
Бібліографічний опис: Данько, Т. В., Майгурова, Д. С., Місюня, Р. М. Інтернаціоналізація 

високотехнологічних підприємств в умовах четвертої промислової революції // П'ята міжнар. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти", 20-21 травня 2021 р. - Одеса: 

Одеський національний економічний університет.  - C. 237–241. 

 

 

Данько Т.В., Майгурова Д.С., Місюня Р.М. 

Національний Технічний Університет  

“Харківський Політехнічний Інститут” 

 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В 

УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

 

У сучасних умовах прискорення глобальних технологічних змін значного 

інтересу заслуговують дослідження високотехнологічних підприємств (ВТП), а 

також, зокрема, процесів управління такими підприємствами. З огляду на це, вже 

протягом 1980-90-х років відбулося виділення менеджменту ВТП в окрему сферу 

досліджень, про що свідчать, наприклад, праці таких вчених як Даніель Дж. 

Маккарті, Френсіс С. Спітал та Мілтон К. Лауенштейн [1]. 

В подальші роки розвитку отримали тема стратегічного управління ВТП 

[2, 3, 4], специфіка міжнародної діяльності [5, 6] та дослідження впливу 

внутрішніх та зовнішніх чинників на результативність діяльності ВТП [7].   

Теоретична лакуна у контексті цих досліджень полягає в наступному:  

існує припущення, що будь-яке високотехнологічне підприємство за своєю 

сутністю є або міжнародним, або глобальним, адже включеність в обмін 

інноваційними знаннями та технологіями на міжнародному рівні належить до 

ключових факторів успіху будь-якого ВТП [8], але чіткого опису та характеристик 

особливостей процесу інтернаціоналізації ВТП наразі не запропоновано. Ця 

проблема набуває ще більшої значущості саме в сучасних умовах четвертої 

промислової революцій (4ПР), коли традиційні світові ринки та глобальні 

ланцюги цінності (ГЛЦ) зазнають швидких руйнівних змін  [9]. Бурхливий 

розвиток індустрії 4.0 та розгортання 4ПР кардинально змінює повсюди всі 

аспекти діяльності ВТП [10]. В цьому світлі набуває актуальності і тема 



“реінтернаціоналізації” міжнародних ВТП, тобто пошук ними нових шляхів 

інтеграції у привабливі ГЛЦ за умов 4ПР. 

Інтернаціоналізація компаній належить до основних сфер менеджменту 

міжнародного бізнесу [11]. В свою чергу менеджмент міжнародного бізнесу 

набуває нові риси з огляду на якісні зміни міжнародного бізнес-середовища, 

викликаних 4ПР [9]. Виходячи з цього, можна стверджувати, що ті самі риси 

знаходитимуть прояв і в процесі інтернаціоналізації ВТП в умовах 4ПР. Зокрема, 

йдеться про орієнтацію на майбутнє, еджайлізацію, діджиталізацію та концепцію 

створення спільної цінності. У своїй сукупності, ці риси формують здатність ВТП 

інтегруватися у сталі ГЛЦ. 

Необхідність передбачити та формувати майбутні запити споживачів, а 

також потреба забезпечити більшу ефективність у розподілі кінцевих товарів, 

сьогодні є ключовими факторами, що матимуть вплив на результати діяльності 

таких компаній в майбутньому. Тому інтернаціоналізація ВТП в умовах 4ПР в 

першу чергу базується на результатах корпоративного форсайту та розробки його 

загальної бізнес-моделі. Подальша інтеграція ВТП у сталі ГЛЦ має вигляд певної 

воронки, яка включає в себе генерацію переліку відповідних точок входу, вибір 

форм міжнародної науково-технічної співпраці за технологічними 

компетентностями ВТП та ціннісною пропозицією згідно його бізнес-моделі,   

розвиток відносин та ініціювання проєктів створення спільної цінності. 
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