ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 339.72

І. О. Шаповал,
аспірант кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК У
КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, ПІД
ВПЛИВОМ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ
I. Shapoval,
Postgraduate Student of the International Economy Department, SHEI "Vadym Hetman Kyiv National Economic
University", Kyiv

EVOLUTION OF TNCS' ACTIVITY FORMS IN DEVELOPING COUNTRIES UNDER TECHNOLOGY
PROGRESS IMPACT
У статті аналізуються форми діяльності іноземних ТНК у країнах, що розвиваються, в інно
ваційній сфері. Автором охарактеризовано можливі напрями взаємодії ТНК та приймаючих
країн, що передбачають створення й функціонування різноманітних типів НДДКРфілій інозем
них ТНК.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на асиметрії глобальної економіки, що
призводять до розподілу країн світу на "золотий мільярд",
який концентрує у тому числі й науковий, інтелектуальний
потенціал, створюючи для цього відповідні інституційні та
фінансові можливості, у цілому можна говорити про посту+
пову трансформацію цивілізації в цілому, включаючи навіть
найбільш відсталі регіони. Країни, що розвиваються, на ос+
нові інновацій та активізації НДДКР намагаються подолати
"мальтузіанську пастку", сутність якої полягає у спеціалізації
на виробництві з низькою доданою вартістю.
Головними ознаками нової цивілізації є: 1) широка інте+
лектуалізація виробництва; 2) пріоритетний розвиток науки;
3) розвиток складної розумової праці. Майбутня цивіліза+
ція одержить потужний поштовх у результаті невпинної кос+
мізації виробництва й мислення, що приведе до появи homo
cosmicus [4, c. 15], у результаті виходу економічної діяль+
ності людства в цілому за межі планетарного простору.
Глобалізація світового господарства обумовила інтер+
націоналізацію науки й розширення міжнародної науково+
виробничої кооперації. Активно формуються глобальні й
регіональні інноваційно+інформаційні мережі, що обумов+
лено економічною доцільністю, діяльністю ТНК, жорсткістю
міжнародної конкуренції й глобальних проблем. Так, зрос+
тає приплив іноземного капіталу в сферу НДДКР, підси+
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люється транснаціоналізація структур цієї сфери, розви+
вається міжнародна міжфірмова кооперація, кооперація
навчальних закладів і науково+дослідних структур у сфері
науково+дослідної діяльності [1, c. 109]. Висока прибут+
ковість наукомістких виробництв, у яких сконцентровані до+
сягнення НТП, підсилюють увагу держав до ТНК, як вироб+
ників, носіїв і споживачів НДДКР.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій літературі дослідженню ролі ТНК у сучасно+
му розвитку світової економіки присвячена значна кількість
публікації, зокрема З. Адаманова серед характерних рис
глобалізації називає: 1) високий ступінь інтеграції товарних
і фінансових ринків, систем суспільного виробництва;
2) лібералізація й уніфікація умов руху факторів виробництва
й НДДКР, а також умов підприємництва, торгівлі й науково+
дослідної діяльності; 3) зростаючі масштаби діяльності ТНК
і міжнародних організацій; 4) становлення міжнаціональних
систем регулювання економічних і інноваційних процесів;
5) інтенсифікація економічного й інноваційного співробіт+
ництва економічних агентів і держав тощо [1, c. 110].
На думку Т. Азарової та І. Охоти, відмінності у страте+
гіях дають можливість виділити чотири їх покоління: 1) ко+
лоніально+сировинні ТНК (першого покоління), діяльність
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яких була пов'язана з розробкою Таблиця 1. Розподіл світових витрат на НДДКР у 2010—2012 рр., %
сировинних ресурсів колишніх ко+
Ɋɨɤɢ
2010
2011
2012
лоній; 2) ТНК "трастового типу"
37,8
36,9
36,0
(другого покоління), пов'язані з ɉɿɜɧɿɱɧɚ ɬɚ ɉɿɜɞɟɧɧɚ Ⱥɦɟɪɢɤɢ
ɋɒȺ
32,8
32,0
31,1
виробництвом військово+технічної Ⱥɡɿɹ
34,3
35,5
36,7
продукції; 3) ТНК, що широко ви+ əɩɨɧɿɹ
11,8
11,4
11,2
користовували досягнення НТР і ɄɇɊ
12,0
13,1
14,2
мали організаційно+економічну ȱɧɞɿɹ
2,6
2,8
2,9
форму концернів і конгломератів ȯɜɪɨɩɚ
24,8
24,5
24,1
3,0
3,1
3,2
(третього покоління); 4) глобальні Ɋɟɲɬɚ ɫɜɿɬɭ
ТНК (четвертого покоління),
Джерело: [7].
відмінними рисами яких є: плане+
Техноглобалізм як провідна тенденція сучасного
тарне бачення ринків і здійснення конкуренції у світовому
масштабі; координація дій своїх філій на основі нових інфор+ світогосподарського розвитку, обумовлює посилення
маційних технологій; здійснення економічного і політично+ інноваційного компонента в корпоративних стратегіях
ТНК і випереджальну динаміку монополізації ними висо+
го впливу на держави, у яких діють ТНК [2].
На думку Т. Фролової, транснаціоналізація має два боки котехнологічних галузей глобального виробництва. Саме
прояву — якісну й кількісну [5, c. 79]. Якісним проявом глобальні корпорації, виступаючи в ролі ключових гравців
транснаціоналізації є формування внутрішньокорпорацій+ світового ринку, стали сьогодні найбільшими виробника+
них міжнародних ринків, що концентрують переважаючу ми високотехнологічних виробів і наукомісткої продукції
частку глобальних потоків товарів, капіталу та робочої сили. й сконцентрували у своїх руках практично всі інноваційні
Кількісним вираженням транснаціоналізації є зростання галузі глобального виробництва. Маючи колосальні ви+
кількості ТНК і розширення масштабів їхньої діяльності, що робничі й фінансові ресурси, ці структури мають мож+
викликає посилення міжнародної концентрації виробницт+ ливість здійснювати великомасштабне фінансування
НДДКР і їхнє матеріально+технічне забезпечення шляхом
ва, а отже, й розгортання процесу інтернаціоналізації.
внутрішнього нагромадження капіталу, наймати високок+
валіфікований персонал і готувати власні кадри, а також
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Незважаючи на наявність значної кількості публікацій, за рахунок реалізації стратегій науково+технологічного
які присвячені різноманітним аспектам діяльності ТНК у краї+ обміну зміцнювати свої позиції як світових науково+техн+
нах, що розвиваються, додаткових досліджень потребує ічних лідерів [4, c. 197].
Як результат — основний обсяг світових наукових дос+
проблематика можливості взаємовигідної співпраці інозем+
них ТНК і приймаючих країн, що розвиваються, в інно+ ліджень концентрується зараз у лабораторіях і наукових
центрах потужних західних ТНК, що підтверджують, зокре+
ваційній царині.
ма дані щодо їхніх науково+дослідних бюджетів. Наприклад,
у 2009 р. видатки на НДДКР корпорації "Roche Holding AG"
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підтвердженням підсилення ролі інтелектуалізації ви+ склали 9,1 млрд дол. США, "Microsoft Corp" — 9,0 млрд
робничого процесу є тенденції до постійного росту світових дол. США, "Nokia OYJ" — 8,2 млрд дол. США, "Toyota Motor
НДДКР+витрат, які за підсумками 2012 р. зросли на 5,2 % Corp." — 7,8 млрд дол. США, "Pfizer Inc." — 7,7 млрд дол.
до понад 1,4 трлн дол. США (темп зростання трохи менший США, "Novartis AG" — 7,5 млрд дол. США, "Johnson &
за 2011 р., коли відбулося зростання на 6,5 %. Переважна Johnson" — 7,0 млрд дол. США [8, c. 10].
Унаслідок суперечливого ставлення ТНК до розробки
частина зростання була забезпечена азійськими економіка+
ми, де в 2012 р. НДДКР+витрати зросли на біля 9,0 %, у той нових винаходів, які можуть змінити "правила гри" на тому
час як європейські НДДКР витрати зросли на 3,5 % та або іншому ринку, колосальні фінансові ресурси витрача+
Північно+Американські на 3,5 % [7]. Такий розвиток подій ються на здійснення фіктивних наукових досліджень, що
має тенденцію до спростування попередніх прогнозів щодо приводить до прискореного старіння нових товарів (коли
нездатності переважної більшості країн світу розробляти та строк життя 90,0 % з них триває близько 4 років, а 60,0 %
впроваджувати інновації, зокрема стабільно зростає частка — усього три роки) і вповільненню темпів економічного
розвитку.
КНР у світових НДДКР+витратах (табл. 1).
Результати НДДКР, отримані за участю наукових кадрів
Серед 1500 найбільших інвесторів — ТНК у НДДКР у
2011 р. було представлено 56 компаній з КНР, 15 — з Індії, із закордонних країн, звичайно активно використовуються
7 — з Бразилії, 4 — з Росії, 2 — з Саудівської Аравії, 4 — з материнськими компаніями. А в деяких галузях обробної
Гонконгу, 47 — з Тайваню [9], що також свідчить про зрос+ промисловості (фармацевтична, хімічна й приладобудівна)
таючу роль країн, що розвиваються, у формуванні світової значення наукових лабораторій закордонних філій ТНК не+
рідко вище, ніж материнських компаній. Наприклад, ком+
інноваційно+інвестиційної кон'юнктури.
Від загального обсягу інвестицій у НДДКР 1500 най+ панія "IBM" ще на початку 1990+х рр. за межами США мала
більших компаній світу в 2011 р. (на рівні 511,0 млрд євро), понад 25,0 тис. науковців і близько 30 лабораторій, які про+
на компанії з КНР — припадало — 2,7 %, Південну Корею водили НДДКР у рамках єдиного плану корпорації, але з
— 2,9 %, Тайвань — 1,4 % [9], тобто в процес розширення урахуванням особливостей ринків спеціалізації філій і
НДДКР бази країн, що розвиваються, крім традиційно силь+ дочірніх компаній корпорації. Так, число підрозділів аме+
риканської компанії "Motorola", які проводять НДДКР,
ної позиції держави активно втрутилися національні ТНК.
Щодо якісних характеристик, то представники країн, що тільки в КНР досягає сьогодні 700, а "General Electric" зав+
розвиваються, поступається за ефективністю НДДКР+витрат, дяки перенесенню інноваційних розробок в Індію займає
наприклад, при загальних НДДКР+інвестиціях ТНК Південної тепер лідируючі позиції у виробництві авіаційних двигунів,
Кореї на рівні 15,0 млрд євро, НДДКР+інтенсивність склала медичного устаткування й споживчих товарів тривалого ко+
лише 3,1 %, а прибутковість 8,2 %. У КНР при витратах на ристування.
Філії переважаючу частку видатків на НДДКР (близько
рівні 13,9 млрд євро, НДДКР інтенсивність склала 1,4 %, а при+
бутковість — 7,9 %. У свою чергу ТНК з Тайванської провінції 80,0 %) спрямовують у проекти, які реалізуються для влас+
КНР, інвестувався 7,4 млрд євро, отримали НДДКР+інтен+ них потреб, хоча часто ці дослідження пов'язані з робота+
ми, що ведуться в інших філіях ТНК і в її материнській ком+
сивність на рівні 2,5 %, а прибутковість склала — 2,5 %.
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панії. Подібна внутрішньофірмова
Таблиця 2. Завдання закордонних НДДКРпідрозділів ТНК
міжнародна кооперація деякою
Ɏɚɡɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
мірою переорієнтовує міждержавний
Ɍɢɩ ɇȾȾɄɊɊɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ
Ɇɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ
ɉɟɪɿɨɞ ɪɨɫɬɭ
технологічний обмін убік поглиблен+
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ
ɟɮɟɤɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ня науково+технологічного співробі+ Home-base- ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ
- ɜɢɛɪɚɬɢ ɦɿɫɰɟ
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɚɤɬɢɜɧɭ
тництва між ТНК та їхніми філіями, augmenting (ɇȼȺ)
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ
ɭɱɚɫɬɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɜ
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɛɥɢɠɱɟ ɞɨ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ
що сприяє підвищенню технологічно+ Ɇɟɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ:
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ
го потенціалу провідних країн світу й ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɰɟɧɬɪɿɜ;
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ;
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ ɡ
забезпечує їхнє технологічне лідер+ ɜɿɞ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ
- ɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢ
- ɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢ
ɞɨɫɜɿɞɨɦ
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ
ство в різноманітних сферах науко+ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ,
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɦɿɠ
ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɨɛɦɿɧ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
во+технічної конкуренції.
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɣ
ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ;
ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɧɚ ɰɿɣ
У 2009 р. доходи корпорації ɨɫɧɨɜɿ ɫɜɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɣ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɿ ɇȾȱ ɡ
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ
"IBM" від передачі частини своїх ви+ ɩɨɬɿɦ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ
ɇȾȾɄɊ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ
ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɡ ɇȾȾɄɊ«ɤɪɢɬɢɱɧɭ ɦɚɫɭ»
ɞɚɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɭ ɤɪɚʀɧɿ
ɳɨɞɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
робничих функцій в аутсорсінг ʀɯɧɿɣ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬ ɭ
ɛɚɡɭɜɚɧɧɹ
ɧɨɜɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ
бізнес+процесів склали понад 38,0 ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɇȾȾɄɊ
млрд дол. США, "Hewlett+Packard ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ
ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ
Company" — 34,9 млрд, "Fujitsu Ltd" Home-base-exploiting - ɜɢɛɪɚɬɢ ɦɿɫɰɟ
- ɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢ
– ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ
— 27,1 млрд, "Xerox Corporation" — (ɇȼE)
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɰɸɸɱɭ
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ
9,6 млрд, "Accenture" — 9,2 млрд, а Ɇɟɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ:
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɛɥɢɠɱɟ ɞɨ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɿɧɠɟɧɟɪɚ
ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɪɟɩɭɬɚɰɿɽɸ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨʀ
"NTT Data Corporation" — 8,9 млрд ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɿ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɣ ɝɨɥɨɜɧɨʀ
ɡɧɚɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ʀɯ
ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ,
дол. США [4, c. 200—202].
ɤɨɦɩɚɧɿʀ
ɡɚ
ɤɨɪɞɨɧɨɦ;
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɇȾȾɄɊɬɪɚɧɫɮɟɪɬɭ
ɜɿɞ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ
ТНК здійснюють розширення
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ;
ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ - ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɥɭɱɚɬɢ
ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɣ
НДДКР+діяльності на основі кількох ɞɨ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ
- ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ
ɡɧɚɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦ
базових принципів [6, c. 29]: 1) ɇȾȾɄɊ-ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɚ ɥɚɧɤɢ ɞɥɹ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɣ
здійснення прямих іноземних інвес+ ɩɨɬɿɦ ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ʀɯ ɭ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨ
ɧɨɜɨʀ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨʀ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ
тицій з метою створення виробничих ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜ
ɮɿɥɿʀ
ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ
потужностей за кордоном; 2) викори+ ɩɪɢɣɦɚɸɱɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ
ɞɿɥɨɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɡ
стання різних форм міжнародного
ɿɧɲɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ
поділу праці (предметна, подетальна,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ
технологічна спеціалізація), що доз+
Джерело: [3, c. 5—6].
воляє розміщувати окремі ланки ви+
робничого процесу у різних країнах світу; 3) розробка, пе+ в країні базування ТНК. Мета другого типу закордонних
редача та використання передових технологій у межах зам+ НДДКР+підрозділів (НВЕ) полягає в адаптації нових техно+
кненої корпоративної структури, завдяки чому з максималь+ логій і нових продуктів, що отримані з "мозкового центра"
ною ефективністю використовуються кошти на НДДКР; 4) ТНК, до умов попиту на закордонних ринках і швидкому
внутрішньокорпоративна торгівля між окремим підрозділа+ впровадженні їх у виробництво.
ми ТНК із застосуванням трансфертних цін (вони встанов+
Тенденція розміщення виробництва, що спирається вик+
люються на рівні, що істотно відрізняється від цін на світо+ лючно на відносно низьку вартість робочої сили, на сучас+
вому ринку); 5) глобальний підхід до управління — оптимі+ ному етапі поступається іншій тенденції — не лише переве+
зація всієї діяльності корпорації, а не окремих її складових дення виробництва, а й розміщення в цих країнах НДДКР,
(реалізується у скоординованій політиці субсидування роз+ використовуючи рівень підготовки і специфічні навички
витку окремих підрозділів з метою досягнення максималь+ місцевої робочої сили. Інтернаціоналізація НДДКР та інно+
ного ефекту у довгостроковому періоді).
ваційної діяльності виступає новим важливим компонентом
Стійкою світовою тенденцією серед країн лідери є за+ глобальної економіки. Транснаціональні компанії зазвичай
безпечення фундаментальних досліджень у вищих навчаль+ здійснюють НДДКР там, де пізніше розміщують виробницт+
них закладах і НДІ в основному за рахунок держави, при+ во. ТНК розміщують свої дослідницькі потужності за кор+
кладних розробок — за рахунок приватного фінансування доном, прагнучи адаптувати свою продукцію до місцевих
у великих виробничих структурах, що формують ядро май+ умов.
бутніх технологій ТНК.
Оскільки конкуренція на товарних ринках готової нау+
У той час як акціонери орієнтуються на динаміку диві+ комісткої продукції по суті завершує конкуренцію вчених по
дендів, що аналізується за підсумками року, а ряд важли+ всьому ланцюгу НДДКР, то саме наявність НДДКР+
вих показників — щомісяця й поквартально (чисельність підрозділів стала визначати стратегічну конкурентоспро+
звільнених працівників, тривалість робочого тижня, обсяг можність, що обумовило підсилення тенденції до укрупнен+
продажів, динаміка цін тощо), стратегія ТНК зорієнтована ня компаній, перш за все шляхом злиття й поглинання.
на віддалену в часі мету, насамперед, розвиток власних
На мікрорівні основними цілями злиттів і поглинань ком+
НДДКР. Широко відомий у США й країнах ЄС учений+анал+ паній, на думку американського дослідника Дж. Бауера, є
ітик по ТНК В. Куеммерле визначив, що закордонні НДДКР+ такі: 1) рішення проблеми надлишкових виробничих потуж+
підрозділи ТНК поділяються на два основні види (табл. 2) ностей за допомогою консолідації бізнесу в "зрілих галу+
[3, c. 4—5]: 1) ті, які займаються трансфертом знань, що зях"; 2) ослаблення конкуренції в галузях, що мають яскра+
створені в країні базування материнської компанії (home+ во виражену географічну сегментацію; 3) доступ на нові
base exploiting — HBE); 2) ті, які збільшують обсяг науково+ ринки або до виробництва нових товарів і послуг; 4) вико+
технічних знань всієї ТНК шляхом використання закордон+ ристання результатів НДДКР інших компаній або спільні
них джерел цих знань (home+base augmenting — HBA).
НДДКР; 5) розвиток нових напрямів діяльності, використо+
Розподіл філій має такий вигляд: НВА — 45,0 % та НВЕ вуючи ресурси компаній з галузей з "розмитими границя+
— 55,0 %. Чисельність науково+дослідного та допоміжно+ ми" спеціалізації [3, c. 7].
го персоналу приблизно 100 осіб. Метою філій НВА є "улов+
Важливим наслідком проведення глобальної стратегії
лювання" інноваційних хвиль від закордонних університетів стає створення альянсів, на яке йдуть не тільки малі і середні,
і лабораторій компаній+конкурентів по всьому світу й пере+ а й великі компанії. Створювані альянси можуть мати галузе+
дачі отриманої інформації в центральні НДДКР+підрозділи вий, міжгалузевий, національний і міжнародний характер.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Стратегічні альянси ТНК умовно можна поділити на три гру+
пи: 1) співробітництво у сфері НДДКР; 2) спільне виробницт+
во; 3) альянси зі спільного освоєння нових ринків [2].
Найчастіше ТНК вступають в альянси для реалізації про+
ектів з НДДКР. На сьогодні сукупна частка таких альянсів
становить більше половини всіх спільних корпоративних
програм. Значні витрати на НДДКР виступають суттєвим сти+
мулом формування міжфірмових альянсів із метою забез+
печення економії на масштабах досліджень, незважаючи на
складність координації роботи в даній області.
Найбільший розвиток альянси отримали в автомо+
білебудуванні, авіабудуванні, виробництві промислових ро+
ботів, побутової електроніки тощо. Одночасно слід зазна+
чити, що альянси не є довгостроковими об'єднаннями: 30,0
% альянсів закінчуються злиттями і поглинаннями, 40,0 %
припиняють існування після виконання завдання, для вирі+
шення якого вони створювались, 30,0 % поступово розпа+
даються. Крім альянсів, можуть утворюватись консорціуми,
що об'єднують компанії різних галузей, як правило, для ви+
конання робіт із спорудження конкретних об'єктів тощо [2].
Коли Motorola заснувала свою першу НДДКР+лабора+
торію у КНР, кількість НДДКР одиниць у цій країни досягла
700. Діяльність General Electric в Індії включає в себе зай+
нятість 2,4 тис. осіб у таких сферах, як аеротурбіни, спо+
живчі товари тривалого використання та медичне обладнан+
ня. Фармацевтичні компанії (зокрема, Astra+Zeneca, Eli Lilly,
GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer і Sanofi+Aventis) проводять
клінічні дослідження в Індії. Фактично з нуля у 1990+ті роки
у Південно+Східній та Східній Азії у 2002 р. виробництво
напівпровідників досягло 30,0 % від загально світового
рівня [10]. З точки зору приймаючої країни, інтернаціоналі+
зація НДДКР відчиняє двері не тільки для трансферу техно+
логії як такої, але для створення технологічного процесу.
Позитивні наслідки діяльності ТНК: 1) зростання зайня+
тості у сфері НДДКР як у розвинених країнах, так і в тих, що
розвиваються; 2) навчання (тренінг); 3) підтримка вищої ос+
віти; 4) розповсюдження людських ресурсів у разі зміни
місця працевлаштування; 5) "втеча мозку" та зворотній ефект
(повернення фахівців із+за кордону) [10]. Наприклад, Жон+
гуанкумський науковий парк у Пекіні надає можливість для
функціонування 2,5 тис. компаній (з 14,0 тис. високотехно+
логічних), що створені реемігрантами. Цей парк включає 40
університетів та 130 науково+дослідних інститутів. Станом
на 2004 р. 41 НДДКР+центр було засновано такими ТНК, як
Hewlett+Packard, IBM, Intel, LG, Lucent, Microsoft, Motorola,
Nokia, Nortel, Oracle, Samsung, Siemens, Sony, Sun
Microsystems і Toshiba.
ВИСНОВКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК
Під впливом науково+технологічного прогресу ТНК з роз+
винених країн поступово переходять до активного викорис+
тання своїх підрозділів у країнах, що розвиваються, для про+
ведення повномасштабних НДДКР. У свою чергу країни, що
розвиваються, активно використовують таку співпрацю для
розвитку національної інноваційної системи та стимулюван+
ня підвищення конкурентоспроможності власних ТНК. Ура+
ховуючи логіку розвитку ТНК у минулому, можна очікувати
появу НДДКР+підрозділів ТНК з базуванням в країнах, що
розвиваються, в країнах з транзитивною економікою, зокре+
ма в Україні. Перспективними для подальших розвідок є оц+
інка інвестиційної привабливості для іноземних ТНК окремих
інноваційно насичених секторів економіки.
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