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Прискорення та посилення технологічних та соціально-економічних 
змін, які іноді мають підривний характер, має надзвичайний вплив на 
довгострокову конкурентоспроможність міжнародних компаній [1]. 
Специфічні переваги країн вже не можна вважати порівняно сталими, як це 
було раніше. Сучасні міжнародні компанії знаходяться в постійній та 
безпосередній залежності від динаміки інституціонального середовища як країн 
свого походження, так і країн своєї діяльності. Наслідком цього став розвиток 
теоретичних засад інституціонального підходу до менеджменту 
конкурентоспроможності міжнародного бізнесу, запропонованих на протязі 
2000-х років в працях М.Пенга, Дж. Кантвелла, Дж. Даннінга, С. Лундан та ін. 
[2–4]. Слід зазначити, що актуальність цих питань підкреслюється і деякими 
українськими вченими [5, 6].  

До перспективних напрямів подальшого розвитку інституціонального 
підходу до менеджменту конкурентоспроможності міжнародного бізнесу 
можна віднести врахування сучасних механізмів державно-приватного 
партнерства, таких як кластерні ініціативи, інноваційні екосистеми та стратегії 
смарт-спеціалізації територій, в процесі розробки стратегій міжнародних 
компаній в умовах розгортання четвертої промислової революції. 
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