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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ КОМПАНІЙ ШЛЯХОМ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВІ ЕКОНОМІЧНІ 

КЛАСТЕРИ 

Розглянуто основні теоретичні положення інтернаціоналізації компаній в умовах сучасної глобальної економіки. Виявлено два основні 

підходи до процесу інтернаціоналізації – етапний та мережевий. Досліджено роль мережі зв’язків компаній у процесі їх інтернаціоналізації. 

Розглянуто явище кластерів як прояву мереж зв’язків компаній. Проаналізовано поняття кластерів та їхню роль у процесі інтернаціоналізації 
фірм. Зроблено висновки пророль стратегії інтернаціоналізації всередині мережі або кластера та роль менеджменту кластера в 

інтернаціоналізації компаній-членів цього кластера. 
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Вступ. Закономірним етапом розвитку багатьох 

компаній є інтернаціоналізація їхньої господарської 

діяльності та вихід на зовнішні ринки. Одним з 

факторів, що має великий вплив на процеси 

інтернаціоналізації підприємств та в умовах сучасної 

глобальної економіки набуває все більшої важливості, 

є інтеграція таких підприємств у світові кластери. Цей 

процес спрямований на зміцнення зв’язків між 

компаніями, державними інститутами, а також 

світовим ринком, і, як наслідок, полегшує процеси 

інтернаціоналізації фірм та дозволяє їм забезпечити 

власну міжнародну конкурентоспроможність. 

Аналіз основних досягнень і літератури. В 

зарубіжній науковій літературі питання 

інтернаціоналізації підприємств досліджуються, 

починаючи з 60-х років минулого століття. 

Фундаментальні основи вивчення окремих проблем 

інтернаціоналізації закладені в працях Л. Берековена, 

С. Хаймера, Р. Вернона, Я. Йохансона, В. Бормана, 

О. Андерсена, Б. Кумара, Г. Йіпа, К. Коїма, К. Ліуто, 

Д. Смолбона, Р. Коазе, М. Касона та інших 

дослідників. У вітчизняній науковій літературі 

проблема інтернаціоналізації діяльності підприємств 

ще досі мало досліджена. Окремі її аспекти 

представлені в публікаціях П. Ільчука, Д. Івановича, 

О. Ткача, І. Крапивного, О. Савельєва, О. Кузьміна, 

Ю. Макогона, Ю. Орловської, Г. Дугінця, Р. Алієва, 

І. Бланка, Б. Буркинського, М. Долішнього. 

Мета дослідження. Метою даного дослідження є 

визначення ролі кластерів в інтернаціоналізації 

компаній-учасниць цих кластерів. 

Постановка проблеми. Недостатня вивченість 

процесів інтернаціоналізації кластерів і, як наслідок, 

їх учасників, а також недооцінка важливості цих 

процесів в умовах сучасної глобальної економіки 

слугують в якості основної проблеми дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Термін «інтернаціоналізація» став набувати 

популярності, починаючи з  1920-х років, коли 

інтернаціоналізація почала витісняти імперіалізм як 

домінуючий організаційний принцип при розгляді 

транскордонної взаємодії між ринковими 

економіками. Процес економічної інтернаціоналізації 

прискорився після Другої світової війни, але по-

справжньому динамічно це поняття розвивалося 

останні три десятиліття [1]. 

В даний час серед науковців немає єдиної точки 

зору щодо трактування поняття «інтернаціоналізація». 

Йохансоні Вальн, визначали інтернаціоналізацію 

як процес, в якому фірми поступово збільшували свою 

міжнародну участь. Вони стверджували, що 

інтернаціоналізація є продуктом серії зростаючих 

рішень [2]. Уелч та Люстарінен [3] розглядали 

інтернаціоналізацію як динамічну концепцію: процес 

розширення участі компаній в міжнародних 

операціях, в той час як Райд [4] визначає її як міру 

відмінностей між іноземними ринками та внутрішнім 

ринковим простором за економічними, культурними, 

політичними й стратегічними факторами. Біміш надає 

інше комплексне визначення: «…процес, за 

допомогою якого фірми розширюють свою 

обізнаність про прямий та непрямий вплив 

міжнародних угод на своє майбутнє та укладають 

угоди й здійснюють операції з іншими країнами» 

[5, 6]. Андерсен [7] вважав, що інтернаціоналізація – 

це процес адаптації операцій фірми до міжнародних 

ринків. Це визначення включає в себе як стратегію 

виходу на ринок, так і вибір самого ринку. 

Ю.А. Чернецький під інтернаціоналізацією 

розуміє «…процес збільшення масштабу міжнародних 

відносин і зростання їхньої ролі в поточному стані 

економіки та розв’язання проблем розвитку окремих 

країн, регіонів і світу в цілому» [8]. У цей же час О.Ю. 

Гохберх стверджував, що «інтернаціоналізація – це 

тенденція інтенсивного розвитку зовнішніх зв’язків і 

взаємодій» [9]. Л.К. Безчасному належить таке 

визначення цього поняття: «Інтернаціоналізація – це 

процес еволюції міжнародних економічних зв’язків на 

базі міжнародного поділу праці, що виявляється у 

розвитку міжнародної торгівлі та формуванні 

міжнародної власності, як основи переходу до вищого 

рівня економічної взаємодії держав» [10]. На думку 

О.В. Ткача та І.В. Крапивного, інтернаціоналізація 

передбачає «вихід чогось суто внутрішнього за 

первинні межі або об’єднання дій декількох суб’єктів 

світової економіки й політики довкола загальних для 

них завдань, цілей, видів діяльності» [11, 12].  

Пропонується таке визначення поняття 

«інтернаціоналізація»: це процес розширення 

діяльності фірми за межі внутрішнього ринку та 

збільшення її міжнародної присутності. 

В існуючій літературі пропонується два основні 
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підходи до інтернаціоналізації компаній – етапний та 

мережевий.  

Етапний підхід вважає інтернаціоналізацію 

лінійним та послідовним процесом, що складається з 

окремих етапів [13]. Одним з основних обмежень 

моделі етапного підходу і ключовим місцем її критики 

є припущення, що етапи прогресують в 

контрольованій та передбачуваній манері, тим самим 

обмежуючи або навіть ліквідуючи необхідність 

прийняття стратегічних рішень компанією. 

Мережева модель дозволяє компаніям отримати 

доступ до емпіричних знань інших фірм без 

необхідності отримувати ці знання на власному 

досвіді. Підприємство дізнається про можливості, 

потреби та стратегії свого партнера, а також про 

бізнес-умови та мережі. [14]. Мережі зв’язків є 

життєво важливими для відкриття можливостей, 

випробовування ідей та отримання ресурсів для 

інтернаціоналізації [15]. Мережі часто мають 

вирішальне значення для забезпечення підприємства 

інформацією, яка сприяє зниженню ризику та 

невизначеності, притаманної міжнародним операціям, 

сприяють набуттю нових знань та розвитку 

додаткових ресурсів [16, 17]. 

Компанії вважають доступ до мереж у 

відповідній цільовій області важливим фактором для 

успішної інтернаціоналізації [18]. Одним з 

найпопулярніших типів мережі є економічний 

кластер, який був визначений Портером, як 

«географічна концентрація взаємопов’язаних 

компаній, постачальників, постачальників послуг, 

фірм у відповідних галузях, і пов’язаних з ними 

установ (наприклад, університетів, агентств із 

стандартизації та торгові асоціації) в конкретних 

областях, які конкурують, але в той же час і 

взаємодіють» [19]. 

Існує також багато інших визначень поняття 

«кластер». Так, Розенфельд [20] визначив кластери як 

«концентрацію фірм, яків змозі вироблятисинергію 

завдяки їхній географічній близькостіта 

взаємозалежності», у той час як Роланд іден 

Гертог [21] характеризували процес кластеризації як 

мережі сильновзаємозалежних фірм, пов’язаних одна з 

одною у виробничому ланцюгу доданої вартості. 

Свон 13 [22] визначав кластери, в географічному і 

технологічному сенсі, як велику групукомпанійв 

суміжних галузях, розташовануу визначеному місці. 

Враховуючи всі попередні визначення Фезер [23] 

сказав, що «економічнікластери – це не тільки галузі, 

що є пов’язаними між собою та підтримують одна 

одну, це, швидше, інститути, які тісно пов’язані та 

співпрацюють один з одним,які є 

більшконкурентоспроможними всилу своїхвідносин». 

Інтернаціоналізація компаній часто використовує 

ефекти кластера, тобто існування подібних гравців. У 

цьому зв’язку додатковою перевагою кластера є той 

факт, що окрім взаємодії та співробітництва 

безпосередньо тих компаній, що входять до складу 

цього кластера, університети та науково-дослідні 

інститути також відіграють важливу роль, часто 

встановлюючи зв’язки з партнерами з нових ринків та 

ринків, що розвиваються досить рано й компанії 

можуть скористатися досвідом та практиками, 

наявними в рамках кластера. 

За останні два десятиліття кластери отримали 

одне з центральних місць у дослідженнях 

інноваційних процесів на підприємствах, а також 

процесів інтернаціоналізації підприємств. Найбільш 

важливими характеристиками кластерів вважають 

географічну і галузеву концентрацію, співпрацю та 

конкуренцію (так звана «coopetition»), спеціалізацію в 

певних видах господарської діяльності, наявність 

відносин між учасниками кластера та формальну 

взаємозалежність [24]. 

Вплив кластера на поведінку інтернаціоналізації 

фірм-членів цього кластера пов’язано з тим, що в 

сучасній економіці, кластерні ініціативи самі 

укладають відносини із зарубіжними партнерами.  

Можна виділити 2 основних напрямки [25], за 

якими кластери можуть відігравати важливу роль у 

процесі інтернаціоналізації фірми: 

1) вихід на світовий ринок шляхом 

інтернаціоналізації існуючого кластера, до якого вже 

належить підприємство; 

2) інтернаціоналізація підприємства шляхом 

безпосереднього його входження до існуючого 

зарубіжного кластера. 

Оскільки в Україні кластери фактично відсутні і 

вони як явище є досі невивченими, було досліджено 

основні аспекти європейського досвіду стосовно 

інтернаціоналізації компаній через кластери та 

інтернаціоналізацію самих кластерів. Це дослідження 

ґрунтується на опитуванні, проведеному науковцями 

берлінського інституту інновацій та технологій у 

2010 році [26]. 

В даному опитуванні взяли участь менеджери 

122 мережі та кластери з одинадцяти різних 

європейських країн. Зі 122 мереж і кластерів, що взяли 

участь в опитуванні, 110 вказали, що вони мали 

міжнародну орієнтацію та досвід міжнародного 

співробітництва. Таким чином, ці 110 мереж та 

кластерів були досліджені більш детально.  

Учасниками опитування були в основному 

технологічно-орієнтовані регіональні мережі та 

кластери, що охоплюють виробничі компанії будь-

якого розміру, науково-дослідні інститути 

(включаючи університети), основні та додаткові 

навчальні заклади та інших постачальників послуг. 

В результаті проведеного дослідження було 

встановлено, що мережі і кластери, де менеджмент 

вважає себе відповідальним за інтернаціоналізацію, у 

більшості своїй мають сформульовану стратегію 

інтернаціоналізації, тоді як у мережах і кластерах, де 

компанії самостійно несуть відповідальність за 

інтернаціоналізацію, цей показник втричі менший. Це 

слід розглядати в контексті того, що менеджмент 

мереж і кластерів у багатьох випадках намагається 

визначити спільну стратегію інтернаціоналізації 

учасників мереж / кластерів, якщо вони взяли на себе 

відповідальність. Той факт, що саме ті мережі і 

кластери мають стратегію інтернаціоналізації, де 

відповідальність, насамперед, лежить на менеджменті 
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цієї мережі або кластера (більш ніж у 90% усіх 

випадків існують, принаймні, основні елементи 

стратегії), пояснюється здебільшого тим, що в 

основному менеджмент вважає своїм завданням 

сформулювати відповідну стратегію спільно з 

відповідними учасниками. Було встановлено, що 

наявність стратегії інтернаціоналізації є одним з 

ключових факторів успіху компаній в міжнародному 

контексті. Результати дослідження показують, що 

частка мереж і кластерів із стратегією 

інтернаціоналізації, які почали успішне 

співробітництво в Європі в тій же технологічній 

області за останні три роки помітно зросла (близько 

80%), ніж частка тих, що не сформулювали та не 

реалізували стратегію інтернаціоналізації (близько 

55%). Крім того, останні рідше були в змозі здійснити 

нову співпрацю за межами Європи (в тій же 

технологічній області), ніж ті мережі та кластери, які 

визначили та реалізували стратегію 

інтернаціоналізації. 

Інше питання було пов’язане з основними 

заходам щодо виявлення відповідних мережевих і 

кластерних партнерів за кордоном, незалежно від 

того, чи існує конкретна стратегія інтернаціоналізації. 

Необхідно враховувати, що є багато бар’єрів на шляху 

до інтернаціоналізації. Однак, професійний 

менеджмент мережі або кластера здатний 

систематично знижувати частину бар’єрів на шляху до 

інтернаціоналізації.Дослідження продемонструвало, 

що відсутність довіри між потенційними партнерами з 

різних мереж і кластерів, а також той факт, що ці 

потенційні партнери, швидше за все, будуть 

розглядатися як конкуренти, були виділені в якості 

пріоритетних бар’єрів. Також досить часто в якості 

бар’єра згадується відсутність можливостей 

фінансування та нестача кадрових ресурсів. У той же 

час, стало очевидно, що керівники мереж і кластерів, 

які знали про наявність цих бар’єрів, були в змозі 

діяти в якості посередників та координаторів, і це, в 

свою чергу, дозволяло встановлювати успішні зв’язки 

та налагоджувати співробітництво. 

Таким чином, одним з основних факторів, які 

визначають успіх інтернаціоналізації всього кластера 

та його учасників є відповідальність за цей процес, а 

якщо більш точно, то кому належить ця 

відповідальність. Менеджмент мереж і кластерів все 

більше бачить себе в якості ефективного інструменту 

для сталої інтернаціоналізації своїх компаній-

учасниць. 

Висновки. На основі узагальнення наявних 

визначень поняття «інтернаціоналізація» це поняття 

визначено як процес розширення діяльності фірми за 

межі внутрішнього ринку та збільшення її 

міжнародної присутності. 

Аналіз теоретичного матеріалу показав, що 

однією з найбільш важливих концепцій 

інтернаціоналізації є мережевий підхід. Через 

мережеву інтернаціоналізацію, компанія може 

отримати доступ до емпіричних знань інших фірм, без 

необхідності отримувати ці знання на власному 

досвіді. Проведені теоретичні дослідження 

демонструють, що мережі зв’язків є життєво 

важливими для відкриття можливостей та отримання 

ресурсів для інтернаціоналізації. Одним з 

найпопулярніших типів мережі є кластер. За останні 

два десятиліття кластери отримали одне з 

центральних місць у дослідженнях процесів 

інтернаціоналізації підприємств. 

Дослідження продемонструвало, що одним з 

основних факторів, які визначають успіх 

інтернаціоналізації кластера та його учасників є факт 

того, хто несе відповідальність за цей процес. Так, у 

випадках, де менеджмент мереж і кластерів несе 

відповідальність за інтернаціоналізацію, 

спостерігається систематичне зниження частини 

бар’єрів на шляху до інтернаціоналізації, наявність у 

них стратегії інтернаціоналізації у майже 90% 

випадків, у 80% випадків повідомлялося про 

збільшення числа нових успішних зв’язків для 

співпраці. 

В ході дослідження було також встановлено, що 

існування та реалізація відповідної стратегії 

інтернаціоналізації всередині мережі або кластера є 

ключем до успіху в інтернаціоналізації компаній-

членів цієї мережі або кластера. Так, результати 

зусиль, спрямованих на інтернаціоналізацію, є 

набагато більш значними, якщо мережа або кластер 

мали стратегію інтернаціоналізації, ніж у випадках, 

коли вона була відсутня. 
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