпаній, і впливає на авіакомпанії при розробці стратегії альянсу.  

На даний час найбільш поширеною формою альянсу в авіаційній галузі є 

кодшерінгові угоди. Хоча співпраця може приймати безліч форм, більшість форм 

ґрунтуються на кодшерінгових домовленостях. Саме в рамках кодшерінгових угод 

лежить розвиток масштабу корпоративної мережі. 

Різноманітність альянсів можуть бути пов’язані з рівнем згуртованості між 

кодшерінговими партнерами.  

1) Специфічні. Це найпростіші альянси, що створені на основі кодшерінгових 

угод на невеликої кількості маршрутів, як у випадку з Qantas і Swissair, які 

використовують кодшер між Австралією і Швейцарії через Сінгапур. Інший 

випадок, Air China, яка має угоду з Finnair на маршруті Пекін-Гельсінкі.  

2) Регіональні. Вони створені на основі кодшерінгових угод на декількох 

конкретних маршрутах чи франчайзингових угод з регіональними авіакомпаніями. 

В якості локального альянсу можна назвати «МАУ» і «Дніпроавіа»).  

3) Глобальні. Ґрунтуються на основі кодшерінгових угод на великої кількості 

маршрутів, поєднанні великою комерційною угодою з хабами. Одним із прикладів 

є Star Aliance у тихоокеанському регіоні, що поєднує Singapore Airlines, Thаi 

Airways International, All Nippon Airlines, Air New Zealand і Аnsett.  

4) Стратегічні. Це альянс, у якому партнери змішують свої активи з метою 

досягнення єдиної або спільного набору бізнес-цілей. Змішані активи можуть бути 

у вигляді спільного використання терміналів, баз технічного обслуговування, 

літаків, співробітників, комерційних прав чи фінансових ресурсів. Якщо дві або 

більше авіакомпанії пропонують загальні бренд і єдиний стандарт обслуговування, 

то вони змішують їх активи і перетворюються у стратегічний альянс. Часто це 

здійснюють на основі договорів франшизи. Наприклад British Airways має 

франчайзингові угоди з Maersk Air Великобританії, Comair, Loganair.  

Компліментарні альянси. Компліментарні альянси являють собою 

партнерські відносини між компаніями-конкурентами, що пропонують для 

використання в рамках альянсу різні за своїм характером ресурси. Часто подібні 
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альянси передбачають здійснення реалізації продукції, розробленої і виготовленої 

одним із партнерів через торгову мережу іншого оператора. 

Прикладом компліментарного альянсу може служити альянс між 

французькою БНП Renault і компанією Matra (остання в 1994 р. стала підрозділом 

Lagardere Group). В рамках альянсу Matra розробляла і виробляла автомобілі марки 

Espace, які згодом розповсюджувалися через торгову мережу Renault і під її 

брендом. Espace, випущений на ринок в 1984 р., був перший комерційно успішний 

мінівен; успіх в значній мірі був забезпечений використанням унікальної 

технології Matra – кузова зі скловолокна на сталевому шасі [351]. Проте самотужки 

Matra не змогла б комерціалізувати розробку, так як у неї були відсутні необхідні 

зв’язки з дилерами і центрами післяпродажного обслуговування. Участь Renault 

дозволила довести продукцію до ринку і фактично створила сучасний ринковий 

сегмент мінівенів, забезпечивши обом компаніям суттєві прибутки. 

Компліментарні альянси надають компаніям широкі можливості для навчання, 

внаслідок чого вони нерідко закінчуються переходом одного з партнерів, який 

придбав необхідні знання та компетенції, до самостійного випуску відповідної 

продукції; другий партнер, який не зумів опанувати необхідні ресурси, буває 

змушений піти з ринку. У 2003 р. випуск нової моделі Espace IV став здійснюватися 

на виробничих потужностях Renault; в тому ж році Matra закрила своє складальне 

підприємство в Роморантіне і продала підрозділ, що займався інженерними 

розробками в галузі автомобілебудування, італійській компанії Pininfarina. Таким 

чином, альянс привів до діаметрально протилежних наслідків для партнерів – Renault 

посилила свої конкурентні позиції, a Matra була витіснена з ринку. 

Як правило, при створенні компліментарних альянсів продукція, що 

розробляється або розповсюджується в рамках альянсу, не вступає в пряму 

конкуренцію з продукцією партнерів. Наприклад, Renault взялася за поширення 

Espace, оскільки в її продуктовій лінійці (а також в лінійці практично всіх 

автовиробників в той час) мінівени були відсутні. Також характерною рисою 

подібних альянсів є те, що в них можуть вступати компанії, що відрізняються за 

своїми економічними характеристиками, наприклад, за розмірами: подібні відмінності 
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обумовлюють відсутність прямої конкуренції між продукцією партнерів. 

Зазначимо, що поділ альянсів на масштабні і зв’язуючі, з одного боку, і 

наведена вище класифікація альянсів між компаніями-неконкурентами 

(транснаціональні партнерські відносини, вертикальні партнерські відносини, 

міжгалузеві угоди) і компаніями-конкурентами (інтеграційні, псевдоконцентраційні і 

компліментарні альянси), з іншого боку, досить тісно взаємопов’язані. Кожен тип 

стратегічних альянсів між компаніями-конкурентами або компаніями-

неконкурентним передбачає певні характеристики ресурсів, запропонованих 

партнерами в якості внеску до альянсу. Наприклад, компанії, що не конкурують одна 

з одною, як правило, вносять до альянсу несхожі ресурси, що зумовлено 

відмінностями сфер діяльності партнерів. У транснаціональних партнерських 

відносинах внесок закордонного партнера полягає в ноу-хау в галузі технології та 

організації виробництва, а внесок місцевого партнера – в знанні ринку та 

налагоджених відносинах з місцевими стейкхолдерами. Вертикальні партнерські 

відносини припускають об’єднання ресурсів компаній, що діють на різних ділянках 

ланцюжка створення вартості, а міжгалузеві угоди – компаній, що працюють в різних 

галузях. Ресурси подібних компаній, швидше за все, будуть різні, що створює 

можливості для прояву синергетичного ефекту у створеній мережі. Таким чином, 

альянси між компаніями-неконкурентами найчастіше є зв’язуючими. 

Ресурси партнерів в компліментарних альянсах, за визначенням, також не 

схожі один з одним, що дозволяє характеризувати подібні альянси як зв’язуючі. З 

іншого боку, в інтеграційних і псевдоконцентраційних альянсах партнери 

об’єднують схожі ресурси для досягнення ефекту масштабу (в першому випадку на 

одній ділянці виробництва, у другому – на всіх стадіях випуску продукції), тобто 

подібні альянси є масштабними (див. рис. 5.4).  

Структура взаємин в рамках альянсу (спільні підприємства; альянси, 

засновані на міноритарному володінні акціями; двосторонні контрактні альянси і 

односторонні контрактні альянси) в реальності практично не залежить від 

характеристик ресурсів партнерів, незважаючи на те, що характеристики ресурсів 

певною мірою впливають на ефективність різних структур взаємин в рамках 
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альянсу. Дані класифікації взаємодоповнюють один одного: наприклад, альянс 

BMW Rolls-Royce був одночасно спільним підприємством і міжгалузевою угодою 

(і, отже, зв’язуючим альянсом). 

 

Рис. 5.4. Типологізація стратегічних альянсів в залежності від характеристик 

ресурсів партнерів 

Джерело: розроблено автором 

 

Не можна не відзначити, що будь-яка типологізація заснована на спрощенні 

взаємозв’язків, що спостерігаються в реальності. Конкретний альянс може 

відноситись відразу до декількох типів; особливо це характерно для 

великомасштабних угод про співпрацю. Наприклад, альянс Renault-Nissan, який 

буде розглянуто в наступному розділі, можна охарактеризувати і як інтеграційний 

союз, який передбачає взаємний розподіл партнерами продукції один одного, і як 

компліментарний альянс, який передбачає спільні закупівлі та виробництво 

компонентів. Отже, цей альянс є одночасно масштабним і зв’язуючим. Більш 

того, якщо розглядати структуру альянсу, то вона характеризується одночасно 

обміном міноритарними пакетами акцій, створенням спільних підприємств 

(наприклад, спільної керуючої компанії) і широкою мережею двосторонніх 

контрактних відносин. 
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5.3. Транскордонні стратегічні альянси як форма розвитку глобальних 

корпоративних мереж 

 

Глобалізація світової економіки – це одночасне виникнення мегаекономіки, 

яка пронизує світову економіку. Головною рушійною силою глобалізації, як і 

раніше, є прагнення економічних суб’єктів, у першу чергу, БНП до підвищення 

прибутку за рахунок розширення сфер діяльності в географічному і галузевому 

напрямку і збільшенню ринкової частки на основі технічного прогресу. І саме 

технічний прогрес, який допомагає формувати корпоративні мережі та нові форми 

управління і закладені у експансію корпорацій у вигляді альянсів. 

У світовій економіці існує велика кількість транскордонних стратегічних 

альянсів, при цьому вони приймають найрізноманітніші форми: створення спільних 

підприємств, взаємний обмін пакетами акцій, угоди з обміну технічною 

інформацією, спільні дослідження та розробки, маркетинг, використання каналів 

збуту і т. д. Не існує єдиного критерію, за яким можна було б класифікувати ці 

альянси або провести їх ранжування. В даному розділі будуть розглянуті стратегічні 

альянси, які є, на наш погляд, одними з найбільш значущих на сьогоднішній день з 

точки зору успішно побудованої інноваційної корпоративної мережі – альянс 

автомобілебудівників Renault і Nissan; альянси, в які вступає корпорація Boeing в 

процесі створення літака Boeing 787; і альянс авіаперевізників – Star Alliance. 

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Угоду про співпрацю між французьким і 

японським автомобілебудівниками було підписано 27 березня 1999 року. Альянс з 

самого початку передбачав взаємний обмін акціями: Renault отримала 36,8% акцій 

Nissan, заплативши 5,4 млрд. дол. США; була передбачена опція для Renault 

збільшити свій пакет до 44,4%. Навесні 2002 року ця опція була реалізована; тоді ж 

Nissan придбав 15% акцій Renault, правда, без права голосу. У липні 1999 року 

було підписано Статут Альянсу, який передбачає такі принципи, як узгодженість 

цілей, взаємна довіра, взаємна повага і баланс інтересів [370].  

Альянс ставить перед собою три мети: увійти в число трьох провідних 

автомобільних груп за якістю продуктів і послуг в кожному регіоні і ринковий 
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сегмент, за ключовими технологіями і по прибутку від операцій. 28 березня 2002 

року була заснована спільна керуюча компанія Renault-Nissan B.V. (BesJoten 

vennootschap – в законодавстві Нідерландів товариство з обмеженою 

відповідальністю) зі штаб-квартирою в Нідерландах. Створення спільної керуючої 

компанії дозволило партнерам прискорити впровадження спільних проектів. 

Кожен партнер має 50-відсоткову частку в Renault-Nissan B.V.; RNPA (Renault-

Nissan Purchasing Organization) і RNIS (Renault-Nisssan Information Services) є 100-

відсотковими дочірніми компаніями Renault-Nissan B.V. [370]. 

У 2016 році партнером альянсу стала корпорація Mitsubishi Motors Corporation 

внаслідок купівлі корпорацією Nisan Motor Co. 34 % акцій MMC. Вартість угоди про 

купівлю 34 % цінних паперів оцінюють у 2,29 млрд доларів. Раду директорів 

Mitsubishi очолив керівник Nissan, а також французької компанії Renault Карлос Гон, 

таким чином посівши одразу три керівні позиції. Водночас виконавчим директором 

Mitsubishi, як і раніше, залишився Осама Масуко. Спільна керуюча компанія 

очолюється Радою Директорів Альянсу, куди входять по 3 представники від кожного 

партнера та генеральні директори компаній. Рада Директорів регулярно збирається в 

Парижі і Токіо, визначає середньо- і довгострокову стратегію альянсу і координує 

спільні дії в світовому масштабі. 

Управління поточними справами – індивідуальна прерогатива кожного з партнерів. 

Міжфірмові групи (Cross-Company Teams), що складаються із співробітників корпорацій 

альянсу, досліджують можливості прояву синергії в діяльності партнерів, розробляють 

спільні проекти і здійснюють моніторинг їх впровадження. Функціональні групи 

(Functional Task Teams) сприяють прояву синергії в підтримуючих функціях (стандарти, 

інформаційні та управлінські системи і т.  д.). Організаційні комітети (Steering 

Committees) координують діяльність міжфірмових і функціональних груп, а також 

обирають пріоритетні теми для обговорення на Раді Директорів. 

Синергетичний ефект від об’єднання взаємодоповнюючих ресурсів проявився 

практично з самого початку – управлінські та фінансові ресурси Renault дозволили 

Nissan вийти з вельми скрутного фінансового становища: протягом восьми років 

компанія була збитковою, її борг в 1999 році становив понад 10 млрд дол. США. 
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Реструктуризація Nissan включала в себе скорочення на 20 % витрат на закупівлі 

комплектуючих, звільнення 21 тис. робітників, закриття 3 складальних заводів і 

2 заводів з виробництва двигунів і більш жорсткі вимоги до нових моделей. До 

2001 року становище Nissan значно покращилось, прибутки досягли рекордних 

величин, а борг скоротився більш ніж в 3 рази [370]. І вже у 2010 компанія стала 

прибутковою, що дало змогу провести у 2015-2016 роках угоду з корпорацією 

Mitsubishi. Сьогодні співпраця компаній здійснюється за наступними напрямками.  

Спільна компанія зі закупівель (Renault-Nissan Purchasing Organization, 

RNPO) дозволяє партнерам отримати економію на масштабі і домогтися більшої 

ринкової влади над постачальниками за рахунок об’єднання замовлень і 

стандартизації компонентів [252]. Починаючи з квітня 2009 р. всі закупівлі 

партнерів проводяться за допомогою RNPO. 

Співробітництво в області виробництва. Економія на масштабі досягається за 

допомогою створення спільних платформ і двигунів. Розширюється перелік 

компонентів, які можуть бути використані на різних платформах, що дозволяє 

знизити витрати і підвищити гнучкість виробництва при збереженні 

індивідуальності брендів. Виробництво продукції одного з партнерів на заводі 

іншого дає можливість знизити надлишкові виробничі потужності і отримати 

доступ на нові ринки при мінімальних витратах. 

Співробітництво в області збуту. При здійсненні регіональних продажів 

сильніший на даному ринку партнер надає свої ресурси, в тому числі збутову 

мережу, для просування моделей іншого партнера. 

Спільне використання інформації. Обмін інформацією між партнерами 

забезпечує ефективне технологічне співробітництво і значне скорочення витрат. 

Йдеться про обмін як ринковою інформацією, так і результатами науково-

дослідницької діяльності. У липні 2002 року для об’єднання інформаційних систем 

партнерів була створена Renault-Nissan Information Services. 

Придбання нових знань і компетенцій. В результаті вступу в альянс Nissan 

отримав доступ до необхідних компетенцій Renault в області маркетингу та 
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дизайну, a Renault – до компетенцій японського автовиробника в області 

організації процесу виробництва. 

Незважаючи на зниження продажів обох компаній на початку створення 

альянсу, частка альянсу на автомобільному ринку у 2008 р. збільшилася на 0,3 %, 

досягнувши 9,4 %. 2017 став рекордним роком для Групи Renault. Комерційні і 

фінансові результати відобразили успіхи стратегії Drive The Future, яка була 

розгорнута з 2015 року. Продажі зросли на 8,5 % до 3,76 млн автомобілів. Виручка 

Групи зросла на 14,7 % до 58,77 млрд євро [454]. 

Також варто додати, що діє і ряд інших успішних альянсів у галузі 

автомобілебудування, зокрема Ford і Toyota, Mitsubishi і Daimler Chrysler (не 

зважаючи на купівлю значного пакету акцій MMC корпорацією Nisan Motor Co, і що 

в свою чергу розширить взаємодію двох конкуруючих альянсів Renault-Nissan та 

Mitsubishi-Daimler Chrysler), а також інші автогіганти сформували альянси в різних 

галузях: розробка, виробництво, продажі, участь у частках та ін (див. рис. 5.5.). 

 

Рис. 5.5. Глобальні альянси у світовій автомобільній промисловості  

Джерело: розроблено автором. 
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Альянси компанії Boeing. Корпорація Boeing почала використовувати 

стратегічні альянси при створенні цивільних літаків ще на початку 1990-х в 

процесі роботи над Boeing 777. Однак в повній мірі нова стратегія була 

застосована для розробки і побудови Boeing 787 Dreamliner, який здійснив перший 

політ в кінці 2009 року (початок комерційної експлуатації з 2011 року). 

Однією з причин зміни підходу до створення літаків стала потужна 

конкуренція з боку європейського виробника Airbus, у другій половині 1990-х 

випередив Boeing за кількістю замовлень на нові літаки. Тісна співпраця з 

партнерами, які беруть частину ризику (risk-sharing partners, RSP) дозволило Boeing 

прискорити вихід на ринок нового літака (безпосередній конкурент «літака мрії» – 

A350 XWB від Airbus – був запущений в експлуатацію у 2014 році) значно 

підвищити ефективність продукту, використовуючи новітні технології, і здешевити 

процес виробництва [217]. 

Остаточне складання Boeing 787 здійснюється в Еверетт, штат Вашингтон. На 

цьому підприємстві зайнято близько тисячі чоловік; процес побудови літака становить 

всього 3 дні. Подібного результату вдалося досягти завдяки тому, що більша частина 

робіт вже завершена до надходження компонентів на підприємство. Наприклад, 

компанія Alenia Aeronautica – італійський партнер Boeing – виробляє елементи 

фюзеляжу, які вантажаться на модифікований Boeing 747, який доставляє їх на завод 

Vought Aircraft Industries в Чарльстоні, штат Південна Кароліна. Там вони піддаються 

подальшій обробці, після чого перевозяться для фінального складання в Еверетт. 

Японські компанії беруть активну участь в проекті, на їх частку припадає близько 35% 

сукупного обсягу робіт. Так, крила для нового літака виробляються японської 

Mitsubishi Heavy Industries. На сьогодні Boeing отримав близько 850 замовлень від 

більш ніж 50 авіакомпаній, незважаючи на неодноразові перенесення термінів 

поставок та неодноразові аварійні приземлення через технічні проблеми літака. 

Широке використання стратегічних альянсів забезпечило Boeing перевагу над 

одвічним конкурентом, який, по суті, сам є продуктом стратегічного альянсу [444]. 

Формування Airbus почалося в середині 60-х рр. XX ст. Порівняно невеликі 

європейські авіабудівні компанії вже не могли конкурувати з американського 
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гігантами: Boeing, MacDonnell Douglas та ін. У 1965 р на Паризькому авіасалоні 

представники ряду європейських компаній обговорили необхідність спільної 

розробки нового повітряного судна. Для реалізації проекту була створена група 

HBN 100 (Hawker Siddeley / Breguet / Nord). До 1966 р. до цієї групи приєдналася 

Sud Aviation, Aérospatiale, Arbeitsgemeinschaft Airbus і пізніше Deutsche Airbus. 18 

грудня 1970 р. Airbus Industrie був офіційно заснований як Economic Interest Group, 

або GIE (договір про спільну діяльність). Aérospatiale і Deutsche Airbus отримали по 

36,5 % часткою у виробництві робіт, Hawker Siddeley – 20 % і Fokker-VFW – 7 %. 

Пізніше до групи приєдналися іспанська CASA і British Aerospace. В середині 1980-

х рр. Стало зрозуміло, що Airbus – вже не тимчасова структура, і доцільно змінити її 

організаційно-правову форми. Однак ця зміна затягнулося в часі. Тільки в 2000 р 

Airbus Industrie GIE було перетворено в Airbus Société par actions simplifiée (Airbus 

SAS) – акціонерне товариство, 35 років постійного узгодження дозволило 

відпрацювати унікальні технології взаємодії партнерів по бізнесу. В даний час 

Airbus входить до складу дивізійної структури EADS [195]. 

Найбільший альянс авіаперевізників StarAlliance був заснований 14 травня 

1997 року п’ятьма компаніями: Air Canada, Lufthansa, Scandinavian Airlines System 

(SAS), Thai Airways International і United Airlines. 3a 10 років альянс значно 

розширився, станом на 2017 рік до нього входило 27 повноправний і 

3 регіональних члени. Щорічно члени альянсу перевозять близько 600 млн 

пасажирів; щоденна кількість рейсів – близько 17 тис.; сукупна кількість 

співробітників – близько 400 тис. Альянс обслуговує 916 аеропортів у 160 країнах, 

використовуючи більше 4300 літаків. Сукупна виручка членів альянсу в 2016 році 

склала 12,6 млрд дол. США [311]. Найбільша компанія по виручці – Lufthanza – 

1,7 млрд дол. США у 2016 році. Діяльність партнерів в рамках альянсу 

здійснюється за наступними напрямками: 

•  спільні маркетингові зусилля. Найбільш проста форма – спільне 

використання кодів (code sharing). Це означає, що авіакомпанії можуть продавати 

квитки на рейси, які обслуговуються іншим членом альянсу, використовуючи 

власний номер рейсу, що забезпечує зручність для пасажирів у разі пересадок, 
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збільшення частоти польотів для авіакомпаній, що літають за одними напрямами, і 

видиму присутність авіакомпанії в тих регіонах, які вона сама не обслуговує. Тому 

широка участь партнерів з різних регіонів так важлива для успіху альянсу – вона 

дозволяє компаніям отримувати доступ на нові географічні ринки. Маркетингове 

співробітництво в рамках Star Alliance не обмежується code sharing: клієнти, які 

подорожують бізнес-класом однієї компанії, отримують доступ до залів очікування 

будь-якої компанії-партнера; об’єднані бонусні програми для людей, що 

здійснюють часті подорожі (frequent flyer programs). 

•  інші дії, спрямовані на підвищення задоволеності клієнтів. Ці дії 

включають координацію розкладів польотів, що дозволяє виключити тривалі 

очікування пересадки в аеропорту; розташування наземних операцій партнерів 

поблизу один від одного з тим, щоб полегшити пересадку і перевантаження 

багажу; інтеграцію інформаційних систем.  

•  використання ресурсів партнерів для підвищення ефективності діяльності. 

Компанії, що володіють перевагами у виконанні певних функцій, можуть брати на 

себе виконання цих функцій для інших партнерів. Наприклад, основна частина 

робіт з наземного обслуговування польотів всіх членів альянсу в Німеччині може 

виконуватися персоналом Lufthanza, а в Канаді – Air Canada. Також компанії 

надають один одному послуги з обслуговування певних типів літаків, якщо 

володіють великим досвідом експлуатації літаків цього типу (наприклад, в кінці 

1990-х рр. Lufthanza здійснювала обслуговування літаків Boeing 737 компанії SAS). 

На сьогоднішній день Star Alliance є найбільшим і успішним альянсом 

авіаперевізників. У квітні 2015 року альянс був визнаний кращим альянсом 

авіаперевізників за версією Skytrax; в 2017 р. отримав престижну нагороду Business 

Traveller Awards в номінації «Best Airline Alliance» [204]. 

Але існує достатня кількість альянсів корпорацій з різних сегментів, зокрема 

Pfizer співробітничають з Microsoft і IBM у виготовленні і продажах програмного 

забезпечення для лікарів, хоча у Microsoft також є стратегічний альянс з WebMD, які 

вже намагаються розробляти такі ж товари і мають угоду з Microsoft про 

використання технології останніх у своїх нових програмах, Microsoft має альянси з 
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Ford, Starbucks і сотнями інших компаній, включаючи таких своїх ворогів, як Apple і 

(до речі, Microsoft розрісся до дивовиж них розмірів саме завдяки альянсу з IBM). 

Nestle використовувала розширену збутову інфраструктуру свого конкурента 

CocaCola для просування холодного чаю Nestea.  

Виникають і на перший погляд, дивні союзи. На прикинці 2000-х років 

Sainsbury оголосили про стратегічний альянс з British Airways, заснований на такій 

логіці: один з партнерів – «улюблений супермаркет британців», а інший – 

«улюблена авіалінія світу». Тайванська компанія Acer, відома на світових ринках, 

насамперед, як виробник недорогих комп’ютерів, вирішила розширити лінію 

преміальних ноутбуків. Зробили це тайванці за допомогою бренда Ferrari у 2003 

році, ґрунтуючись на наступній логіці: «у обох марок висока швидкість». На 

світових ринках з’явилися червоні ноутбуки, а потім і монітори з логотипом Ferrari 

[288]. Але саме такий приклад показує вартість нематеріальних активів у 

корпоративній мережі, зокрема вартість «бренду». 

Особливий інтерес являє для нас «брендування» альянсів, адже цей аспект 

діяльності корпоративних мереж дає зрозуміти, що цінність мережі зумовлена саме, 

в більшості випадків, інформативністю та інформацією якою володіє мережа (бренд 

як цифрове право власності в мережі). Під брендом ми будемо розуміти символічне 

втілення комплексу інформації, пов’язаного з певним продуктом, послугою, 

компанією або групою компаній. Ключовим елементом бренду є «обіцянка», 

своєрідний неявний контракт між компанією і її стейкхолдерами щодо тих 

цінностей, яким прихильна компанія. Наприклад, по відношенню до споживачів 

«обіцянка» полягає в тому, що продукт або послуга компанії зможе задовольнити 

певні потреби. Деякі дослідники вважають, що широко застосовуване слово 

«обіцянка» недостатньо повно відображає емоційну і трансцендентальну природу 

брендів – в цьому сенсі найбільш сильні бренди можна порівняти з релігіями [288]. 

Наявність сильного корпоративного бренду приносить значну вигоду 

компанії. Основними перевагами є підвищення привабливості продуктів і послуг 

компанії для споживачів, посилення мотивації персоналу, збільшення довіри 

інвесторів і поліпшення ставлення громадськості до компанії. Цим перевагам може 
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бути дана грошова оцінка: для таких БНП, як Coca-Cola, The Walt Disney Company і 

McDonald’s, вартість бренду перевищує 50 % ринкової капіталізації. Бренди 

характеризуються складною структурою взаємин, відомої також як архітектура 

бренду (brand architecture). Традиційно виділяють три типи взаємозв’язків між 

корпоративним брендом і брендами окремих продуктів і послуг: 

•  монолітний бренд. Компанія використовує єдиний бренд для всіх аспектів 

своєї діяльності і відома під цим брендом всім своїм стейкхолдерам. Прикладом 

може служити англійська Virgin Group, транснаціональна холдингова компанія, 

підрозділи якої займаються такими різнобічними видами діяльності як, наприклад, 

авіаперевезення (Virgin America, Virgin Atlantic Airways), книгодрукування (Virgin 

Books), надання послуг мобільного зв’язку (Virgin Mobile) і т.д. 

•  підтверджуючі бренди (endorsed brands). Корпоративний бренд 

«підтверджує» бренди продуктів і послуг, додаючи їм привабливості в очах 

споживачів. Наприклад, бренд PlayStation підтверджується корпоративним 

брендом виробника: Sony PlayStation.  

•  продуктові бренди. Споживачам пропонуються індивідуальні бренди 

продуктів і послуг; при цьому корпоративний бренд майже не привертає уваги. 

Варто відзначити, що іншим стейкхолдерам (інвесторам, співробітникам компанії, 

бізнес-партнерам і т. д.) компанія відома під корпоративним брендом. Наприклад, 

англо-голландська БНП Unilever виробляє чай Lipton, проте не використовує 

корпоративний бренд при його просуванні. 

Вступ компаній в стратегічні альянси створює набагато більш складну 

систему взаємовідносин між продуктовими брендами, корпоративними брендами і 

брендами альянсів. У багатьох випадках альянси мають бренди, практично 

незалежні від корпоративних брендів компаній, що створили їх. Як приклади 

можна привести вже згадувані альянси GENIVI і SEMATECH, а також альянс CFM 

International між американською General Electric і французькою Snecma. 

Корпоративні бренди можуть «підтверджувати» бренд альянсу, як це було у 

випадку з альянсом Sony Ericsson. При цьому в міру успішного розвитку спільного 

підприємства необхідність в підтвердженні бренду альянсу поступово відпадала. 
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Одним з основних напрямків будівництва бренду є формулювання місії, 

бачення та «обіцянок» бренду. Всі три альянси мають яскраві слогани, які 

виражають їх місію. Слоган Star Alliance – «The way the Earth connects» («Шлях, 

який поєднує землю»); слоган Sky Team – «Caring more about you» («Піклуючись 

про Вас більше»); слоган Oneworld – «The alliance that revolves around you» 

(«Альянс, який обертається навколо Вас») [372]. Можна помітити, що слоган Star 

Alliance більшою мірою підкреслює роль альянсу в з’єднанні географічно 

віддалених просторів в єдине ціле, а слогани SkyTeam і oneworld – забезпечення 

комфортної подорожі і турботу про споживачів послуг. 

Місії знаходять вираз в цілях альянсів [372]. Наприклад, цілями альянсу 

Oneworld є: 

•  зробити глобальні подорожі легшими, безпечними і приємними; 

•  надати користувачам можливості в області подорожей, що не зможе 

забезпечити жодна компанія окремо; 

•  забезпечити загальну прихильність учасників альянсу високим стандартам 

якості, обслуговування споживачів і безпеки; 

•  створити світ, в якому споживачі завжди будуть відчувати себе як вдома, 

незалежно від того, куди їх може привести подорож; 

•  забезпечити авіакомпаніям-учасникам економію на витратах і вигоди 

більші, ніж вони змогли б досягти, діючи поодинці. 

Всі розглянуті альянси пред’являють до авіакомпаній-учасників суворі 

вимоги щодо якості обслуговування та безпеки польотів, що дозволяє сформувати 

«обіцянки», що надаються альянсами споживачам. 

Хоча бренди альянсів авіаперевізників володіють окремими рисами 

«супрабрендів», що підтверджують бренди членів альянсу (подібно до того, як 

корпоративний бренд підтверджує бренди продуктів і послуг компанії), на даний 

момент останні в переважній більшості випадків набагато сильніше бренду 

альянсу. В результаті виникає зворотна ситуація: бренд альянсу розглядається як 

«суб-бренд», який підтверджується брендами компаній-учасників. Це пояснюється 

як тим, що альянс сам по собі не надає послуг споживачам, так і тим, що 
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маркетингові комунікації в основному сфокусовані на позиціювання брендів 

індивідуальних авіакомпаній. 

При посиленні бренду альянсу відносини між ним і брендами компаній-

учасників можуть трансформуватися, в крайньому випадку, можливий такий 

розвиток подій, що бренд альянсу займе домінуюче положення і буде грати 

вирішальну роль в підтвердженні брендів учасників [288]. В процесі 

трансформації ці взаємини набувають все більше рис, характерних для взаємин 

між корпоративним брендом і продуктовими брендами (див. рис. 5.6).  

 

Рис. 5.6. Можлива еволюція взаємовідносин між брендом альянсу і 

корпоративними брендами учасників 

Джерело: розроблено автором 

 

Тим часом, необхідною умовою такого розвитку подій є наповнення бренду 

альянсу цінностями, які, з одного боку, будуть досить гнучкими, щоб 

підтверджувати індивідуальні бренди учасників, а з іншого – будуть пропонувати 

реальні вигоди як споживачам, так і членам альянсу. У будь-якому випадку, 

створення бренду для стратегічного альянсу є важливим стратегічним рішенням, 

оскільки вимагає прихильності розбудови і підтримки бренду з боку всіх 

учасників, а також урахування можливих взаємодій між брендом альянсу і 

брендами його членів. Не дивно, що більшість стратегічних альянсів не має 

власного бренду. 
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5.4. Мережі стратегічних альянсів та впровадження нової моделі digital-

трансформації 

 

На сучасному етапі глобалізації світової економіки виникає нова форма 

конкуренції, в якій групи тісно взаємопов’язаних між собою компаній протистоять 

одна одній. Слід зазначити, що даний феномен не скасовує традиційних форм 

конкуренції, в тому числі між учасниками однієї мережі стратегічних альянсів. 

Проте, в більшості випадків формування партнерських відносин веде до 

ослаблення конкуренції між учасниками мережі і конкуренції створеної мережі із 

зовнішнім оточенням. 

Яскравим прикладом нової форми конкуренції є галузь авіаперевезень, де в 

якості основних конкуруючих суб’єктів виступають три стратегічних альянси – 

Star Alliance, SkyTeam і Oneworld, сумарна ринкова частка яких перевищує 70 % 

[424]. Також як приклад можна привести суперництво в комп’ютерній галузі в 

другій половині 1990-х рр. між групою компаній, сконцентрованих навколо 

американських БНП Microsoft і Intel (так званий блок Wintel), і їх конкурентами з 

блоку NOIS – Netscape, Oracle, IBM і Sun Microsystems [378]. Прагнучи зайняти 

провідні позиції у виробництві комп’ютерів і програмного забезпечення для 

автономної роботи в мережі, Microsoft і Intel вступали в безліч альянсів з іншими 

компаніями, спрямованих на просування персональних комп’ютерів на базі 

процесорів Intel, оптимізованих для роботи з Windows і Internet Explorer. Їх 

конкуренти направили свої зусилля на розробку альтернативних апаратних рішень, 

операційної системи та Інтернет-браузера, однак ці спроби не увінчалися успіхом. 

Структура мережі стратегічних альянсів передбачає наявність принципів 

координації, які не тільки підсилюють індивідуальні компетенції компаній-

учасників, а й створюють компетенції, які не належать жодній з конкретних 

компаній окремо. При цьому необхідно розділяти вигоди в області доступу до 

інформації, які були розглянуті вище, і вигоди від координації. Доступ до 

інформації, як правило, є результатом угоди, можливо неявної, між двома або 

кількома компаніями, в рамках якої сторони досягають угоди про взаємний обмін 
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вигодами (тут ми абстрагуємося від можливої опортуністичної поведінки, тобто 

доступу до інформації партнера поза його волею). 

Крім доступу до інформації, співпраця може привести до формування 

компетенцій, укладених в самій структурі взаємин, наприклад, коли учасники 

мережі стратегічних альянсів виробляють принципи координації, що підвищують 

ефективність їх спільної діяльності. Ці принципи можуть являти собою, наприклад, 

правила поставки комплектуючих («у терміни» або поставки для масового 

виробництва) або більш складні правила, що визначають процес спільного 

виробництва і використання інновацій. Отже, сама мережа стратегічних альянсів є 

формою і джерелом ресурсу знання – не в сенсі доступу до інформації компаній-

партнерів, а в сенсі наявності певної форми організації діяльності на основі стійких 

принципів. 

Структура мережі стратегічних альянсів не тільки передбачає наявність 

принципів координації, а й часто сама є результатом дії цих принципів. У свою 

чергу, які принципи координації отримують найбільш широке поширення у 

відповідній галузі або групі взаємопов’язаних галузей, залежить від нових 

технологій, від соціальних норм та інституційних чинників, що сприяють 

використанню певних принципів координації, а також від можливостей компаній 

забезпечити собі права власності на ключові ресурси. 

Наприклад, для галузі з виробництва мікропроцесорів характерна наявність 

прав власності на ключовий ресурс – архітектуру мікропроцесора, а також 

присутність істотних мережевих зовнішніх ефектів (під мережевим зовнішнім 

ефектом розуміється підвищення корисності певного блага для деякого 

користувача в результаті споживання цього блага іншими користувачами). 

Оскільки програмне забезпечення розробляється під певний стандарт 

мікропроцесорів, а користувачі прагнуть працювати з однаковим програмним 

забезпеченням, щоб не виникало проблем сумісності, логічною стратегією для 

виробників мікропроцесорів є прагнення зайняти найбільшу частку ринку, в тому 

числі за допомогою ліцензування своєї технології і стандартів іншим компаніям.  

В результаті становлення подібних принципів кооперації, структура галузі на 

сьогоднішній день являє собою кілька груп, об’єднаних за допомогою стратегічних 
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альянсів навколо компаній, що володіють правами власності на певний стандарт 

мікропроцесорів; найбільшими серед даних компаній є американські корпорації 

Intel і Motorola. 

Незважаючи на те, що мережі стратегічних альянсів є джерелом створення 

вартості, в кінцевому підсумку створена вартість повинна бути розподілена між 

компаніями, які створили мережу. Структура мережі визначає те, яким чином 

відбувається даний розподіл; при цьому різні структури забезпечують різну 

комбінацію інформаційних вигод і вигод від координації. На найбільш загальному 

рівні виділяють розріджені і щільні мережі. 

Розріджені мережі мають ієрархічну структуру, вони засновані на відсутності 

дублюючих взаємозв’язків. Іншими словами, більшість зв’язків в подібних мережах 

проходять одним каналом між корпораціями. Компанії, що мають безліч зв’язків з 

іншими учасниками мережі, що не взаємодіють між собою, розташовуються в 

структурних порожнинах і можуть грати роль інформаційних брокерів. Розріджена 

мережа може бути ефективним засобом передачі інформації в тому сенсі, що вона 

забезпечує обмін інформацією з мінімальними витратами на підтримання зв’язків. 

Інформаційний брокер, таким чином, підвищує ефективність функціонування 

мережі, і, внаслідок займаного ним монопольного становища, йому дістається 

переважна частина вартості створюваної мережею. Причиною того, що певні 

компанії займають структурні порожнини, може бути наявність у цих компаній 

унікальних ресурсів (як у випадку з галуззю з виробництва мікропроцесорів), 

цілеспрямовані зусилля з формування сприятливої конфігурації мережі або 

історична випадковість [327]. 

Щільні мережі засновані на взаємозв’язках, що дублюються, що дозволяє 

покращити координацію між членами мережі за допомогою частих повторюваних 

обмінів. Структура подібних мереж більш плоска; вигоди від участі в мережі 

розподіляються між усіма учасниками в залежності від встановлених правил і 

переговорної сили учасників. У довгостроковій перспективі, розподіл вигод від 

покращення координації повинна забезпечувати участь кожної компанії в мережі. 

Що стосується вигод від доступу до інформації, то у відсутності інформаційних 

брокерів вони розподіляються між усіма учасниками мережі більш-менш рівномірно. 
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Основними параметрами, що характеризують мережі стратегічних альянсів, 

виділяють зв’язаність, згуртованість, ексклюзивність і наявність взаємозв’язків із 

зовнішнім оточенням. Зв’язаність визначається інтенсивністю прямих і непрямих 

зв’язків між учасниками мережі стратегічних альянсів. Вищезазначений розподіл 

на розрідженні та щільності мережі засновано, в першу чергу, саме на оцінці 

пов’язаності мереж. Чим більша кількість зв’язків між учасниками, тим вища 

зв’язаність мережі стратегічних альянсів. Максимальну пов’язаність мають мережі, 

в яких кожен учасник має прямі зв’язки з будь-яким іншим учасником. Мережі, які 

характеризуються високою пов’язаністю, дозволяють забезпечити швидке 

поширення інформації та кращу координацію дій, а також підвищують ймовірність 

виявлення опортуністичної поведінки, тим самим перешкоджаючи його прояву. З 

іншого боку, чим ширше стає мережа стратегічних альянсів, тим сильніше 

виявляється тенденція до зниження пов’язаності, тим вище ймовірність появи 

структурних порожнин (можна відзначити, що двосторонній альянс володіє 

максимально можливою пов’язаністю, так як обидва його учасники безпосередньо 

взаємодіють один з одним). Отже, існує компроміс між кількістю учасників мережі 

і її пов’язаністю [401]. 

Згуртованість характеризує якість зв’язків між учасниками мережі стратегічних 

альянсів. Чим сильніші зв’язки між учасниками, тим більш важливим для їх 

діяльності стає участь в мережі стратегічних альянсів, тим більше вартості (при інших 

рівних) створюється за допомогою мережі. Сильні зв’язки, засновані на спільних 

цінностях та довірі, знижують ймовірність опортуністичної поведінки. Знову таки, 

існує компроміс між кількістю учасників мережі і її згуртованістю: найбільшою 

згуртованістю відрізняються, як правило, невеликі закриті групи компаній, так як 

витрати на встановлення сильних зв’язків можуть бути досить значними.  

Мережі, в яких надмірна увага приділяється сильним зв’язкам, можуть в 

недостатній мірі заохочувати приєднання до них нових учасників, що, в свою 

чергу, здатне обмежити доступ до джерел нових знань, привести до спаду 

інноваційної активності і зниження конкурентоспроможності членів мережі. 

Ексклюзивність є мірою того, в якому ступені мережа стратегічних альянсів 

здатна виступати в конкурентній боротьбі як єдиного цілого. Ексклюзивність буде 
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тим вище, чим більша узгодженість цілей компаній-учасників мережі, чим менша 

гострота їх внутрішнього суперництва. Важливим джерелом ексклюзивності є 

наявність компанії або невеликої групи компаній, що займає в мережі більш 

центральне місце в порівнянні з іншими учасниками. Подібна компанія (група 

компаній) здатна виступати в якості організатора взаємодії між учасниками мережі, 

підвищуючи узгодженість цієї взаємодії, в тому числі за рахунок ефективної 

комунікації загальних цілей. 

Наявність взаємозв’язків із зовнішнім оточенням визначає ступінь відкритості 

мережі стратегічних альянсів. Оскільки мережа стратегічних альянсів не є повністю 

закритим новоутворенням, окремі її учасники можуть взаємодіяти з членами інших 

мереж, отримуючи доступ до ресурсів, що знаходяться поза даної мережі; згодом 

вони можуть надавати доступ до цих ресурсів (що особливо характерно для 

інформації) іншим учасникам мережі. В принципі, подібних учасників можна 

розглядати як таких, що розташовуються в структурних порожнинах більш 

глобальної мережі стратегічних альянсів, що включає розглянуту мережу як 

підмережу. Визначення того, що вважати мережею стратегічних альянсів, а що – її 

зовнішнім оточенням, залежить від цілей дослідження. 

Взаємодія з зовнішнім оточенням може бути прерогативою як компаній-

лідерів, які займають найбільш центральне положення в мережі (на прикладі 

альянсу Renault-Nissan більш центральне місце займала французька корпорація), 

так і компаній, що знаходяться на периферії мережі. Але всі вони є генераторами 

вартості на одному спільному ланцюгу (як і в ланцюгу виробництва і інновацій), і 

чим більш стійки зв’язки, тим більша динаміка приросту доходу самої ГКМ, 

особливо яскраво виражена взаємодія центральних та периферійних мережевих 

вузлів в автомобілебудівних ГКМ, які своїм сукупним доходом наближаються до 

деяких інтеграційних об’єднань та нафтовидобувних країн (див. Додаток Ю). 

Подібні взаємодії учасників мережі з зовнішнім оточенням характерні навіть 

для конкуруючих між собою альянсів авіаперевізників. Конкретизуючи, альянси 

авіаперевізників являються не мережами альянсів, а широкими багатосторонніми 

альянсами, проте дані альянси можуть розглядатися в якості мереж, оскільки в 

реальності їх учасники пов’язані між собою безліччю угод про співпрацю 
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(наприклад, про спільне використання кодів), при цьому далеко не всі учасники 

безпосередньо взаємодіють один з одним, тобто ступінь пов’язаності нижче 

максимального (див. рис. 5.7)  

 

Рис. 5.7. Структура взаємозв’язків між альянсами авіаперевізників 

Джерело: розроблено автором. 

 

Таким чином, співпраця між компаніями, що належать до різних мереж 

стратегічних альянсів, є проявом наростаючих тенденцій посилення глобальних 
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взаємодій. Відбувається формування глобальної мережі стратегічних альянсів, 

складеної з окремих мереж, які конкурують один з одним і одночасно вступають у 

відносини співпраці. 

Проведений аналіз специфіки функціонування стратегічних альянсів 

дозволяє зробити наступні висновки: 

 навчання в стратегічних альянсах може приймати форму інтерналізації 

знань і компетенцій партнера, підвищення обізнаності про цілі та методи роботи 

партнера, набуття досвіду в сфері управління стратегічними альянсами, перегляду 

існуючих норм і цінностей, що лежать в основі корпоративної культури БНП, а 

також підвищення ефективності самого процесу навчання; 

 ефективність інтерналізації знань і компетенцій залежить як від 

характеристик партнерів, так і від характеристик самого знання, що передається в 

процесі навчання. Основними характеристиками БНП, що навчається, є наявність 

прагнення навчитися, а також наявність можливостей для навчання: виділення 

достатніх ресурсів, створення системи мотивації, формування серед співробітників 

позитивного ставлення до навчання. До ключових характеристик партнера, якого 

навчають, відносяться прагнення захистити своє знання, а також культурні та 

організаційні відмінності від партнера, що навчає; 

 в стратегічних альянсах корпоративний ризик може приймати форму 

ризику виконання або поведінкового ризику. Поведінковий ризик пов’язаний з 

можливістю опортуністичної поведінки партнера, в той час як ризик виконання 

охоплює всі види ризиків, характерні для стратегічного альянсу в разі забезпечення 

найвищого з можливих рівнів співробітництва партнерів; 

 механізмами зниження рівня прийнятного ризику є довіра і контроль. 

Поведінковий ризик може бути знижений за допомогою репутаційної довіри або 

поведінкового контролю, в той час як сприймається ризик виконання – за 

допомогою компетентної довіри або контролю результатів; 

 основним підходом дослідження динаміки стратегічних альянсів БНП є 

підхід з точки зору життєвого циклу, телеологічний підхід, еволюційний підхід і 

діалектичний підхід. Телеологічний підхід в явному вигляді розглядає стратегічні 
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альянси як інструмент досягнення цілей БНП; відповідно до даного підходу, 

основними етапами функціонування стратегічного альянсу є формування альянсу, 

операційна стадія, а також оцінка результатів; 

 рух стратегічного альянсу за стадіями розвитку може розглядатися як 

послідовність безлічі ітеративних циклів навчання, характер яких в значній мірі 

визначається початковими умовами співпраці, затвердженими на стадії 

формування альянсу. Комбінація первинних умов, що створює сприятливі 

можливості як для когнітивного, так і для поведінкового навчання, сприяє 

постійному зростанню довіри між партнерами, здійснення специфічних інвестицій 

і, в кінцевому підсумку, успіху стратегічного альянсу; 

 багатосторонні стратегічні альянси є особливим типом альянсів, кількість 

учасників в яких більше двох. Внаслідок необхідності здійснення узагальненого 

соціального обміну, подібні альянси характеризуються підвищеним поведінковим 

ризиком, більш значною роллю соціальних санкцій і посиленням важливості 

розвитку макрокультури; 

 мережа стратегічних альянсів являє собою безліч компаній, пов’язаних 

один з одним відносинами співпраці (безпосередньо або опосередковано); при 

цьому взаємодія учасників мережі між собою більш значна, ніж їх взаємодія з 

зовнішнім оточенням. Крім підвищення доступу учасників до інформації, мережа 

стратегічних альянсів забезпечує їм додаткові вигоди внаслідок розвитку 

принципів координації, що свідчить про створення в рамках мережі компетенцій, 

які не належать жодній з конкретних компаній окремо. 

Як вище було зазначено, ефективність мереж створених альянсами залежить 

від інтенсивності прямих та непрямих зв’язків, а також від принципів координації. 

У свою чергу, які принципи координації отримують найбільш широке поширення у 

відповідній галузі або групі взаємопов’язаних галузей, залежить від нових 

технологій. І можна зазначити, що сьогодні корпоративні мережі отримують нові 

технологічні інструменти задля покращення прямих та непрямих зв’язків і 

координації, нові моделі мережевої трансформації (digital-трансформації).  
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Зокрема нас цікавить впровадження технологій блокчейн в корпоративних 

мережах, адже це впливає на роботу прямих та непрямих зв’язків в мережі. 

Спираючись на дослідження американської аналітичної компанії CB Insights, 

можна зазначити, що форми координації та передачі інформації, а також 

трансакційні витрати в мережі зазнають змін завдяки цій технології
12

. 

Зростанню інтересу до блокчейн останнім часом значно сприяло розвиток 

фінансово-технологічних платформ і стартапів, які працюють в сфері перетину 

фінансів і IT. Бізнес-моделі подібних стартапів набагато привабливіші для 

споживача фінансових послуг, ніж моделі великих класичних інвестіційно-

банківських конгломератів рівня Morgan Stanley або HSBC. Це видно з порівняння 

динаміки акцій представників компаній двох названих секторів (щодо перших 

маються на увазі ті, що вже пройшли процедуру первинного розміщення, IPO). 

Фінансово-технологічні стартапи, які надають послуги на основі блокчейн, в даний 

зараз привертають величезні інвестиції, як це видно з прикладу Digital Assets 

Holdings – компанії, заснованої Блайт Мастерс, колишнім топ-менеджером 

J. P. Morgan. На поточний момент стартап Мастерс привернув інвестицій на суму 

понад 50 млн доларів США [12]. При цьому весь обсяг інвестицій в галузь в 2015 р 

склав 474 млн доларів США [278]. 

Одним з неминучих наслідків впровадження блокчейн в виробничі технології 

промислових компаній і банків слід вважати зниження витрат передачі інформації і 

як наслідок – системних ризиків в операційній діяльності. Не випадково в даний 

момент такий світової IT гігант, як IBM, приділяє блокчейн найпильнішу увагу і 

                                                 
12

 Мова йде про технології, на основі якої функціонує біткойн (цифрова валюта, криптовалюта), а саме про так званої 

технології блокчейн (англ. – Blockchain). Зараз спостерігається вибухове зростання інтересу до цього «рушійного 

механізму» біткоїнів з боку як держав, так і великих міжнародних корпорацій, що видно з великої кількості 

опублікованих останнім часом корпоративних і академічних досліджень. Багатьма експертами підкреслюється, що 

впровадження блокчейн в різних галузях економіки здатне провести той же ефект, який свого часу справило поява 

Інтернет. Блокчейн являє собою подобу відкритого електронного реєстраційного журналу, в який вносяться необхідні 

дані. В разі з біткойном це були дані про транзакції між користувачами криптовалюти. Однак в цій ролі цілком 

можуть виступати також записи про реєстрацію прав власності, покупців автомобілів, бронювання квитків на літак, 

футбольний матч, кіно і т. д. Деякі фахівці висловили гіпотезу про те, що в майбутньому на основі такої технології 

можна буде проводити вибори, не побоюючись фальсифікації, тому що однією з головних властивостей блокчейн є те, 

що одного разу внесені дані неможливо стерти, видалити або підмінити. Ця особливість системи визначається 

використанням спеціальних алгоритмів шифрування. З технічної точки зору робота в блокчейн будується досить 

просто: користувачі обмінюються між собою даними, які потім потрапляють в блоки, створювані так званими 

“майнерами”. Одного разу потрапивши в блок, запис вважається дійсним і вже не підлягає видозміни. При цьому 

кожен користувач має можливість доступу до повної копії всіх блоків, що пояснюється мережевим характером 

технології, а також дає можливість звіряти отриману інформацію на предмет відповідності даним. 
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збирається використовувати цю технологію при розробці своїх власних, абсолютно 

нових методів бізнес-аналітики [302]. У перспективі це призведе до того, що багато 

економічних і фінансових моделей оцінки та прогнозування будуть зазнавати 

вагомих істотні зміни.  

Неважко скласти логічний ланцюжок: зниження ризику за допомогою 

використання даної технології буде безпосередньо впливати на методи розрахунків 

в таких, наприклад, моделях, як оцінка вартісної міри ризику (VaR), оцінка 

вартості активів (CAPM) і ін. Крім того, використання блокчейн вплине і на ринок 

корпоративних і державних облігацій, так як вартість і прибутковість за цими 

інструментами також зміняться під його впливом, що, в свою чергу, може привести 

до тектонічних зрушень в системі світовогосподарських зв’язків [443]. 

Не дивлячись на всі складнощі впровадження, блокчейн має ряд перспектив у 

сфері фінансів, логістики, електронних торговельних майданчиків, а також 

збільшення прозорості держзакупівель [12]. У галузі інформаційних технологій 

вкоренилася думка про те, що блокчейн – одна з найбільш вибухових і 

перспективних технологій з моменту появи інтернету. Багато IT-компанії 

розробляють блокчейн-рішення з метою покращення надійності електронного 

обміну даними. Так, компанія IBM представила програмний продукт IBM 

Blockchain на основі проекту Hyperledger Fabric, який дозволяє створити 

захищений корпоративний блокчейн і розробляти сервіси на його основі. 

Користувачами даного продукту вже стали компанії Walmart, Northern Trust, 

SecureKey. 

Своє блокчейн-рішення також розробила компанія Microsoft – продукт Azure 

Blockchain Service, який працює за принципом «блокчейн як послуга» (Blockchain 

as a Service, BaaS) являє собою корпоративний захищений хмарний блокчейн. 

Основою для даних сервісів також слугував проект Hyperledger Fabric. також був 

використаний протокол розподілених мережевих обчислень Ethereum. Також 

Microsoft заявив про підтримку проекту ID2020 для створення єдиного глобального 

документу ідентифікації особистості, який можна було б використовувати по 

всьому світу. Головна місія проекту – допомога людям без документів, яких 
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налічується більше одного мільярда. Для цього софтверний гігант спільно з 

Accenture і Avanade розробляє прототип цифрової системи на основі блокчейна, що 

використовує Microsoft Azure [409]. 

Особливо цікавим з точки зору трансформації корпоративних мереж є 

приклад стартапу Blockapps і компанії ConsenSys, де одна з найбільших в світі 

гірничодобувних компаній BHP Billiton буде використовувати блокчейн, щоб 

відстежувати пересування зразків порід і рідин, що видобуваються, а також для 

підвищення надійності даних, одержуваних в режимі реального часу. BHP 

використовує підрядників в процесі видобутку порід, укладає контракти з 

геологами і кур’єрськими компаніями на різних континентах для збору зразків та 

проведення аналізу. BHP наполягатиме, щоб їх підрядники використовували 

систему на основі Ethereum і розміщували внутрішні документи в системі IPFS. Це 

однорангова розподілена файлова система, часто використовувана при 

впровадженні блокчейна. Що сприятиме зростанню кількості учасників 

корпоративної мережі [278]. 

Також цікавий приклад створення нового корпоративного альянсу на базі 

блокчейн вантажоперевізниками UPS, FedEx, BNSF Railway (дочірнє підприємство 

Berkshire Hathaway) і Schneider Trucking – лише деякі з більш ніж 200 гучних імен в 

співдружності BITA (Blockchain in Transport Alliance), що застосовує технології 

блокчейн в сфері вантажних перевезень. Мета корпоративної співдружності – 

об’єднати компанії, що займаються вантажними перевезеннями в єдину мережу, і 

розробити єдині стандарти в процесі тестування блокчейн-додатків. 

 

Висновки до розділу 

 

З точки зору діалектичного підходу, стратегічні альянси являються соціальним 

феноменом, який постійно перебуває під впливом численних протидіючих одна 

одній сил. Стратегічні альянси передбачають взаємодію безлічі індивідів з боку 

всіх компаній-партнерів, при цьому кожен з індивідів привносить в альянс свої 

інтереси, вартості, упередження і переваги. В результаті в альянсі відбувається 
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зіткнення різних сил, яке, в разі відсутності збалансованості цих сил, здатне 

привести до переходу альянсу в нову організаційну форму, тобто до зміни 

соціального та управлінського порядку.  

Партнери глобальної корпорації також вступають у стратегічні альянси з 

іншими компаніями і отримують доступ до їхніх ресурсів. Співпраця здатна 

забезпечити доступ до ресурсів, які не перебувають у власності безпосередніх 

партнерів. Особливо це характерно для інформації – єдиного ресурсу, який може 

зберігати цінність в процесі використання. В результаті утворюються мережі 

стратегічних альянсів, в яких компанії можуть бути пов’язані між собою як 

безпосередньо, будучи учасниками одного альянсу, так і побічно, вступаючи в 

співпрацю зі спільними партнерами.  

Крім доступу до ресурсів інших компаній, в тому числі не пов’язаних 

безпосередньо з даною компанією, участь у мережах стратегічних альянсів 

дозволяє компаніям виробляти принципи координації, що здатне привести до 

підвищення ефективності спільної діяльності. Зазначимо, що стратегічні альянси 

не тільки дозволяють БНП отримати доступ до ресурсів інших компаній, але і самі 

мають характеристики стратегічного ресурсу: зв’язки, якими компанія володіє в 

рамках корпоративної мережі стратегічних альянсів, практично не піддаються 

імітації конкурентами і не можуть бути придбані на відкритому ринку.  

Існування мережевих взаємодій змушує БНП розглядати кожен альянс не 

ізольовано, а в контексті всього портфеля стратегічних альянсів або навіть всієї 

мережі стратегічних альянсів, учасником якої є БНП. Управління подібними 

взаємодіями критично важливо: синергетичний ефект, що виникає внаслідок 

наявності прямих і непрямих зв’язків з багатьма партнерами, може як підвищити 

ефективність доступу компанії до необхідних ресурсів, так і ускладнити подібний 

доступ. Тому структура мережі стратегічних альянсів передбачає наявність 

принципів координації, які не тільки підсилюють індивідуальні компетенції 

компаній-учасників, а й створюють компетенції, які не належать жодній з 

конкретних компаній окремо. Крім доступу до інформації, співпраця може 

привести до формування компетенцій, укладених в самій структурі взаємин, 
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наприклад, коли учасники мережі стратегічних альянсів виробляють принципи 

координації, що підвищують ефективність їхньої спільної діяльності.  

Структура мережі стратегічних альянсів не тільки передбачає наявність 

принципів координації, а й часто сама є результатом дії цих принципів. У свою 

чергу, які принципи координації отримують найбільш широке поширення у 

відповідній галузі або групі взаємопов’язаних галузей, залежить від нових 

технологій, від соціальних норм та інституційних чинників, що сприяють 

використанню певних принципів координації, а також від можливостей компаній 

забезпечити собі права власності на ключові ресурси. 

Ефективність мереж створених альянсами залежить від інтенсивності прямих 

та непрямих зв’язків, а також від принципів координації. Слід наголосити, що 

сьогодні міжнародні корпоративні мережі отримують нові технологічні 

інструменти задля покращення прямих та непрямих зв’язків і координації, 

впровадження нових моделей мережевої трансформації (digital-трансформації).  

Перспективним напрямом формування глобальних міжнародних 

корпоративних мереж є впровадження технологій блокчейн в корпоративних 

зв’язках і відносинах. Спираючись на дослідження викладені у розділі, можна 

зазначити, що форми координації та передачі інформації, а також трансакційні 

витрати в мережі зазнають змін саме завдяки цій технології. Одним з неминучих 

наслідків впровадження блокчейн у виробничі технології промислових компаній і 

банків слід вважати зниження витрат передачі інформації і як наслідок – системних 

ризиків в операційній діяльності. У перспективі це призведе до того, що багато 

економічних і фінансових моделей оцінки та прогнозування будуть зазнавати 

вагомих істотних змін.  

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором у 

роботах [103; 106; 107; 109; 112; 117; 119; 121; 122; 400]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації розв’язано наукову проблему, яка полягає в обґрунтуванні 

структури і взаємозв’язків між підходами, концепціями й парадигмами, що 

формують первинну сутність ГКМ, сучасну теорію мережевих БНП, основних 

етапів їхнього розвитку і передумов у контексті еволюції мережевих економічних 

систем. Проведене дослідження дає можливість отримати низку найбільш важливих 

висновків та узагальнень. 

1. Ускладнення організаційно-економічних структур, зумовлене 

інтеграційними процесами в корпоративному системотворенні, посилює позитивний 

ефект синергії відносин внутрішньокорпоративної самоорганізації, що, як показує 

практика, завжди перевищує синергійний ефект відносин прямого підпорядкування 

великих структурних підрозділів вищому органові управління БНП. Оскільки 

сучасна корпорація є відкритою системою, властиві їй інформаційні потоки не 

обмежуються контуром взаємного інформування. В умовах глобальної економіки 

переважна частина інформації надходить із зовнішнього середовища, що 

багаторазово підсилює синергійний ефект спільного виробництва в рамках певної 

мережевої економічної системи і значно прискорює еволюційні процеси. 

2. Концептуальне опрацювання питання про економічні ренти, пов’язані з 

міжфірмовою діяльністю, визначає ренту як надприбуток, спільно досягнутий в 

результаті взаємин обміну, який не можна отримати будь-якій із фірм ізольовано 

одна від одної, і зазначена рента може бути створена тільки за допомогою спільних 

ідіосинкратичних зусиль партнерів у рамках спеціалізованих альянсів. 

Детермінантами ренти є специфічні для конкретних взаємозв’язків активи, 

процедури спільного використання знань, компліментарні ресурси і можливості, а 

також ефективне управління межфірмовими взаємодіями. Ресурси, які формують 

поведінкову економіку задля отримання ренти, перебувають, по суті, поза 

контролем окремої фірми (корпорації), оскільки вони є власністю системи парних 

або мережевих взаємозв’язків у ГКМ. 
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3. Рівень цілісності ГКМ та її потенціал визначаються за кількістю зв’язків 

між ними і масштабами синергійної взаємодії. При цьому що більшою є мережа, то 

більшу цінність вона має для її учасників. Для становлення кластера та його 

перетворення з агломерації у кластерне утворення із властивими йому ефектами 

необхідно постійне збільшення кількості учасників. Іншими словами, 

кластероутворення передбачає досягнення певної критичної маси, яка слугує 

буфером і надає кластера стійкість до зовнішніх впливів чи інших негативних явищ. 

Склад кластера може з часом змінюватися не тільки з економічних, а й із 

неекономічних причин. У кластері беруть участь не тільки державні корпорації, але 

і переважно приватні, і сам кластер є міжфрагментною частиною ГКМ. 

4. Мережеві форми інтеграції корпорацій або міжнародні мережі являють 

собою один зі способів кооперації учасників економічної діяльності в рамках 

переходу від індустріального до постіндустріального способу виробництва 

(Індустрія 4.0). В результаті авторського узагальнення і систематизації різних 

визначень мереж вони описані як система неієрархічних і здебільшого 

неформальних контрактів між юридично незалежними, але економічно 

взаємопов'язаними суб'єктами – учасниками ланцюжка створення доданої вартості 

та інституцій підтримки економічного розвитку. На зміну ієрархічним структурам 

прийшла інша організаційна форма – мережа, яка формується з різноманітної безлічі 

суб'єктів і організацій та невпинно модифікується в міру того як мережі 

пристосовуються до ринкового середовища. Саме мережеве БНП стає базовою 

одиницею економічної організації та ГКМ як глобального середовища: це 

специфічна форма глобального підприємства, система засобів якого утворена 

шляхом перетину сегментів автономних систем та цілей. 

5. У роботі визначено основні концепти, що формують теорію мережевих 

БНП, та доведено її значення як основи подальшого формування та розвитку 

мережевих економічних систем у формі ГКМ. Теоретична модель розглянута на базі 

мережевої кооперації на прикладі IT-індустрії, де продукт створюється 

колективними зусиллями, а вільні підрозділи мережевої кооперації залучаються до 

неформальної, проте відповідальної інноваційної взаємодії. Така інновація – 
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продукт не лише інтелектуальної праці, а й мережевої взаємодії (колективного 

інтелекту). Кооперація в ГКМ створює нову продуктивність праці. У сегментах, 

пов’язаних із цифровою економікою, відбувається експоненціальне зростання без 

прогнозованої «точки зламу» в найближчий прогнозований період. Адже після 

створення нового продукту та його впровадження переваги власників продукту, які 

є частиною мережі, зберігаються та примножуються (мережа володіє подальшим 

технологічним розвитком ключових технічних принципів, пов’язаних між собою). 

6. Мультиорганізаційна мережева система здатна пристосовуватися до змін 

ринку швидше і з меншими витратами перемикання (switching costs). Ефективність 

організаційної мережі полягає в її гнучкості за рахунок можливості групувати і 

перегруповувати ресурси таким чином, щоб вони відповідали унікальним потребам 

учасників ланцюга створення вартості, а головне – потребам кінцевих споживачів. 

Водночас жорсткі ієрархічні бюрократизовані структури стикаються з труднощами 

у зміні поведінки і перерозподілі факторів виробництва, комбінація яких була 

оптимальною за одних умов, і перестає бути такою під впливом змін. Щодо 

здатності до пристосування глобальні мережеві структури виглядають 

переконливіше, ніж ієрархічні, оскільки мають більший досвід подолання 

організаційної інерції. 

7. Вертикально інтегровані мережеві структури стикаються зі складними 

проблемами при створенні та впровадженні інновацій, особливо в тих випадках, 

коли доводиться іти на зниження внутрішніх капіталовкладень або коли необхідно 

здійснювати заходи щодо підтримки вже наявного. Таким чином, нездатність 

ієрархічних структур швидко реагувати на зміни конкурентного середовища через 

технологічну та організаційну інерцію виражається у спротиві інноваціям, що 

ставить під загрозу відносини між різними рівнями виробничого процесу. Разом із 

тим інтеграційні процеси не слабшають, але зазнають змін. Стає характерною 

інтеграція з метою координації (гнучка інтеграція), в тому числі в результаті 

дезінтеграції. Інтеграція з метою координації досягається шляхом створення мереж 

юридично незалежних, але економічно пов’язаних агентів, інтегрованість яких 
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проявляється у дотриманні єдиної мети, і однією з таких форм інтеграції можна 

вважати сучасні корпоративні альянси. 

8. Партнери БНП вступають у стратегічні альянси з іншими компаніями і 

отримують доступ до їхніх ресурсів, а також тих, котрі не перебувають у власності 

безпосередніх партнерів. Особливо це характерно для інформації – єдиного ресурсу, 

який може зберігати цінність у процесі використання. Відтак утворюються мережі 

стратегічних альянсів, де компанії можуть бути пов’язані між собою як 

безпосередньо, будучи учасниками одного альянсу, так і побічно, вступаючи у 

співпрацю зі спільними партнерами. Крім доступу до ресурсів інших компаній, в 

тому числі не пов’язаних безпосередньо з даною компанією, участь у мережах 

стратегічних альянсів дозволяє компаніям виробляти принципи координації, що 

здатне привести до підвищення ефективності спільної діяльності. Стратегічні 

альянси не тільки дозволяють БНП отримати доступ до ресурсів інших компаній, а й 

самі мають характеристики стратегічного ресурсу: зв’язки, якими компанія володіє 

в рамках корпоративної мережі стратегічних альянсів, практично не піддаються 

імітації конкурентами і не можуть бути придбані на відкритому ринку. 

9. Форми координації та передання інформації, а також трансакційні витрати 

в мережі зазнають змін завдяки технології блокчейн. І одним із неминучих наслідків 

упровадження блокчейн у виробничі технології промислових компаній і банків слід 

вважати зниження витрат на передання інформації і, як наслідок, – зниження 

системних ризиків в операційній діяльності. Також зазначена технологія здатна до 

впровадження у глобальні корпоративні мережі, орієнтовані на промислове 

виробництво, де вона використовується для підвищення надійності даних, 

отримуваних у режимі реального часу, що пришвидшить трансформацію мережевих 

економічних систем у ГКМ. Можна констатувати, що сьогодні корпоративні мережі 

в ГКМ отримують нові технологічні інструменти задля покращення прямих та 

непрямих зв’язків і координації розвитку нових моделей мережевої трансформації 

(digital-трансформації). 

10. Дослідження методом k-середніх багатокритеріальної кластеризації країн 

різних типів, залучених мережевими БНП до глобальних корпоративних мереж, 



413 

дало змогу виявити сталий зв’язок між капіталізацією ринків акцій, показниками 

ВВП та іншими макроекономічними показниками у блоках країн, мережеві БНП 

яких формують ГКМ, а також місцем самих БНП у міжфрагментних зв’язках. 

Виявлений автором суперанклав провідних мережевих БНП у вигляді ГКМ (із блоку 

країн з високими макроекономічними показниками), зі своєю складністю і 

мережевістю взаємозв'язків усередині ядра, колективно здійснює більшу частину 

тотального контролю світової корпоративної мережі. 

11. Моделювання суперанклаву підтвердило припущення, що мережеві БНП 

провідних країн формують ядро ГКМ, тоді як корпорації нижнього блоку формують 

лише фрагментарні зв’язки та є кластерними складовими суперанклаву у формі 

ГКМ. Таким чином, ядро з менш 1% компаній фактично являє собою глобальну 

економічну суперструктуру, яка контролює майже половину світової економіки, а 

також впливає на світовий корпоративний ландшафт. Вплив даного явища на 

економічну систему підтверджує припущення про еволюцію мереж БНП як частини 

більш глобальної неоднорідної структури – ГКМ. Якщо спільність членів 

економічної системи сприяє виробництву багатства, грошові потоки неминуче 

переміщуються в бік найбільш тісно пов'язаних членів системи. Наявність такого 

анклаву пояснює схильність світової економіки до фінансових криз. Концентрація 

економічної потужності в руках невеликої кількості тісно пов'язаних організацій 

небезпечна тим, що подібного роду мережі не є стабільними. 

12. Існує п’ять сталих моделей участі у глобальних корпоративних мережах: 

модель великих економік, європейська модель, азійсько-тихоокеанська модель, 

азійсько-африканська модель та модель змішаного типу. Вони різняться між собою 

за рівнем розвитку країни, ступенем розвитку її локального ринку акцій, кількістю 

вихідних та вхідних корпоративних сполучень та за географією. Здійснена 

кластеризація має теоретико-методологічне та практичне значення. В емпіричному 

плані вона дає змогу пояснювати характер участі тих чи інших країн у глобальних 

корпоративних мережах, визначати й аналізувати їхні спільні та відмінні риси, 

сприяє кращому розумінню сучасних процесів формування глобальних 

корпоративних мереж. У методологічному плані кластерна модель підтверджує 
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важливе значення географічного принципу формування корпоративних мереж, 

однак, вона може бути розроблена й за іншими критеріями, зокрема галузевим, а 

також використана за умови додавання нових країн без здійснення повторної 

кластеризації. Розвинуті країни, як показує модель, є більш гетерогенними щодо 

участі у глобальних корпоративних мережах, тоді як менш розвинуті країни 

демонструють вищий рівень гомогенності. 

13. Входження національних економічних структур до ГКМ потребує 

комплексної державної програми і лежить у площині створення перспективних 

міжфрагментних зв’язків з провідними мережевими БНП; такі зв’язки можуть 

вибудовуватись в рамках інноваційного кластера НДДКР. В роботі розроблено 

алгоритм взаємодії такого національного кластера з провідними мережевими БНП 

та запропоновано можливі форми міжфрагментних зв’язків з ними в контексті 

конвергентної моделі, що полягає у створенні інституційних передумов внесення 

структурних змін у роботу Державного агентства України з управління зоною 

відчуження (ДАЗВ) та удосконалення наявних форм управління зоною відчуження. 

Визначено інноваційно-конкурентні параметри, які держава має стимулювати задля 

входження національного кластера в ГКМ, де перспективними для формування 

міжфрагментних зв’язків виявляться ті БНП, які вже інтегровані до ГКМ і 

включають структурні вузли компаній, які працюють у сферах: дослідження ядерної 

енергії (матеріалів та сполук), космічні технології, радіаційна безпека та технології. 
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столітті: 76-та наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів. Київ.: НУХТБ, 2010. С. 43 

(0,05 д. а.) 
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system: solidarity economy for Ukraine” Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrainian 

Association of International Economics Institute of International Relations, Academy of Sciences of 

Higher School of Ukraine, Department of World Economy and International Economic Relations. Kyiv, 

July 2–3, 2015. P. 25–28. (0,15 д. а.) 
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суспільних відносин // Матеріали міжнародної наук. конф. «Продуктивна спроможність націй: 

приклад України» (21 вересня 2015 р.). Київ: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2015. 

С. 49–51. (0,15 д. а.) 

30. Русак Д. М. Механізм переформатування геоекономічного простору в контексті експансії 

емерджентних ринків // Міжнародна науково-практична конференція “Геостратегічні пріоритети 

України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах” ” (20 жовтня 2016р.). Київ: 

Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2015. С. 149–151. (0,15 д. а.) 

31. Русак Д. М. Дезінтеграція та сучасний стан інтеграційних процесів в МЕРКОСУР // 

Міжнародна науково-практична конференція “Процеси економічної дезінтеграції в сучасному 

світовому господарстві” (27 жовтня 2017р.). Київ: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 

2015. С. 49–51 (0,15 д. а.) 

 

Підручники та навчальні посібники: 

32. Русак Д. М. Інституції міжнародної економічної політики: навчальний посібник. Київ: 

ІМВ. 2013. 268 с. (14,9 д. а.) 

33. Русак Д. М. Світова економіка: підручник. За ред. О.І. Шниркова, В. І. Мазуренка, 

О. І. Рогача. ВПЦ «Київський університет», 2018. 561 с. (18,7 д. а. у співавторстві, особисто 

здобувачу належить 0,35 д. а.) 

34. Русак Д. М. Міжнародні економічні відносини: практикум. Навчальний посібник за 

редакцією О.І. Шниркова. Київ: АДЕФ-Україна, 2018. 441с. (14,5 д. а. у співавторстві, особисто 

здобувачу належить 0,25 д. а.) 
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Додаток Б 

Логіко-структурна схема оцінки геоекономічних трансформацій 

 

Джерело: розроблено автором за [58] 
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Додаток В 

Теорії та наукові школи дослідження світогосподарського порядку 

Автор Зміст теорії, ключові поняття Переваги, новизна Специфічні особливості 

Цивілізаційний підхід 

М.Данилевський Концепція самобутніх 

історичних типів 

культурно- Відсутня абсолютизація якого-небудь 

одного фактора чи сфери соціального 

буття як базисного 

Культурологічний підхід 

О.Шпенглер Концепція локальних суперкультур; 

всесвітньо-історичний процес - розвиток 

суперкультур, подібних до біологічних 

організмів 

Три детальні та оригінальні схеми розвитку 

різних сфер суспільно- історичного буття – 

універсальний алгоритм розвитку всіх куль-

тур: духовного життя, мистецтва та політики 

Ірраціоналізм 

А. Тойнбі Класифікація цивілізацій за релігійною 

ознакою, модель розвитку релігій у 

всесвітньо-історичному масштабі 

Набір положень, 

пояснюють окремі 

процеси 

які з різних боків 

історичні явища та 

Абсолютизація релігійного 

фактора, відсутність чіткого 

визначення цивілізації, підміна 

соціально- економічного базису 

культурно-релігійним 

Ф. Фукуяма «Однополюсність» світу, лібералізм Занепад сучасної 

лібералізму 

цивілізації, крах Домінуюча 

ідеології 

роль західної 

С. Хантінгтон Багатополюсність світу, 

етнічне протистояння 

релігійно- Роль країн третього світу у розвитку 

світового господарства, мова і релігія 

визначальні фактори розвитку 

Абсолютизація 

цивілізаційного підходу 

Ю. Яковець Циклова динаміка та генетика 

цивілізаційного розвитку; основні етапи 

розвитку світових і локальних цивілізацій; 

структура («піраміда цивілізації»), 

гуманістично-ноосферна постіндустріальна 

світова цивілізація 

Зміни у цивілізаційному просторі, елементах 

генотипу цивілізацій, просторовому та 

часовому аспектах глобальних 

трансформацій; прогнози збільшення 

диференціації локальних цивілізацій на 

основі здійснення епохальних інновацій 

Ідеалізація партнерства 

цивілізацій, як бази нової 

глобальної стратегії стійкого 

розвитку 

А. Гальчинський Принципи цивілізаційного прогресу, 

поліцивілізаційний світ, кореляція 

цивілізаційного і формаційного розвитку, 

постцивілізаційна перспектива, ущербність 

принципів «євроцентризму» 

Гуманістична спрямованість цивілізацій-

ного процесу: людина є його об’єктом і 

суб’єктом, свобода особи – основний 

критерій цивілізаційного розвитку, 

системна цілісність людини визначає 

логіку цивілізаційної еволюції;  

горизонтальний та вертикальний аспекти 

цивілізаційного розвитку 

Конвергенція цивілізаційних 

відносин на рівні свідомості 

людей 
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Продовження додатку В 

Автор Зміст теорії, ключові поняття Переваги, новизна Специфічні особливості 

Світ-системний підхід 

Ф. Бродель «Світ-економіка», «світ-система», 

«серцевина», «серединна» і «маргінальна» 

зони, «надмісто», «час великої тривалості», 

трирівнева структура історичного часу 

Ієрархізація явищ в залежності від темпу, в 

якому вони змінюються; ідея 

ешелонування історичної дійсності і 

циклічного характеру еволюції суспільства 

Відсутність системних 

теоретичних узагальнень та 

структурованого концепту часу- 

простору 

І. Валлерстайн Світ-системний підхід, світ-системна 

перспектива, мінісистеми, світ- економіки,   

світ-імперії, «центр», 

«напівпериферія», «периферія», 

«фабрика-втікачка» 

Траєкторії руху національних суспільств і 

держав визначаються законами розвитку 

світ-системного та структурного цілого, 

роль держави є ключовою у підтримці та 

розширенні світ-економіки, простір і час 

знаходяться в органічній єдності, модель 

п’яти видів TimeSpase, проект створення 

єдиної науки про людське суспільство - 

історичної соціальної науки, прогноз 

розвитку світ-системи на 2050-2075р.р. 

Універсалістська ідеологія; 

абсолютизація міжсоціорних 

(«горизонтальних») зв’язків та 

класифікації країн і системних 

утворень як мінісистем, світ- 

економік і світ-імперій; 

твердження, що капіталізм 

знаходиться в стані кризи з 1968 

року, а накопичення капіталу 

сприяє антисистемному руху, 

науці, Просвітництву і навіть 

революціям 

А. Філіпенко Основні напрями цивілізаційного аналізу 

суспільно-історичного процесу: культурно-

матеріалістичний і культурно- історичний; 

аналіз на основі світ- системного підходу 

«ядра», перехідних 

економічних систем та країн, що 

розвиваються 

Поєднання двох підходів до аналізу 

сучасного світоустрою: цивілізаційного і 

світ-системного з використанням сучасної 

методології міждисциплінарних 

досліджень 

Акцент ставиться на динамічних  

процесах переформатування 

світогосподарського порядку та 

провідній ролі сучасних 

геоекономічних трансформацій, 

перехід від інтеграції до 

дезінтеграції в глобальних 

процесах 

      Джерело: складено автором за [20, 21, 26, 27, 58, 128, 137, 138, 141, 467] 
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Додаток Г 

 

Глобалізованість найбільших австралійських міст та їх мережі 
 

 
Джерело: [415] 
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Додаток Д 

 

Таблиця Д.1 
Деякі теоретичні підходи при дослідженні феномену мереж 

Теоретичний 

напрямок 

Предмет теорії та ефекти, 

що вивчаються 
Внесок теорії у розуміння феномену 

1 2 3 

Економіка: Теорія 

галузевих ринків 

(Industrial 

Economics) 

Зниження витрат 

виробництва та координації 

Економія від масштабу, різноманітності, спеціалізації та 

досвіду (Richardson, 1971; Katz, 1986; Turati, 1990; Vonortas, 

1994); контекст невизначеності, частота транзакцій 

(Williamson, 1985) 

Еволюційна 

економіка 

Технологія та витрати 

навчання системи 

Організаційна кооперація для виживання під час 

радикальних технологічних змін (Schumpeter, 1934, 1950; 

Chandler, 1992; Nelson, 1993) 

Економіка: Теорія 

конкурентоспромож

ності 

Зниження витрат та 

підвищення продуктивності 

Теорія виникнення кластерів (Porter, 1990; 1998; 2000) 

Економіка: Теорія 

інновацій 

Модель потрійної спіралі 

(партнерство держави, 

підприємств та 

університетів) 

Механізми координації для зниження рівня невизначеності 

та створення інноваційних систем (Etzkowitz, 2008) 

Соціологія: Теорія 

інформаційного 

суспільства 

Логіка розподілу інформації 

в соціумі 

Мережеві взаємодії як перетворююча сила (Castels); 

фрактальний характер розвитку (Toffler) 

Соціологія: Теорія 

ресурсної залежності 

Витрати залежності Ступінь міжфірмової взаємозалежності (Oliver, 1990); 

горизонтальна  взаємозалежність (створення пулу ресурсів) 

/ вертикальна взаємозалежність (трансферт ресурсів) 

(Pfeffer and Salancik, 1978) 

Соціологія: 

Інституціональна 

теорія 

Соціальні зв’язки як основа 

виживання фірми  

Легітимізація (Baum and Oliver, 1991); інституціональне 

«вбудовування» (Whitley, 1991) 

Біологія: Екологія 

популяцій 

Перспектива природнього 

відбору 

Загальна участь (доля) 

Теорія фірми: 

Економіка 

транзакційних 

витрат 

Зниження  транзакційних 

витрат 

Спонукальний механізм кооперації (Coase, 1937; 

Williamson, 1991); навчання (Levinthal and March, 1993); 

механізми координації (Malmgren, 1961; Silver, 1984; Ahuja, 

2000) 

Еволюційна теорія 

фірми 

Координація інноваційного 

процесу 

Навчання (Nelson, 1991; Winter, 1995; Barnett and Burgelman, 1996; 

Winter and Szulanski, 2001); механізми координації (Silverberg and 

Verspagen, 1994; Hagedoorn, 2001) 

Теорія фірми: 

Підхід, заснований 

на знанні 

Посилення ключових 

ресурсів знань фірми 

Навчання в процесах, пов’язаних зі знанням (Teece, 1989; 

Kogut and Zander, 1992; Nonaka and Takeuchi, 1995); сумісна 

спеціалізація (Silver, 1984; Conner, 1991; Foss, 1996); 

внутрішнє різноманіття та можливості засвоєння (Cohen 

and Levinthal, 1990; Spender, 1993; Grant, 1996; Kogut, 2000) 

Теорія фірми: 

Відносний підхід 

Відносна / мережева рента Загальні інвестиції, ресурси, процес розповсюдження знань, 

управління (Dyer and Singh, 1998); можливості альянсів 

(Gulati / Lawrence, 1999; Kale, Singh et al., 2000) 

Теорія інтерналізації  Інтерналізація як механізм 

формування мережі 

передавання знань 

Змістовний аналіз переваг внутрішнього обміну 

(формування внутрішньої мережі) (Rugman A., Buckley P., 

1976); мережі усередині БНМ Rugman A., 2006) 

Модель 

інтерналізації 

Упсала 

Зміни поточного місця 

фірми у виробничій мережі 

Увібравши інноваційні аргументи ресурсного підходу, 

концепції організаційного навчання та теорії виробничої 

мережі, модель описує процес накопичення знань  не як 

власний досвід, а як мережеві відносини між партнерами 

БНП (Johanson J., Vahlne J., 2009) 

Бігевіористська 

теорія 

багатонаціональних 

фірм 

Сучасні глобальні стратегії 

БНП 

У майбутньому систему мережевих відносин «глобального 

промислового сузір’я» буде легітимізовано, що докорінно 

змінить економічне уявлення про промислову кооперацію 

та конкуренцію (Howard V. Perlmutter 1979, 2009) 
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Продовження додатку Д 

Продовження табл. Д.1 
1 2 3 

Теорія нової 

економічної 

географії та 

діяльність БНП 

Кластеризація як складова 

мережі БНП 

Теорія дає інтерпретацію побудови сучасних мережевих 

структур БНП, певних моделей вертикальної інтеграції 

глобальних ланцюгів створення вартості БНП (Fujita M., 

Krugman P., Venables A. J., 1999, Krugman P., 2008)  

Мережева теорія 

багатонаціональних 

підприємств 

Зовнішні мережі та розподіл 

ресурсів, диференційовані 

мережі, мережеві кластери 

БНП, модель «глобальна 

фабрика» 

Мережевий характер діяльності є ключовою ознакою БНП, 

і саме це відрізняє їх від національних фірм (Sumantra 

Ghoshal, Christopher A. Bartlett, 2000, А. Rugman 2005); 

глобалізація є наслідком зміни стратегії БНП щодо 

власності та розміщення пунктів створення доданоґ 

вартості (Buckley P., 2009) 

Джерело: розроблено автором 

 

Таблиця Д.2 

 

Відмінності між традиційними і мережевими структурами 

 
Форма 

коопераційного 

зв'язку 

Основна мета Типові ознаки 
Відмінності від віртуальної 

організації 

Групова або 

проектна 

організація  

Окремі проекти з метою 

рішення складних і 

ризикових задач  

• Тимчасова організаційна 

структура 

• Співпраця різних 

підрозділів і ієрархічних 

рівнів  

• Обмеження певними областями 

задач, продиктованих галузевою або 

ринковою ситуацією. 

Відсутність стратегічної 

управлінської концепції 

Внутрішньо 

фірмова 

організаційна 

освіта  

Псевдосамостійні 

структури для підвищення 

ефективності  

• Псевдосамостійні 

одиниці 

• Самоорганізація 

• Внутрішньофірмове 

підприємництво  

• Тимчасовою коопераційною 

мережею не вважається 

 • Компетенції з третьою стороною не 

пов’язуються  

За типом 

«Кейрецу»  

Об'єднання торгового, 

декількох промислових 

підприємств і одного 

крупного банку (або 

страхової компанії)  

• Об'єднання базується на 

культурних зв'язках 

• Найтісніші контакти з 

політиками і 

адміністрацією 

• Використання 

синергійного ефекту для 

завоювання ринку  

• Кооперація на невизначений термін 

• Низька гнучкість при зміні 

партнерів 

• Складні фінансові зв'язки 

(перехресний холдинг)  

Стратегічний 

альянс або спільне 

підприємство  

Господарська співпраця 

для отримання переваг в 

часі, витратах, «ноу-хау»  

• Довгострокова співпраця 

зі взаємною участю 

• Використання загального 

процесу виробництва благ  

• Довгострокова кооперація з 

декількома партнерами 

• Як правило, взаємна участь в 

капіталі 

• Звичайно жорсткі, міцні договірні 

зв'язки  

Передача робіт на 

сторону  

Виокремлення і передача 

своєрідних задач третій 

стороні  

• Концентрація на власних 

компетенціях 

• Договірні, а не культурні 

зв'язки 

• Окремі фази 

виробництва благ  

• Класичний підхід «проводити або 

купувати» 

• Договірні зв'язки звичайно з одним 

партнером 

• Переміщення частин виробництва 

за межі підприємства  

Багато-національне 

підприємство  

Міжнародна, іноді 

глобальна діяльність 

підприємств для 

отримання вигоди від 

розширення масштабів 

виробництва або 

асортименту продукції  

• Правова угода між 

підприємствами 

• Загальна господарська 

політика  

• Правова одиниця на тривалий 

термін 

• Стабільність складу партнерів 

• Слабка ринкова рухливість  

Джерело: складено за [134, 185, 207, 228, 319, 335, 341, 363, 364] 
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Таблиця Д.3 

 

Порівняльна характеристика ієрархій та мереж 

Критерій Ієрархії Мережі 

Степінь вертикальної 

интеграції 

Висока;  

Майнова координація  

Помірні; інтеграція в цілях координації 

Активи і ресурси висока специфічність активів; 

переважно матеріальні ресурси 

від помірної до високої 

специфічності активів; 

ближче до нематеріальних ресурсів 

Виробництво продукції масове виробництво, високий рівень 

економії від масштабу 

більш диференційована, економія на масштабах, 

економія на різноманітності 

Ступінь довіри низька Від помірної до високої 

Трансакції довгострокові; висока ймовірність 

повторення 

від середнього до довгострокового; ймовірність 

повторення залежить від типу мережі  

Контроль Заснований на статусі чи правилах Заснований на досвіді та репутації 

Трансакційні витрати низькі низькі 

Ризик 

опортуністичної 

поведінки 

низькі низькі 

Інформація Визначені потоки, не передбачає 

обробку 

вільна циркуляція потоків, слугує джерелом 

інновацій 

Адаптивні здатності обмежені гнучка та вчасна реакція на зміни зовнішнього 

середовища 

Джерело: складено за [134, 185, 207, 228, 319, 335, 341, 363, 364] 
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Додаток Е 

 

Порівняльні характеристики технологічних укладів 
 

Характерис-

тика укладу 

Номер технологічного укладу 

1 2 3 4 5 6 

Період 

домінування 
1770-1830 1830-1880 1880-1930 1930-1970 1970-2010 2010-2050 

Технологіч-

ні лідери 

Великобрита

нія, Франція, 

Бельгія 

Великобританія, 

Франція, 

Бельгія, 

Німеччина, 

США 

Німеччина, США,  

Великобританія, 

Франція, Бельгія, 

Швейцарія, 

Нідерланди 

США, Західна 

Європа, Японія 

США, Японія США, ЄС, Китай, 

Японія, Німеччина 

Розвинуті 

країни 

Германські 

держави, 

Нідерланди 

Італія, 

Нідерланди, 

Швейцарія, 

Австро-

Угорщина 

Італія, Данія,  

Австро-Угорщина,  

Канада, Японія, 

Іспанія, Росія, 

Швеція 

СРСР, Нові 

індустріальні країни 

(НІК) 

(НІК), Бразилія, Росія Євразія, Америка, 

Австралія 

Ядро 

технологіч-

ного укладу 

Текстильна 

промисловість, 

текстильне 

машинобуду-

вання, виплав-

ляння чавуна, 

обробка залі-

за, будування 

каналів, водя-

ний двигун 

Паровий двигун, 

залізничне буду-

вання, транс-

порт, машино-, 

пароплавобудув

ання, вугільна, 

верстатоінстру-

ментальна 

промисловість, 

чорна металургія 

Електротехнічне, 

важке 

машинобудування, 

виробництво та 

прокат сталі, лінії 

електромереж, 

неорганічна хімія 

Автомобільне-, 

тракторобудування, 

кольорова металур-

гія, виробництво 

товарів довгостро-

кового використан-

ня, синтетичні ма-

теріали, органічна 

хімія, виробництво 

та переробка нафти 

Електронна 

промисловість, 

обчислювальна, 

оптико-волоконна 

техніка, ПЗ, 

телекомунікації, 

робото будування, 

виробництво та 

переробка газу, 

інформаційні послуги  

Нано-електроніка, 

молекулярна та 

нано-фотоніка, 

нано-матеріали, 

нано-структуро-

вані покриття, 

нано-біотехноло-

гія, наносистемна 

техніка 

Ключовий 

фактор 

Текстильні 

машини 

Паровий двигун, 

верстати  

Електродвигун, 

сталь 

Двигун внутріш-

нього згоряння, 

нафтохімія 

Мікроелектронні 

компоненти 

Нанотехнології, 

кліткові технології 
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Ядро нового 

укладу, що 

формується 

Парові 

двигуни, 

машинобуду

вання 

Сталь, 

електроенергети

ка, важке 

машинобудуван

ня, неорганічна 

хімія 

Автомобілебудуван

ня, органічна хімія, 

виробництво та 

переробка нафти, 

кольорова металур-

гія, автодорожнє 

будування 

Радари, будівництво 

трубопроводів, авіа-

ційна промисловість, 

виробництво та пе-

реробка газу, нано-

технології, моле-

кулярна біологія 

Нанотехнології, 

молекулярна біологія 

 

Переваги 

даного тех-

нологічного 

укладу у 

порівнянні 

із поперед-

нім 

Механізація 

та концентра-

ція вироб-

ництва на 

фабриках 

Зростання 

масштабів та 

концентрації 

виробництва на 

основі 

використання 

парового 

двигуна 

Підвищення гнуч-

кості виробництва 

на основі 

використання 

електродвигуна, 

стандартизація 

виробництва, 

урбанізація 

Масове та серійне 

виробництво 

Індивідуалізація ви-

робництва та спожи-

вання, підвищення 

гнучкості виробницт-

ва, подолання еколо-

гічних обмежень за 

енерго- та матеріало-

споживанню на осно-

ві CALS технологій 

Різке скорочення 

енерго- та 

матеріалоємності 

виробництва, 

конструювання 

матеріалів та 

організмів з 

наперед заданими 

властивостями 

Основні 

економічні 

інститути 

Конкуренція 

окремих під-

приємців та 

малих фірм, 

їх об’єднання 

у партнерст-

ва, які 

забезпечують 

кооперацію 

індивідуальн

ого капіталу 

Концентрація 

виробництва у 

великих органі-

заціях. Розвиток 

акціонерних то-

вариств, які 

забезпечують 

концентрацію 

капіталу на заса-

дах обмеженої 

відповідальності 

Злиття фірм, кон-

центрація вироб-

ництва у картелях 

та трестах. Пану-

вання монополій та 

олігополії. Концент-

рація фінансового 

капіталу у банків-

ській системі. 

Від’єднання управ-

ління від власності 

Транснаціональна 

корпорація, оліго-

полії на світовому 

ринку. Вертикальна 

інтеграція та кон-

центрація вироб-

ництва. Дивізіо-

нальний ієрархічний 

контроль та доміну-

вання технострук-

тури в організаціях 

Міжнародна інтегра-

ція на основі інфор-

маційних технологій, 

інтеграція виробницт-

ва та збута. Органічні 

структури управління 

в корпораціях.  

Стратегічні 

альянси. 

Інтеграційні 

структури бізнесу, 

науки та освіти, 

технопарки, 

державно-

приватне 

партнерство 

Джерело: складено автором 
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Додаток Ж 
 

КЛЮЧОВІ ІНВЕСТОРИ У МЕРЕЖЕВУ ЕКОНОМИЧНУ СИСТЕМУ 

 

Розміщення штаб-квартир та їхня частка у секторі ІКТ у 2015 р. 

 

 
 

Розміщення дочірніх компаній та їхня частка у сфері ІКТ у 2015 р. 

 

 
 

 

 Джерело: JRC-OECD, calculations based on EU R&D Scoreboard data, 2015 
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Додаток К 

Систематизація досліджень глобальних ланцюгів вартості  

Аспект/Поєднання 

аспектів аналізу 
Автор(и) 

Аналізовані 

учасники 

Об'єкт 

дослідження 

Предмет 

дослідження 

Рівень 

аналізу 

Метод 

дослідження 
Джерела даних 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аналіз окремих аспектів 

Структура витрат [Rothaermel, 

Hitt, Jobe, 

2006] 

Виробники Інтернет-компанії Вертикальна 

інтеграція та 

аутсорсинг 

Кілька 

країн у 

рамках 

однієї 

галузі 

Регресійни

й аналіз 

Бази даних SDC 

Platinum, Lexis/Nexis, 

Compustat; звіти 

[Ambos, Nell, 

Pedersen, 

2013] 

Різниця не 

проводиться 

Трансакції між 

штаб-квартирою і 

дочірніми 

компаніями 

Обмін знаннями  Фірма  Регресійни

й аналіз  

Опитування, інтерв'ю 

Географічний 

аспект 

[Alcacer, 

Delgado, 

2013] 

Постачальники, 

виробники 

Американські 

біофармацевтичні 

компанії 

Ефекти внутрішніх 

та зовнішніх 

агломерацій 

Галузь 

окремої 

країни 

Регресійни

й аналіз  

LBD database 

Структура 

управління та 

розподілу впливу 

[Heide, 

Kumar, 

Wathne, 

2015] 

Постачальники, 

виробники, 

роздрібні фірми 

Компанії - 

виробники одягу 

Форми та механізми 

корпоративного 

управління 

Галузь 

окремої 

країни 

Регресійни

й аналіз  

Опитування 

Розвиток [De-Marchi, 

Lee, Gereffi, 

2014] 

Постачальники, 

виробники 

Три італійські 

ювелірні фірми 

Міжнародні 

стратегії фірми 

Група 

фірм 

Кейс-стаді  Інтерв'ю, вторинні дані 

[Ponte, 

Ewert, 2009] 

Постачальники, 

виробники, 

роздрібні фірми 

Фірми 

африканської 

виноробної 

промисловості 

Чотири види 

розвитку глобальних 

ланцюжків цінності 

Галузь 

окремої 

країни 

Кейс-стаді  Інтерв'ю 

Аналіз поєднання аспектів 

Структура витрат і 

випуску + 

Географічний 

аспект 

[Mudambi, 

Venzin, 2010] 

Різниця не 

проводиться 

Фінансові 

компанії 

Ефект офшоринга і 

аутсорсинга 

Галузь  Кейс-стаді  Інтерв'ю; документи 

компаній; бази даних 

Interbrand, Reuters, 

Bloomberg, Bancscope, 

Thomson; газети 

Forbes.com, The Banker 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Структура витрат і 

випуску + 

Структура 

управління та 

розподілу впливу 

[Srai, 

Alinaghian, 

2013] 

Урядові 

організації, 

постачальники, 

виробники, 

роздрібні фірми 

Вироблюваний 

продукт 

Стадії еволюції в 

галузі та ролі фірм у 

глобальних 

ланцюжках цінності 

Кілька 

країн у 

рамках 

однієї 

галузі 

Кейс-стаді Інтерв'ю; внутрішні 

документи компаній; 

публікації сторонніх 

організацій 

Структура витрат і 

випуску + 

Інституційний 

аспект 

[Chang, 

Hwang, 2002] 

Різниця не 

проводиться 

Компанії із США 

та Гонконгу 

Методи оптимізації 

витрат у різних 

ланках глобальних 

ланцюжків цінності 

Група 

країн 

Багатофакт

орний 

дисперсійн

ий аналіз 

Опитування 

Структура витрат і 

випуску + Розвиток 

[Jiang, 

Milberg, Дві 

тисячі 

дванадцять] 

Різниця не 

проводиться 

Фірма Спеціалізація і 

розвиток в 

глобальних 

ланцюжках цінності 

Країна Регресійни

й аналіз  

База даних ОЕСР 

Географічний 

аспект + Структура 

управління та 

розподілу впливу 

[Shin, 

Kraemer, 

Dedrick, 

2009] 

Виробники та 

постачальники 

Фірми із Азії та 

Європи 

Взаємозв'язок 

НДДКР і місця 

розташування фірми 

Кілька 

країн у 

рамках 

однієї 

галузі 

Регресійни

й аналіз  

Бази даних Electronic 

Business 300, Hoovers 

database 

Структура 

управління і 

розподіл впливу + 

Інституційний 

аспект 

[Elia et al., 

2014] 

Різниця не 

проводиться 

Бізнес-функції Офшоринг з точки 

зору теорії 

трансакційних 

витрат 

Фірма  Регресійни

й аналіз  

Дані опитування 

«Research Network 

Survey 2009» 

Джерело: [275; 263; 291] 
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Додаток Л 

Еклектична складова джерел переваг інтерналізації у парадигмі Даннінга 

Теорії та концепції Положення Переваги 

1. Теорія інтерналізації  

Р. Кейвз, Дж. Даннінг, 

П. Баклі, 

М. Кессон, А. Ругман, 

Е. Андерсон, Г. Гатінон, 

Б. Густафсон, 

О. Вільямсон, Ж. Геннарт 

• Транзакційні вигоди та виграш від координування за рахунок спільного 

управління пов'язаними процесами; виграш (через угоди М&А) від 

інновацій, економії на масштабі виробництва або маркетингу. 

• Зменшення транзакційних і координаційних витрат ринкових і / або 

неакціонерних контрактних відносин. Такі витрати включають 

опортунізм і скорочення обсягів, а також витрати на захист репутації 

підрядника. 

Зменшення організаційних ризиків. 

• Отримання доступу до активів, що пов'язані з 

навчанням і досвідом, прискорення 

інноваційного процесу. Отримання переваг 

інтеграції за Й. Шумпетером і спільного 

керівництва процесами НД ДКР 

2. Динамічна теорія 

інтерналізації  

П. Баклі, М. Кессон, 

С. Гошал, 

П. Моран, М. Ган 

  

3. Агентська теорія  

К. Ейзенгарт, М. Енсен, 

Н. Стронг, М. Ватерсон 

• Ті самі вигоди, що й у випадку теорії інтерналізації, але в першу чергу – 

зменшення ризиків поведінки зовнішніх агентів усупереч інтересам 

головної фірми. 

• Зменшення втрат від порушення домовленості та нераціонального 

вибору 

 

4. Теорії ринкової влади 

С. Гаймер, К. Коулінг, 

Р. Сагден 

• Зростання за рахунок угод М&А з метою 

збільшення ринкової влади, а не підвищення 

ефективності  

 

5. Теорії ефективності 

Р. Кейвз, С. Лі, Д. Tie 

• Виграш від економії на масштабі виробництва. Підвищення динамічної 

технічної ефективності за рахунок спільних знань, навчального та 

управлінського досвіду. 

 

6. Теорії отримання та 

розподілу знань 

С. Антонеллі, Б. Когут, 

У. Зандер, С. Макіно, 

Т. Вессон, Д. Tie 

 • Розширення існуючих інтелектуальних активів і, як наслідок, 

підвищення конкурентоспроможності. 

• Синергії від створення та розширення знань 

Джерело: розроблено автором 
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Додаток М 

Міждисциплінарна матриця парадигми Дж. Даннінга 
Аспекти Переваги власності Переваги розміщення Переваги інтерналізації 

1. Менеджмент 

Портер, Доз, Хайнел, 

Неганді, Прахалад 

• Менеджмент, культура, досвід, стратегія 

• Якість управління 

• Якість продукту 

• Масштаби економіки 

• Шляхи координації 

• Олігополістична стратегія 

• Варіанти конфігурацій 

• Відносна перевага ресурсів 

• Форма включення, як складова 

конкурентної стратегії фірм 

• Стратегічне партнерство 

2. Організація 

Вільямсон, Сімон, Tie, 

Учі, Гошал, Бартлет 

• Організаційна структура, культура, ресурси 

• Синергічна економіка 

• Природа зовнішніх відносин (наприклад, мережа) 

• Додаткові активи для ключових переваг 

• Легкість передавання організаційних 

структур і зовнішніх відносин 

• Комплексність середовища, що 

оточує 

• Внутріфірмові та міжфірмові транзакційні 

витрати 

• Стратегічне партнерство 

• Ринкові/ієрархічні кланові моделі 

• Культурні відмінності, що впливають на 

організаційні форми 

3. Маркетинг 

Гуднов, Яерпстра, Кіган, 

Метсон, Андерсен, 

Гатінон 

• Характеристика продукту 

• Сегментація ринків 

• Репутація/брендові імена 

• Контроль за дистрибуцією 

• Мережеві переваги 

• Соціальні та культурні відмінності 

між країнами 

• Фізична відстань 

• Потреба у пристосуванні продукту 

до ринку 

• Транзакційні витрати з огляду на: 

– моделі входу  

– агентські витрати  

– відносини з постачальником 

4. Фінанси 

Лессард, Алібер, Ругман 
• Доступ до фінансових капіталів на вигідній основі 

• Міжнародна диверсифікація портфелю 

• Валютні курси 

• Контроль над фінансуванням, 

капіталом, дивідендами і переказами 

• Агентські витрати 

• Аналіз мереж 

• Недосконалість ринків грошей та капіталу 

5. Політичні вчення та 

міжнародні відносини 

Ней, Кобрін, Моран, 

Бодевін 

• Культури, ідеології, що впливають на переваги 

власності 

• Економічна система 

• Структура державного управління 

• Можливість лобіювання 

• Роль впливових угрупувань 

(профспілки) 

• Політично мотивовані стимули і 

бар'єри ПІІ 

• Політичні відносини в між країнами 

• Транзакційні витрати, які виникли у 

результаті політичних ризиків 

• Переговори 

• Втручання уряду 

6. Регіональні 

дослідження 

Дікен, Тейлор, Сріфт 

• Агломераційна економіка 

• Зменшення витрат на 

транспортування/інформацію/ зв'язок 

• Просторове розміщення 

• Транспортні видатки 

• Просторові витрати на організацію 

ієрархічної структури 

7. Юридичні 

дослідження 

Вагтс, Фолсом, Гордон, 

Спагнол 

• Законодавча інфраструктура 

• Патенти, контракти, корпораційне право 

• Екстратериторіальнісь 

• Обмежувальна ділова практика 

• Кодекс поведінки 

• Законодавчі процедури 

• Ефективність контрактного законодавства 

(у захисті прав власності) 

8. Економічна історія 

Чандлер, Вілкінс, Hope, 

Джоунс, Ніколас 

• Підприємництво 

• Економіка вертикальної інтеграції 

• Організаційні форми 

• Доступ до ресурсів і ринків 

• Стосунки між персоналом 

• Тарифи і інші методи контролю імпорту 

• Розмір ринку 

• Регулювання уряду 

• Роль держави у стимулюванні контрактів 

• Норми поведінки 

• Здобуття навичок загального керівництва 

• Контроль за якістю 

• Витрати агентств 

• Витрати на стимулювання контрактів 

Джерело: Дж. Даннінг, вибрані твори. 
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Додаток Н 

Сучасна структура формування корпоративного контролю 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: розроблено автором за [134, 294, 312, 335, 363, 393, 253] 

Види контролю в 

корпорації 

 

Контроль 

менеджерів 

 

Менеджери 

виступають 

власниками 

 

Структура власності 

не має значення 

 

Контроль аутсайдерів 

 

Публічна 

власність 

 

Менеджери не є 

власникаками 

 

Контроль 

власників 

 

Контроль  

агентів 
(головних кредиторів, 

постачальників, 

споживачів,  

працівників) 

 

Непублічна 

власність 

 

Публічна 

власність 

 

Непублічна 

власність 

Публічна 

власність 

 

Непублічна 

власність 

 

ВВ<5%: Тип 

власника 

інтерес для 

дослідження 

не представляє 

 

ВВ>66%: Державна власність 

ВВ~0%: Кооперативна власність 

ВВ>66%: Інституційні фонди, 

інституційні інвестори 

 

Домінують 

міноритарні 

власники 

 

Мажоритарні 

власники 

 

Домінують 

міноритарні 

власники  

 

Мажоритарні 

власники 

 

ВВ>66%: Сімейне володіння 

ВВ>66%: Інтернаціональне 

володіння (франчайзинг) 

ВВ>66%: Партнерство 

 

10%<ВВ<50%: Сімейне володіння 

10%<ВВ<50%: Інституційні фонди, 

інституційні інвестори 

10%<ВВ<50%: Перехресне володіння 

іншою компанією:  

1) Корпорація пов’язана або не 

пов’язана з виробництвом. 

2) Національне чи міжнародне 

володіння. 

10%<ВВ<50%: Володіння фінансових 

компаній: 

1) Банки, пенсійні фонди, страхові 

компанії. 

2) Національні чи міжнародні. 

3) Конкуруючі фонди або ні. 

 

ВВ>66%: Сімейне володіння 

ВВ>66%: Інституційні фонди, 

інституційні інвестори 

ВВ>66%: Перехресне володіння іншою 

компанією:  

1) Корпорація пов’язана або не 

пов’язана з виробництвом. 

2) Національне чи міжнародне 

володіння. 

ВВ>66%: Володіння фінансових 

компаній: 

1) Банки, пенсійні фонди, страхові 

компанії. 

2) Національні чи міжнародні. 

3) Конкуруючі фонди або ні. 
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Додаток П 
 

Кількість вузлів в спостережуваної мережі b ~ 50, список з 50 БНП (з 147 із 

дослідження PloS One (Vitali S, Glattfelder J, Battiston S. (2011) The Network of 

Global Corporate Control. PLoS ONE 6(10): 

e25995.doi:10.1371/journal.pone.0025995)), які утворюють суперанклав у вигляді 

ГКМ. 
 

1. Barclays plc. 

2. Capital Group Companies Inc. 

3. FMR Corporation. 

4. AXA. 

5. State Street Corporation. 

6. JP Morgan Chase & Co. 

7. Legal & General Group plc. 

8. Vanguard Group Inc. 

9. UBS AG. 

10. Merrill Lynch & Co Inc. 

11. Wellington Management Co LLP. 

12. Deutsche Bank AG. 

13. Franklin Resources Inc. 

14. Credit Suisse Group. 

15. Walton Enterprises LLC. 

16. Bank of New York Mellon Corp. 

17. Natixis. 

18. Goldman Sachs Group Inc. 

19. T Rowe Price Group Inc. 

20. Legg Mason Inc. 

21. Morgan Stanley. 

22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 

23. Northern Trust Corporation. 

24. Société Générale. 

25. Bank of America Corporation. 

 

26. Lloyds TSB Group plc. 

27. Invesco plc. 

28. Allianz SE. 

29. TIAA. 

30. Old Mutual Public Limited 

Company. 

31. Aviva plc. 

32. Schroders plc. 

33. Dodge & Cox. 

34. Lehman Brothers Holdings Inc. 

(Примечание: действовал в 2007 году.) 

35. Sun Life Financial Inc. 

36. Standard Life plc. 

37. CNCE. 

38. Nomura Holdings Inc. 

39. The Depository Trust Company. 

40. Massachusetts Mutual Life 

Insurance. 

41. ING Groep NV. 

42. Brandes Investment Partners LP. 

43. Unicredito Italiano SPA. 

44. Deposit Insurance Corporation 

of Japan. 

45. Vereniging Aegon. 

46. BNP Paribas. 

47. Affiliated Managers Group Inc. 

48. Resona Holdings Inc. 

49. Capital Group International Inc. 

50. China Petrochemical Group 

Company. 
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Продовження додатку П 

Діаграми утворені мережевими вузлами із взаємним перехресним впливом 

  

Джерело: PloSOne (Vitali S, Glattfelder J, Battiston S. (2011) The Network of Global Corporate 

Control. PLoS ONE 6(10): e25995.doi:10.1371/journal.pone.0025995; [464] 
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Додаток Р 

 

На підставі опрацювання цих розрахунків із використанням економетричної 

моделі опрацьованої в програмі EViews 10 та візуалізованої графічно в 3D Canvas 

ми змогли графічно зобразити як виглядає сучасна ГКМ та довести, що мережеві 

БНП формують більш глобальну структуру в якій міжфрагментні екстернальні та 

інтернальні зв’язки мереж БНП взаємозалежні 
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Продовження додатку Р 

 

 

 

Мережа з 1 318 компаній представлена двома групами: 

147 суперінтегрірованних компаній (позначені точками червоного кольору) і інші 

1171 високоінтегрованих компаній (позначені точками жовтого кольору). Розмір 

точки представляє відносний розмір доходів компанії. 

 

 

Джерело: розроблено автором  
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Додаток С 
 

 
Рис. С.1. Корпоративний контроль за типом широкого володіння акціями 

 

Джерело: розроблено автором за [134, 294, 312, 335, 363, 393, 253] 
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Продовження додатку С 

(МОДЕЛЬ В) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. С. 2. Корпоративний контроль за типом домінуючого (сімейного) володіння акціями 

Джерело: розроблено автором за [134, 294, 312, 335, 363, 393, 253]
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Додаток Т 

 

Cтупінь транснаціональності SOE підприємств по всьому світу 

 

 
Джерело: [464] 
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Додаток У 

Характеристика регіонального кластера за М. Энрайтом  

Параметр Опис Характеристика 

1 2 3 

Територія 

базування  

Географічний розподіл компаній, споживачів, 

постачальників, сфери послуг, дослідницьких та 

освітніх закладів, які включені до системи 

взаємозалежних відносин, що характеризують 

кластер  

Місто та прилеглі 

території 

Ширина 

кластера  

Діапазон галузей, які репрезентовані у кластері, 

пов’язаних в ланцюжок утворення вартості по 

горизонталі (тобто, що використовують однакові 

технології, мають однакових кінцевих споживачів, 

канали збуту)  

Множина (більш, ніж 

декілька)  

Глибина 

кластера  

Діапазон галузей, які репрезентовані у кластері, 

пов’язаних в ланцюжок утворення вартості по 

вертикалі 

Повний (практично 

повний) ланцюг 

створення додаткової 

вартості 

База 

активності  

Обсяг та якість діяльності учасників кластера по 

створенню вартості, яка відбувається у межах 

регіону 

В основному в межах 

регіону 

Потенціал 

зростання 

- динаміка попиту на продукцію (послуги) кластера;  

- стадія життєвого циклу   

- зростання від 5 до 10% 

на рік;  

- зрілий кластер 

Інноваційні 

можливості  

Спроможність учасників кластера створювати 

ключові інновації (в продукті, процесах, дизайні, 

маркетингу, управлінні), які створюють конкурентну 

перевагу в галузі  

Світові лідери / сильні 

конкуренти  

Конкурентна 

позиція  

- позиція кластера на внутрішньому та світовому 

ринках (частка кластера у ВВП за ключовими 

галузями;  

- рівень рынка, на якому є значні обсяги продажів;  

- якість конкурентної позиції учасників кластера); 

- до 20% в галузевому 

розрізі ВВП; 

- глобальный ринок; 

- міцна конкурентна 

позиція з тенденцією до 

світового лідерства  

Структура 

управління  

 - організація взаємовідносин між учасниками 

кластера (не стосується безпосередньо управляючої 

компанії кластера);  

 - профіль учасників (розмір, зв’язки за межами 

кластера)   

- довгострокові 

відносини; - суміш 

різнородних за розміром 

компаній, серед яких 

обмежена кількість має 

зв’язки за межами 

кластера 

Структура 

власності  

Резидентство власників компаній-учасників кластера  80% компаній належить 

вітчизняним власникам  
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Продовження додатку У 
1 2 3 

Тип кластера  У відповідності до класифікації Енрайта  Працюючий кластер  

Організація 

кластера  

- наявність організації, яка здійснює координацію 

учасників кластера;  

- вплив координуючої організації  

- наявність у більшості 

випадків організації-

координатора; 

- вплив мінімально (в 

основному, зв’язки з 

держорганами, 

просування на 

закордонні ринки, 

розвиток персоналу)  

Державна 

кластерна 

політика 

- рівень державного впливу (від наднаціонального до 

місцевого);  

- його інтенсивність (від повної відсутності до 

інтервенціоністського); 

- напрямки державної кластерної політики 

- регіональний та 

місцевий рівень; 

 - помірна інтенсивність 

(підтримуючий тип 

державної кластерної 

політики);  

- розвиток 

інфраструктури 

кластера, навчання 

учасників, сприяння у 

встановленні взаємодії  

Джерело: [210] 
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Додаток Ф 

Загальні теоретичні основи концепцій інтернаціоналізації та кластерного підходу 
Теорія Представники Рік Робота Положення, які обгрунтовують 

інтернаціоналізацію 

Положення, які обгрунтовують 

кластерний підход 

1 2 3 4 5 6 

Теорія 

абсолютних 

переваг 

А. Сміт 1776 «Дослідження 

природи та причин 

збагачення 

народів» 

Спеціалізація, тобто різниця у абсо-

лютних витратах – основа розвитку 

міжнародної торгівлі. Торгівля буде 

приносити економічний ефект, 

якщо товари будуть ввозитися з 

країни, де витрати абсолютно 

менші, а вивозитися ті товари, 

витрати яких в цій країні нижчі, ніж 

за кордоном. 

Спеціалізація, тобто зосередження 

виробництва однорідної продукції в 

самостійних галузях з особливим 

технологічним процесом, спеціальним 

обладнанням та кадрами та 

подальшим обміном продукцією між 

ними наряду з розподілом праці, є 

головними факторами зростання 

продуктивності, всезагальною 

формою господарської співпраці 

людей в інтересах фінансового 

процвітання 

Теорія 

відносних 

переваг 

Д. Рікардо 1817 «Принципи 

політичної економії 

та оподаткування» 

Спеціалізація країн на виробництві 

тих товарів, які вони можуть виробля-

ти з відносно більш низькими витра-

тами у порівнянні із іншими країнами, 

робить торгівлю між ними взаємо-

вигідною 

Теорія 

транзакційних 

витрат 

Р. Коуз, 

Д.Пеноруз, 

О.Уільямсон, 

К. Єрроу 

1937 «The nature of the 

Firm» 

Фірма буде самостійно здійснювати 

ті види діяльності, які вона здатна 

виконати з більш низькими 

витратами завдяки організації 

внутрішньої системи керування, 

одночасно передаючи ринку ті види 

діяльності, при виконанні яких 

переваги за витратами мають 

незалежні аутсайдери. 

Зовнішні ресурси (розташування, 

оточення, відносини) повинні 

враховуватися під час планування 

міжнародної ділової активності. 

Транзакційні витрати включають ви-

трати мережевої взаємодії (network 

transactions), пов’язані із особливими 

відносинами, які можуть спростити ви-

хід на зовнішні ринки. Кластери доз-

воляють оптимізувати міжфірмові кон-

такти, налагодити ефективну коопера-

цію, погоджувати плани бізнес-суб’єктів 

організацій, які здійснюють різноманітні 

види економічної діяльності. 

Зовнішньоекономічна активність 

компаній, особливо малих та 

середніх, буде більш успішною в 

складі локалізованої мережі [30].  
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Продовження додатку Ф 
1 2 3 4 5 6 

Електрична 

парадигма 

(OLI - 

парадигма) 

Дж. Данінг 1973 «The Location of 

International Firms 

in an Enlarged EEC» 

Фірма приймає рішення за 

здійснення ПІІ, за умови одночасної 

дії трьох факторів: 

– O (ownership) – переваги 

власності: виникає, якщо володіння 

активами дає іноземній фірмі 

більше вигоди у порівнянні із 

місцевими фірмами. 

–  L (location) – переваги місця 

розташування: інвестор може 

отримати ці переваги, вкладаючи 

кошти за кордоном, дякуючи 

економічним, соціальним та 

політичним особливостям обраної 

країни. 

– I (internalization) – переваги 

інтерналізації: досягаються за 

рахунок скорочення транзакційних 

витрат. 

Різноманіття міжфірмових зв’язків 

впливає на конфігурацію OLI-

парадигму та служить зміцненню 

конкурентних позицій компанії на 

світовому ринку. 

– Перевага власності (О) буде 

залежити від здатності компанії 

знаходити, використовувати та 

впливати на активи інших компаній. 

– Перевага місця розташування (L) 

визначається тим, як ресурси іншої 

країни та її ринки можуть вплинути на 

здатність отримувати та вико-

ристовувати активи закордонних фірм. 

– Переваги інтерналізації (І) 

визначаються різноманітними фор-

мами інтеграції у трансграничні 

коаліції та міжнародними 

коопераційними зв’язками. 

Стадійна 

модель (У-

модель) 

Й. Йохансен  

та Й. Вальне 

1977 «The 

internationalization 

process of the firm – 

a model of 

knowledge 

development and 

increasing foreign 

market 

commitment» 

Процес інтернаціоналізації складається 

з ряду послідовних етапів: експорт 

через посередників > відкриття 

дочірньої компанії > перенесення 

виробництва за кордон. 

Окремо вирізняється доінтернаціо-

налізаційна фаза, коли особливо 

важлива мережева взаємодія на 

внутрішньому ринку. Інтернаціона-

лізація – поступовий процес, в 

якому компанії збільшують 

присутність на зовнішніх ринках, 

підсилюючи мережеву взаємодію. 

Нарощування партнерських зв’язків 

в середині мережі визначають 

успішність виходу на закордонні 

ринки. Чим більша кількість зв’язків 

та партнерських відносин, тим 

більше у фірми досвіду та доступу 

до ресурсів, необхідних для виходу 

на зовнішній ринок. 

Продовження додатку Ф 
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Мережева 

модель 

Й. Йохансен, 

Л. Матсона 

1988 «Іnternationalization 

in Industrial 

systems: a network 

approach» 

Інтернаціоналізація – процес ста-

новлення зв’язків між господа-

рюючими суб’єктами за кордоном та 

розвиток міжнародних мереж. Ус-

пішний вихід компанії на іноземний 

ринок залежить від її положення в 

мережі, яка складається з учасників, 

діяльності та ресурсів [25].  

Мережевий принцип – основа клас-

терного підходу. Важливість групової 

взаємодії, становлення та підтримання 

довгострокових, часто неформальних 

відносин, прискорений розвиток за 

рахунок спільного використання фак-

торів виробництва, інформаційного об-

міну – характерна властивість кластера. 

Теорія 

економії за 

рахунок 

масштабів 

виробництва 

П. Кругман та 

інш. 

1990-ті «Increasing Returns 

and Economic 

Geography» 

Причиною міжнародної торгівлі є еко-

номія (зростаюча дохідність), яка 

робить вигідною спеціалізацію країни. 

Спеціалізація дозволяє поширити об-

сяг виробництва, знизити витрати та, 

відповідно, ціну – т.з. «ефект масшта-

бу». Однак, щоб ефект масштабу був 

реалізований, необхідний ємний ри-

нок, саме світовий. Країни розрізня-

ються за забезпеченістю ресурсами та 

технологіями та спеціалізуються на 

виробництві тих товарів, які вони 

роблять найкраще всього [29]. 

Доказом впливу зростаючої економії від 

масштабу є географічна концентрація 

виробництва. Виробник, прагнучі 

скоротити виробничі та транспортні 

витрати, намагається локалізувати 

виробництва поблизу основних ринків. 

До просторової концентрації також 

прагнуть економічна активність, 

інновації, робоча сила, інвестиції. 

Мережеві взаємодії між фірмами 

прискорюють впровадження інновацій 

та призводять до швидкого розвитку 

кластерів.  

Теорія 

конкурентних 

переваг 

М. Портер 1990-ті «Міжнародна 

конкуренція. 

Конкурентні 

переваги країн» 

Конкурентоздатність напряму пов’я-

зана з розвитком світової економіки та 

міжнародних ринків в умовах поси-

лення процесів глобалізації, виник-

нення нових індустріальних країн, а 

також поширення інтернаціоналізації 

виробництв [10]. Саме внутрішнє 

жорстке суперництво змушує фірми 

орієнтуватися на глобальні ринки та 

досягати на цих ринках успіху. 

Ключовими факторами національної 

конкурентоздатності є наявність спіль-

ноти взаємопов’язаних 

господарюючих суб’єктів, а також 

підтримуючих та обслуговуючих 

організацій, які взаємодіють на 

принципах спів-конкуренції у рамках 

мережевих структур – кластерів [9]. 

Чим більш локалізовано суперництво, 

тим більш воно інтенсивніше. 

Конкурентоздатність країни  слід розглядати крізь призму міжнародної 

конкурентоздатності її кластерів. 

Продовження додатку Ф 
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«Природжені 

глобалісти» 

Б. Овіатт та П. 

МакДугал 

1990-ті «Globalstart-ups: 

Entrepreneurson a 

worldwidestage» 

Природжені глобалісти – малі 

компанії, які діють у 

високотехнологічних галузях. Їх 

інтернаціоналізація відбувається 

стрімко, оскільки вони оперують у 

вузьких сегментах ринку, бо є 

глибоко спеціалізованими. 

Інтернаціоналізація 

високотехнологічних малих 

компаній можуть прискорити 

міжнародні мережі, доступ до яких 

стимулює розвиток зовнішніх 

зв’язків, оскільки так стимулюється 

процес росту знань [31]. 

Мережеві зв’язки – важливий 

ресурс, який полегшує 

інтернаціоналізацію, особливо серед 

малих інноваційних компаній. 

Діючи всередині мережі, компанії 

розвивають свої концепції та 

посилюють міжнародну 

конкурентоздатність. Саме так 

інноваційна компанія виявляється 

долученою до системи 

інституціональних та соціальних 

мереж, завдяки яким отримує доступ 

до інформації, людських ресурсів, 

фінансів та інш. [28]. 

Джерело: складено автором 
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Додаток Х 

 
Програма / 

Ініціатива 
Опис 

1 2 

Наукові дослідження 

FP7 (2007–2013 

роки) [38] 

Європейська Сьома Рамочна Програма є основним фінансовим 

інструментом (ЄС) для підтримки міжнародного співробітництва науково-

дослідної діяльності практично у всіх наукових галузях. Основним 

завданням Програми є посилення міжнародного науково-технічного 

співробітництва країн Європи, поширення сфер та обсягів досліджень, 

підвищення їх конкурентоздатності та практичного використання наукових 

розробок для промислового виробництва. 

Horizon 2020 

(2014–2020 роки) 

[83] 

У 2014 році на зміну FP7 прийшла нова програма з наукових досліджень та 

інновацій «Горизонт 2020» (Horizon 2020). Вона об’єднує Рамочну програму 

(FP7), Рамочну програму розвитку конкурентоздатності та інновацій 

(Competiveness and Innovation Programm - CIP) та Європейський інститут 

інновацій та технологій. Міжнародне співробітництво у якості ключового 

елементу програми зберіглося і у програмі «Горизонт 2020». Країни 

міжнародного співробітництва будуть поділені на 3 групи: 

– розвинуті країни та країни з економікою, що розвивається 

(фінансуються на певних умовах); 

– країни-кандидати на вступ до ЄС та сусідні країни (належать 

автоматичному фінансуванню); 

– країни, що розвиваються (належать автоматичному фінансуванню).  

Підтримка малого та середнього бізнесу 

Enterprise-Europe-

Network [97] 

Портал,  створений для сприяння інтернаціоналізації малих та середніх 

компаній. Послуги: правові консультації, пошук міжнародних партнерів, 

сприяння у фандрайзінгу, банк аналітичної та статистичної інформації. 

Слугує провідником від індивідуального бізнесу до кластера. 

Кластерна політика 

Європейський 

Кластерний 

альянс (European 

Cluster Alliance) 

[35] 

Відкрита площадка, створена у 2006 році для взаємодії між представниками 

відомств різних рівнів, відповідальних за розробку політик кластерного 

розвитку. Містить банк кращих практик, методичні матеріали, результати 

досліджень. Мета – вдосконалення кластерних політик та програм розвитку 

кластерів, обмін досвідом, аналітика. З 2008 року в її праці можуть приймати 

участь представники усіх країн Європи, які займаються формуванням 

кластерних політик. 

Європейська група 

з кластерної полі-

тики (European 

Cluster Policy 

Group) [33] 

Створена Європейською комісією у 2008 році з метою розробки 

рекомендацій для Європейської комісії та держав ЄС з питань розвитку 

кластерів світового рівня у Європі. 

Банк даних, обмін інформацією, статистика, аналітика 

Європейська 

кластерна 

обсерваторія 

(European Cluster 

Observatory) [34] 

Інтерактивна платформа, яка надає доступ до єдиного банку статистичної 

інформації та аналітичних матеріалів про європейські кластери. Містить 

розділи: 

– карта кластерів (Cluster Mapping): детальна інформація про кластери та 

їх учасників у різних регіонах, 

– учбова аудиторія (Cluster Class Room): методичні матеріали з 

вдосконалення навичок кластерного керування та політики, 

– бібліотека (Cluster Library): статті, дослідження, огляди, статистика, 

– календар (Cluster Calendar): перелік заходів: семінарів, симпозіумів, 

конференцій, присвячених питанням кластерного розвитку та інш. 
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Управління кластерами 

European 

Secretariat for 

Cluster Analysis 

[39] 

Нова площадка, де зібрані матеріали з розвитку навичок управління 

кластерами, а також інструментарій для вивчення кращого досвіду 

кластерного керування та розвитку (бенчмаркетингу). Провадить оціночні 

процедури по відношенню до керування європейськими кластерами за 

власною методикою з метою підвищення якості кластер-менеджменту. 

Створена за ініціативою німецького інноваційного агентства VDI/VDE 

Innovation + Technik GmbH. 

Foundation Clusters 

and 

Competitiveness 

[129] 

Програма підвищення професійного рівня кластерного керування. Курс 

узагальнює кращий європейський досвід у галузі кластер-менеджменту. 

Взаємодія 

Cluster 

Collaboration 

Platform [37] 

Проект виник на базі ініціативи Cluster Excellence Initiative, яка існувала з 

2009 по 2012 рр., та сьогодні є основною площадкою для інтерактивної 

взаємодії кластерів та отримання загальної інформації. Тут наведений 

перелік міжнародних проектів за участі кластерів, об’яви про конкурси, 

тендери, курси. Організований професійний форум, медіатека з матеріалами 

досліджень, кейсів, спеціалізованою літературою. Є сервіс для пошуку 

партнерів з інших країн, календар подій. 

Cluster Managers’ 

Club [39] 

Професійна спільнота кластер-менеджерів. Переваги участі: вихід на широку 

аудиторію, полегшений пошук ділових партнерів за кордоном, можливість 

звертатися до державних структур від імені спільноти, у тому числі з 

ініціативами та пропозиціями з покращення кластерної політики, обмін 

інформацією, можливість підвищити професійний рівень 

Джерело: складено автором 
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Додаток Ц 

 

Таблиця Ц.1 

Міста-концентратори штаб квартир БНП (на 2015 рік) 

 
Категорія 

глобального міста 

Глобальне місто Кількість штаб-

квартир БНП 

США 

Кількість представництв 

закордонних БНП 

Кількість країн, 

представлених 

БНП 

Індекс 

корпоративної 

активності, ІКА
*
 всього регіональних штаб-

квартир 

1 2 3 4 5 6 7 

Альфа++ Нью-Йорк 81 374 79 45 3,00 

Альфа+ Чикаго 23 203 14 31 1,30 

Альфа Лос-Анджелес 

Сан-Франциско 

Вашингтон 

18 

6 

15 

259 

155 

123 

32 

6 

16 

32 

32 

29 

1,71 

1,09 

1,05 

Альфа –  Атланта 

Даллас 

Маямі 

Бостон 

Філадельфія 

9 

21 

5 

9 

11 

136 

127 

113 

105 

101 

9 

5 

16 

2 

7 

24 

25 

30 

23 

20 

0,86 

0,81 

1,05 

0,66 

0,64 

Бета+ Х’юстон 21 189 34 34 1,59 

Бета Сієтл 

Міннеаполіс 

6 

11 

97 

62 

2 

1 

25 

17 

0,69 

0,37 

Бета – Сан-Дієго 

Детройт 

Денвер 

Клівланд 

Сент-Луїс 

4 

7 

8 

6 

7 

65 

117 

61 

45 

43 

0 

7 

3 

0 

1 

20 

22 

19 

14 

14 

0,45 

0,73 

0,45 

0,23 

0,24 

Гама+ Сан-Хосе 

Портланд 

Шарлот 

Цинцинаті 

Балтимор 

23 

2 

3 

4 

1 

84 

58 

53 

50 

22 

9 

1 

4 

3 

0 

28 

20 

19 

17 

12 

0,83 

0,44 

0,44 

0,36 

0,11 
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Продовження додатку Ц 

Продовження табл. Ц.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Гама Фінікс 

Пітсбург 

Тампа 

Індіанаполіс 

Коламбус 

Канзас-Сіті 

5 

7 

3 

3 

2 

3 

54 

53 

38 

35 

30 

25 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

19 

17 

17 

13 

8 

8 

0,39 

0,33 

0,30 

0,18 

0,04 

0,03 

Гама – Остін 

Орландо 

Мілуокі 

1 

0 

5 

38 

29 

19 

1 

0 

0 

12 

12 

10 

0,17 

0,13 

0,05 

Всього 32 330 2963 255 47 -  

 
*  

Індекс корпоративної активності (ІКА – кумулятив розрахунків для глобальних центрів за формулою: 

х - х min / x max - х min – для кожного з трьох показників ( кількість закордонних представництв в місті, кількість регіональних штаб-

квартир та кількість країн, представлених БНП),  де х – значення показників в конкретному місті.  

Джерело: складено за [15–21]. 
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Продовження додатку Ц 

Таблиця Ц.2 

 

Регіональна структура представництва найбільших БНП в глобальних містах США у 2015 році 

 
Регіони, країни Розподіл по регіонах та країнах світу Кількість країн, 

представлених 

найкрупнішими 

закордонними БНП 

кількість представництв 

найкрупніших закордонних 

БНП 

кількість регіональних штаб-

квартир найкрупніших 

закордонних БНП 

од. % од. % од. % 

Європа, в тому числі 

 Великобританія 

 Франція 

 Німеччина 

1552 52,4 90 35,3 17 36,1 

306 10,2 21 8,2 1 2,1 

288 9,8 17 6,7 1 2,1 

267 9,0 9 3,5 1 2,1 

Азія, в тому числі 

 Японія 

 Республіка Корея 

1058 35,7 139 54,5 20 42,5 

576 19,5 88 34,5 1 2,1 

100 3,4 19 9,7 1 2,1 

Північна Америка, в тому числі 

 Канада 

229 7,7 12 4,7 2 4,3 

208 7,1 11 4,3 1 2,1 

Південна та Центральна Америка 113 3,8 13 5,1 6 12,8 

Африка 11 0,4 1 0,4 2 4,3 

Топ – 10 країн 2116 71,5 200 78,4 10 21,3 

Всього 2963 100 255 100 47 100 

 
*  

Без БНП США.  

Джерело: розраховано за [15, 21; офіційні сайти корпорації]. 
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Продовження додатку Ц 

 
Рис. Ц.1. Рейтинг глобальних міст США за індексом Герфіндаля-Хіршмана у 2015 році* 

 
*Якщо значення індексу Герфіндаля-Хіршмана складає > 1800, то галузь вважається високомонополізованою, якщо <1000 – помірно 

та слабкомонополізованою. В нашому випадку мова йде не про конкуренцію БНП, а про НЕГ (саме розгорнутість географії) – про кількість 

країн, що представленів глобальних містах США закордонними БНП. 

Джерело: розроблено автором 
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Додаток Ч 

Багатокритеріальна кластеризація країн 

Таблиця Ч.1 

Кількісні виміри критеріїв кластеризації 
№ 

з/п 
Країна Критерій 1 Критерій 2 Критерій 3 Критерій 4 Критерій 5 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Австралія 113,98 53800 6 134 6 

2 Австрія 36,16 47291 14 65 3 

3 Аргентина 17,06 14398 4 59 2 

4 Бангладеш 34,51 1517 0 3 5 

5 Барбадос 71,7 16357 0 3 2 

6 Бахрейн 61,48 23655 0 3 5 

7 Бельгія 88,86 43324 83 132 3 

8 Бразилія 46,45 9821 7 93 2 

9 В’єтнам 51,6 2342 0 13 5 

10 Велика Британія 64,63 39720 351 311 3 

11 Греція 25,27 18613 0 34 3 

12 Данія 60,21 56308 2 41 3 

13 Єгипет 19,78 2413 0 21 4 

14 Йорданія 59,82 4130 0 3 5 

15 Ізраїль 65,85 40270 1 8 5 

16 Індія 89,65 1942 0 44 5 

17 Індонезія 51,27 3847 0 52 5 

18 Ірландія 43,91 69331 12 70 3 

19 Іспанія 67,78 28157 27 146 3 

20 Італія 27,29 31953 78 132 3 

21 Казахстан 27,97 9030 0 2 5 

22 Канада 143,19 45032 11 245 1 

23 Катар 78,24 63249 0 3 5 

24 Китай 71,18 8827 12 167 5 

25 Кіпр 12,8 25234 0 3 3 

26 Колумбія 38,63 6409 0 26 2 

27 Корея 115,75 29743 18 40 5 

28 Коста Ріка 5,26 11677 0 4 2 

29 Маврикій 73,44 10491 0 3 5 

30 Малайзія 144,82 9952 0 61 5 

31 Мальта 41,31 26904 0 2 3 

32 Марокко 61,11 3007 0 14 4 

33 Мексика 36,23 8910 4 89 1 

34 Нігерія 9,91 1968 0 15 4 

35 Нідерланди 133,15 48223 330 153 3 

36 Німеччина 61,52 44470 850 230 3 

37 Нова Зеландія 46 42941 0 39 6 

38 Норвегія 72,01 75505 21 44 3 

39 ОАЕ 62,57 40699 1 22 5 

40 Оман 29,32 15668 0 4 5 

41 Панама 24,12 15196 0 15 2 

42 ПАР 352,85 6151 2 45 4 

43 Перу 46,94 6572 0 19 2 
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Продовження додатку Ч 

Продовження табл. Ч.1 

1 2 3 4 5 6 7 

44 Польща 38,25 13863 0 38 2 

45 Португалія 34,74 21136 2 51 2 

46 Росія 39,52 10743 0 26 3 

47 Саудівська Аравія 65,73 20849 0 16 5 

48 Сінгапур 243,05 57714 16 100 5 

49 Словенія 12,96 23597 0 4 3 

50 США 165,65 59532 1172 499 1 

51 Таїланд 120,53 6595 2 59 5 

52 Туніс 22,33 3464 13 10 4 

53 Туреччина 26,72 10546 0 35 5 

54 Угорщина 22,68 14225 1 37 3 

55 Україна 15,72 2640 0 3 3 

56 Філіппіни 92,6 2989 0 33 5 

57 Франція 106,46 38477 457 206 3 

58 Хорватія 41,23 13383 0 5 3 

59 Чехія 17,36 20368 4 40 3 

60 Чилі 106,35 15346 0 20 2 

61 Швейцарія 248,42 80190 448 119 3 

62 Швеція 87,55 53442 8 61 3 

63 Шрі Ланка 21,7 4074 0 7 5 

64 Японія 127,72 38428 365 99 5 

 

Примітки: 

1. Градацію країн у таблиці здійснено в алфавітному порядку. 

2. Значення за першим критерієм – часткою капіталізації місцевого ринку акцій у ВВП – 

подано у відсотках та округлено до сотих. 

3. Значення за другим критерієм – ВВП на душу населення – подано в доларах США та 

округлено до цілих (один долар США). 

Джерело: складено автором за даними Всесвітнього банку [World Bank: Statistical On-Line 

Data Base / Market Capitalization of Listed Domestic Companies (% of GDP) URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS. (дата звернення: 06.03.2019).], [World 

Bank: Statistical On-Line Data Base / GDP per capita (current US$) URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. (дата звернення: 06.03.2019).] та джерелом 

[Wall R. S. The Geography of Global Corporate Networks: the Poor, the Rich, and the Happy Few 

Countries // Environment and Planning A. 2011. Vol. 43, № 4. P. 904-927.]. 
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Додаток Ш 

 

Поточна структура та діяльність ДАЗВ 

 
Державне агентство України з управління зоною відчуження є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра екології та природних ресурсів України.  

ДАЗВ здійснює реалізацію державної політики у сфері управління зоною відчуження і 

зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, 

зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, а 

також здійснює державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх 

довгострокового зберігання і захоронення.  

Основні завдання, функції та повноваження ДАЗВ визначені у Положенні про Державне 

агентство України з управління зоною відчуження, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 жовтня 2014 року No 564.  

Основними завданнями ДАЗВ є: 1) реалізація державної політики:  

 у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення;  

 подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;  

 зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на 

екологічно безпечну систему;  

 здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами;  

2) внесення на розгляд Міністра екології та природних ресурсів пропозицій щодо 

забезпечення формування державної політики у сфері управління зоною відчуження і зоною 

безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з 

експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну 

систему, поводження з радіоактивними відходами.  

 

 

Підприємства в структурі ДАЗВ 
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Продовження додатку Ш 

Використання коштів державного бюджету 
 

У 2018 році видатки за бюджетними програмами ДАЗВ профінансовано у повному обсязі: 

• загальний фонд державного бюджету на суму 1 505 620,2 тис. грн; 

• спеціальний фонд державного бюджету на суму 754 517,25 тис. гривень. 

Залишки невикористаних коштів на кінець 2018 року склали 27 575,1 тис. грн, з них: 

• загальний фонд – 5 866,9 тис. грн; 

• спеціальний фонд – 21 708,2 тис. гривень. 

Головною причиною залишків коштів загального фонду є економія коштів під час 

проведення торгів через систему Prozzoro.  

Залишки спеціального фонду утворились у зв’язку із незавершенням будівельних робіт I 

черги на комплексі виробництв «Вектор». 

Співвідношення обсягів бюджетних призначень відповідно до Закону України «Про 

Державний бюджет на 2019 рік» до 2018 року, а також обсягу видатків 2018 року до 2017: 

 

Таблиця Ш.1 
 

№ 

п/ 

п 

Бюджетна 

програма 
КПКВК 2017 2018 

Відхи-

лення 

% 

2019 

Відхи-

лення 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Керівництво та управління 

діяльністю у зоні відчуження 2408010 8453,3 16639,4 196,8 

16330,3 

(тис. грн.) 98,1 

2 

Внески України до 

Чорнобильського фонду 

«Укриття» та до рахунку 

ядерної безпеки ЄБРР 2408040 1186424,2 – – – – 

3 

Радіологічний захист 

населення та екологічне 

оздоровлення території, що 

зазнала радіоактивного 

забруднення 2408070 2795,5 285,8 117,5 3563,7 108,5 

4 

Збереження етнокультурної 

спадщини регіонів, 

постраждалих від наслідків 

Чорнобильсько ї катастрофи 2408080 4616,1 6110,8 132,4 7297,3 119,4 

5 

Виконання робіт у сфері 

поводження з радіоактивним 

и відходами неядерного 

циклу, 

будівництво комплексу 

«Вектор» та експлуатація 

його об'єктів 2408090 162125,7 537105,45 331,3 939134,5 174,9 

6 

Підтримка екологічно 

безпечного стану у зонах 

відчуження і безумовного 

(обов’язкового) відселення 2408110 368170,5 460360,4 125,0 493922,1 107,3 
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Продовження додатку Ш 

Продовження табл. Ш.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

Підтримка у безпечному 

стані енергоблоків та об’єкта 

«Укриття» та заходи щодо 

підготовки до зняття з 

експлуатації Чорнобильської 

АЕС 2408120 996081,8 1181994,8 118,6 1428876,2 120,9 

8 

Розвиток електронного 

урядування у сфері 

управління зоною 

відчуження 2408130 – 2 000,0 – – – 

9 
Реалізація державного 

інвестиційного проекту 2408140 – – – 81 427,1 – 

10 

Проведення заходів, 

пов'язаних з запобіганням 

надзвичайних ситуацій у 

зоні відчуження та зоні 

безумовного (обов'язкового) 

відселення 2408700 – 52 640,8 – – – 

 Всього  2730827,1 2260137,45 82,8 2970551,2 131,4 

Джерело: розроблено автором 

 

До сфери управління ДАЗВ належать 17 підприємств та 4 установи (з них – бюджетні). 

16 підприємств отримали надходження за рахунок господарської діяльності на загальну суму 162 

275 528,72 грн, у тому числі: 

– ДП «ЦОТІЗ» – 41 839 290,16 тис. грн; 

– ДСП «ЧАЕС» – 33 359 210,69 грн. 

– ДСП «ЧСК» – 29 878 102,68 грн; 

– ДП «УЗФО ЧАЕС» – 14 720 083,18 грн; 

– ДСП «Північна Пуща» – 8 274 157,30 грн; -ДСП «УКБЗВ» – 4 800 052,94 грн; 

– ДСП «Екоцентр» – 2 920 311,14 грн; 

– ДК «УкрДО «Радон» – 610 556 грн; 

– ДСП «ЦППРВ» – 6 228 256,63 грн; 

– ДСП «Київський ДМСК» – 1 092 009 грн; 

– ДСП «Львівський ДМСК» – 403 756 грн; 

– ДСП «Харківський ДМСК» – 5 526 889 грн; 

– ДСП «Дніпропетровський ДМСК» – 7 395 278 грн; 

– ДСП «Одеський ДМСК» – 251 962 грн; 

– Український радіологічний учбовий центр – 204 568 гривень. 

Протягом 2018 року здійснено капіталовкладень за рахунок коштів Держбюджету на 

загальну суму 606 398,6 тис. грн, що на 286 750,1 тис. грн більше порівняно з 2017 роком. 

Загальна вартість активів підприємств збільшилася на 1 882 777 тис. грн (на 4,6%) та становила на 

31 грудня 2018 року 41 148 239 тис. гривень. 
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Продовження додатку Ш 

Структура ДАЗВ 
 

Для ефективного виконання завдань, передбачених законодавством, Державне 

агентство України з управління зоною відчуження має визначену структуру, що 

затверджена наказом ДАЗВ від 30.01.2018 № 14. Відповідно до структури кількість 

штатних одиниць ДАЗВ становить 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: розроблено автором 



503 

 

5
0
3
 

5
0
3
 

5
0

3 

Продовження додатку Ш 

Зона спеціального промислового призначення та біосферний  

заповідник за планом ДАЗВ 

 
 

 
 

 

 

Джерело: Державне агентство України з управління зоною відчуження 

(http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/anonsi/publichnyi-zvit-holovy-dazv.html) 
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Додаток Щ 

Реорганізація та реформування ДАЗВ 

(спеціальна зона економічного розвитку Чорнобиль) 
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ДАЗВ 

(до ліквідації) 

Зменшення обсягів 

загального фонду та 

спеціального фонду 

ДБУ 

Державна корпорація поводження з РМ (форма 

визначається припиненням видатків з ДБ, усуненням 

юридичних колізій внаслідок дублювання функцій та 

зайвих видатків при опадаткуванні, профіцитна і 

бездотаційна, в структурі Міненерго або пряме 

підпорядкування КМУ) / TSOE - transnational state-owned 

enterprise 

 
Приватно-державне партнерство «Чорнобильський 

науково-технологічний кластер» (технології і розробки, 

впровадження та інвестиції в науку, інтеграція в ланцюги 

вартості та виробництва, робота за рахунок інвестицій в 

дослідження, доходи від реалізованих «продуктів») 

Приватно-державне партнерство «дирекція управління зоною 

економічного розвитку «Чорнобиль» (управління зоною та 

супроводження інвестиційних проектів, організація роботи в 

зоні спеціального промислового використання - фінансування 

за рахунок визначених податків від господарської діяльності в 

зоні, без дотацій з ДБ) 

 

 трансформаційний 

період 2 роки 

Державний чорнобильський біосферний заповідник 

(науково-дослідна робота, радіологічний контроль, догляд 

за лісами, реабілітація забруднених територій та ін, 

фактично структура яка готує територію до ревіталізації - 

фінансування за рахунок туризму в біосферний 

заповідник, в структурі Мінекології) 

 

Існуюча структура 

16 ДП (три на 

ліквідації), 

загальний фонд 

державного 

бюджету на суму 1 

505 620,2 тис. грн; 

спеціальний фонд 

державного 

бюджету на суму 

754 517,25 тис. грн. 

Реорганізація, акціонування та подальша 

приватизація ДП які не задіяні в роботі з 

РВ (форми визначаються фахівцями), 

зведення балансів та правонаступників 

зобов’язань  

Підготовка ДАЗВ до ліквідації, до 

передачі функцій та повноважень (які не 

ліквідовуються, зокрема, міжнародні 

відносини та співробітництво з 

МАГАТЕ та інші) 

Прийняття блоку законів, підзаконних 

актів та ін розпоряджень щодо проце-

дурних питань пов’язаних p нерухомим 

майном, землею та приватизацією на 

території зони, а також спрощеного 

туризму, інвестицій в інфраструктуру, 

проживання на території та ін. 
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ДОДАТОК Ю 

СПІВВІДНОШЕННЯ ДОХОДІВ ГКМ (У ВИГЛЯДІ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ АЛЬЯНСІВ),  

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ТА ДЕЯКИХ КРАЇН У 2017 РОЦІ (USD) 

БРІКС 3 985 980 000 000 
НАФТА 4 252 500 000 000 

ЄАЕС  316 766 000 000 
ЄС 7 442 954 000 000 

Китай 2 591 000 000 000 
РФ 253 900 000 000 
Toyota Motor 265 172 000 000 
Volkswagen 260 028 000 000 
General Motors 157 311 000 000 
Renault – Nissan - 
Mitsubishi 242 416 000 000 

Alliance 1 351 699 000 000 
 

 

 

БРІКС НАФТА

ЄАЕС ЄС

Китай РФ

Toyota Motor Volkswagen

General Motors Renault – Nissan - Mitsubishi

 
Джерело: розроблено автором на підставі даних Fortune Global 500 List
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