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ВСТУП
Міжнародні інтеграційні процеси у сфері науково�

техногічного обміну набули глобальних ознак і участь
країни в тих чи інших інтеграційних об'єднаннях є важ�
ливим фактором її інноваційного розвитку.

Дослідження проблеми інтеграції України в систе�
му міжнародного науково�технологічного обміну є ак�
туальною, оскільки очевидна необхідність розвитку на�
ціональної економіки у відповідності до загальносвіто�
вих тенденцій. Глобальна економіка будується через
утворення нових ринків високих технологій — ринків
ідей, розробок, інтелектуальної власності, інноваційних
продуктів, високотехнологічних товарів тощо. Зростан�
ня міжнародної конкуренції спонукає уряди провідних
держав світу підтримувати розвиток інноваційної діяль�
ності національних компаній шляхом упровадження но�
вих стратегій стимулювання інвестицій у науково�техні�
чний розвиток. Рівень дослідження даної проблеми до�
сить високий. Проблема формування інноваційних кон�
курентних переваг знайшла відображення в наукових
працях вітчизняних та закордонних вчених: П. Кругмана,
Ф.Б. Ларрена, В.К. Ломакіна, Ю.В. Макогона, В.Е. Но�
вицького, Б. Оліна, М. Познера, А.М. Поручника, Є.В. Са�
вельєва, Сакса Джефрі, Дж.Ю. Стігліца, А.С. Філіпен�
ка, В.И. Фомичова, Френкліна Рута та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Процес сучасного міжнародного науково�техноло�

гічного обміну все більше зміщується у високотехно�
логічні сектори послуг та наукових розробок, що поси�
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Обгрунтовано посилення стратегічної складової у формуванні сучасних конкурентних пере�
ваг у сфері міжнародного технологічного обміну. Визначено загальні тенденції розвитку інсти�
туційних інвесторів у післякризовий період. Доведено, що диверсифікація стратегій є необхід�
ною умовою хеджування ризиків в умовах глобальної конкуренції.

Grounded of strengthening of strategic constituent in forming of modern competitive edges in the
field of international technological exchange. Certainly general progress of instituciynikh investors
trends in a pislyakrizoviy period. It is well�proven that diversification of strategies is the necessary
condition of hedging of risks in the conditions of global competition. Keywords: strategy, instituciyni
investors, venture funds, diversification, risk�management, highly technological economy.

лює стратегічну функцію учасників процесу у виборі
форм та джерел фінансування з урахуванням високих
ризиків, притаманних високотехнологічному бізнесу.
Крім того, стан міжнародних стратегічних альянсів та
інституційних інвесторів під впливом інтеграційних про�
цесів постійно змінюється, формуються нові високотех�
нологічні пріоритети.

Метою дослідження є визначення основних тен�
денцій у формуванні стратегій інституційних інвесторів
у міжнародному технологічному обміні та галузевих і
країнових пріоритетів венчурного фінансування.

РЕЗУЛЬТАТИ
Стратегія інноваційного розвитку національної еко�

номіки є синтезом форм та методів державного регу�
лювання, які забезпечують інтеграцію різних стадій
інноваційного процесу шляхом ефективного викорис�
тання базисних складових (інтелекту, інформації, ре�
сурсів) з метою одержання на цій основі міжнародних
конкурентних переваг.

Результати дослідження дозволили визначити, що
об'єктивна необхідність посилення стратегічної складо�
вої міжнародної інноваційної діяльності в країнах світу
пов'язана з такими зовнішніми передумовами:

1) інтенсивне формування глобальної торгової сис�
теми під егідою СОТ, діяльність якої спрямована не лише
на уніфікацію міжнародних правил торгівлі товарами,
послугами та інтелектуальною власністю, але і на лібе�
ралізацію торгових режимів країн, посилює міжнарод�
ну конкуренцію і підвищує значимість інноваційних фак�
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торів при позиціонуванні країн на глобальних рин�
ках;

2) трансформація попередніх моделей віднос�
но обмежених національних ринків у взаємозалежні
глобальні ринки, на яких демократичні зрушення та
формування сучасних стилів життя, швидка зміна
технологій та загострення екологічних проблем зу�
мовлюють появу нових ринкових можливостей;

3) реальне прискорення науково�технічного про�
гресу і впровадження розробок у виробництво зу�
мовлює скорочення життєвих циклів товарів, фінан�
сову необхідність реалізації продукції на макси�
мальній кількості зарубіжних ринків для досягнен�
ня швидкої окупності витрат на дослідження та роз�
робки, посилює агресивність поведінки суб'єктів
ринку і тим самим ускладнює створення та підтрим�
ку довгострокових конкурентних переваг [1, с. 318];

4) глобалізація світового господарства, зростан�
ня масштабів економічної експансії ТНК, подальший
прогрес у розвитку електронних засобів зв'язку, а та�
кож інтернаціоналізація науки зумовлюють тенденцію
до розширення міжнародного науково�технічного об�
міну [2].

Розробка стратегій становить невід'ємну складову
успішного менеджменту високотехнологічного бізнесу,
але її початкова версія не є догмою — зберегти її не
дозволяє динаміка розвитку технологій і мінливість си�
туації на високотехнологічних ринках, тому необхідно
постійно оцінювати розвиток технологій. Оцінка розвит�
ку технологій — це функція вірогідності успіху, основу
якої становить концепція невизначеності розвитку ви�
сокотехнологічного виробництва, основні положення
якої розроблені Г. Престоном як напрям ризик�мене�
джменту високотехнологічного бізнесу [3].

В умовах скорочення життєвого циклу інноваційних
товарів і тенденцій прискорення технологічних змін, ре�
алізація стратегії першості та новизни технологій потре�
бує нових форм організації НДДКР та впровадження
досконалих видів технологічної інтеграції на всіх стаді�
ях інноваційного процесу. Згідно з аналітичними дослі�
дженнями, в більшості високотехнологічних галузей го�
ловна конкурентна перевага полягає в успішній інтег�
рації технологій [4].

Масштаби бізнесу, підтримка певних бізнес�кіл або
галузевих корпорацій з боку уряду, найкращі виробничі
потужності та стійкі позиції на галузевому ринку, висо�
коякісні програми управління бізнесом, кваліфікаційний
рівень розробників нової продукції, інноваційний підхід
в управлінні стратегічним розвитком компанії — жоден
із цих факторів окремо або в су�
купності з іншими в сучасних умо�
вах не забезпечує, наприклад,
інформаційно�технологічним ком�
паніям, успіх у конкурентній бо�
ротьбі [5]. У їх діяльності необхід�
ним є новий технологічний фрак�
тал — встановлення міжнародно�
го стандарту власної архітектури і,
таким чином, одержання контро�
лю за глобальним, динамічним і ви�
сококонкурентним сектором.

Принцип фрактальної дифе�

ренціації високотехнологічного бізнесу полягає в тому,
що в економічних системах, заснованих на знаннях,
діють механізми прямої та зворотної дії, які можуть
взаємодіяти спільно або мати причинно�наслідковий
характер взаємодії з різним просторовим і хронологіч�
ним впливом на розвиток конкурентних переваг даного
бізнесу. Тенденція зростання прибутковості високотех�
нологічних секторів економіки призводить до того, що
лідируючі компанії з часом ще більше посилюють свої
конкурентні позиції, а компанії�аутсайдери все більше
відстають. У даному випадку діє механізм прямої дії —
посилюючи сильні галузі та компанії та послаблюючи
слабкі.

Інноваційний процес сучасного типу передбачає
участь інституційних венчурних інвесторів у фінансу�
ванні розвитку високотехнологічного бізнесу. Успішний
ризик�менеджмент управління венчурними інвестиція�
ми передбачає мінімізацію несистемних ризиків шляхом
збільшення кількості інвесторів, залучення різних видів
інвестиційних ресурсів — приватних, державних, ре�
сурсів банків та страхових компаній, залучення ресурсів
на світових ринках капіталу тощо. Принцип мінімізації
ризиків полягає в реалізації багатовекторної системи
ризик�менеджменту як необхідної умови забезпечення
зростаючої прибутковості високотехнологічного бізне�
су і грунтується на диверсифікації джерел ресурсів за
напрямами накопичення, використання та розподілу
капіталу (табл. 1).

Диверсифікація ризиків використання венчурного
капіталу грунтується на реалізації інвестиційних стра�
тегій, які є системним узгодженням цілей та інтересів,
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Таблиця 1. Структура джерел капіталу для
венчурної індустрії в окремих країнах Європи,

% [6]
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Таблиця 2. Диверсифікація стратегій інституційних інвесторів [7]
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що забезпечують досягнення ефекту синергії для кож�
ного із суб'єктів системи венчурної інвестиційної діяль�
ності (табл. 2).

Аналітичний огляд та статистичний аналіз дозволяє
зробити висновок, що фінансова криза 2008 р. негатив�
но вплинула на розвиток венчурного капіталу ЄС. Знач�

но скоротилося залучення коштів у венчурні
фонди, збільшилися обсяги вилучення вит�
рат фондів, а розмір інвестицій у розвиток
високотехнологічних галузей економіки по�
ки що не досягнув докризових показників
(рис. 1).

У передкризовий період реалізація між�
народних стратегій суб'єктів венчурного
фінансування мала ознаки зростання інвес�
тицій у передстартову та стартову (початко�
вої) стадії нового бізнесу, пріоритетності
розміщення капіталів у високотехнологічні
галузі. Проте на сучасному етапі венчурні
фонди Західної Європи, на відміну від аме�
риканських, прагнуть вкладати кошти не в
початковий, а в уже зрілий бізнес, що добре
зарекомендував себе.

В умовах останньої глобальної кризи
зростає актуальність та необхідність дотри�

мання принципу мінімізації ризиків не лише у високо�
технологічній економіці, але й в інших сферах світової
економіки, оскільки для світової спільноти сформува�
лись нові види глобальних ризиків (рис. 2).

Системність глобальних ризиків є очевидною, як і
те, що між ними є пряма та зворотна сили впливу. Мас�

штабність ризиків зумовлює рі�
вень їх управління — вони потре�
бують системних дій на всіх рів�
нях управління світовою економ�
ікою.

Щодо предмета даного дос�
лідження, то слід відзначити, що,
з одного боку, глобальні ризики
потребують нових механізмів та
важелів ризик�менеджменту, а з
іншого — визначають нові конту�
ри розвитку високотехнологічної
економіки на основі радикальних
інновацій, покликаних вирішити
глобальні проблеми людства та
зменшити загрози глобального
інноваційного середовища.

Згідно з даними Інституту
промислових досліджень (США),
останніми роками характерні зру�
шення спостерігаються і в стра�
тегії американських венчурних
фондів у R&D�сфері. Зокрема,
відзначається, що акцент робить�
ся на розвитку бізнесу на основі
інновацій; ринкова капіталізація
все більше базується на немате�
ріальних активах; у нових бізнес�
проектах планується більше
коштів та часу на дослідження та
розробки; компанії збільшують
кількість створених стратегічних
союзів і купують більше техно�
логій шляхом операцій злиття та
поглинання.

На відміну від європейського
венчурного капіталу, фінансова
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Рис. 1. Динаміка зміни структури венчурного
фінансування бізнесу в Європі у 2007—2010 звітні

періоди [джерело: EVCA/ Creating lasting value: annual
report 2010]

Рис. 2. Глобальні ризики світової системи розвитку, які є
наслідком глобальної кризи 2008 р. [8]
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криза суттєво не позначилася на
обсягах венчурних інвестицій в аме�
риканську економіку (рис. 3).

Навпаки, у США за період з
2008—2010 рр. середньорічний
приріст інвестицій становив близь�
ко 8 %, а в 2011 році кількість угод
у порівняні з початком 2010 р. зрос�
ла у середньому на 28 %, що
свідчить про активність венчурних
інвесторів (рис. 3).

У США традиційно переважа�
ють інвестиції у високі технології. За
даними дослідження, американсь�
кий ринок інвестицій у "стартапи"
досяг в четвертому кварталі 2010 р.
максимуму за останні два роки. В ос�
танньому кварталі 2011 р. було укладено 735 угод загаль�
ним обсягом 6,5 мільярди доларів, що на мільярд більше,
ніж за аналогічний період 2010 р. (табл. 3).

Технологічна інтеграція американських компаній за
регіональною ознакою має загальносвітові тенденції,
які полягають у збільшенні розриву в технологічному
розвитку регіонів у межах національної економіки. За
розподілом основних венчурних інвестицій традиційно
лідирує Силіконова долина. Взяті разом п'ять найбільш
привабливих штатів США — Каліфорнія, Массачусетс,
Техас, Вашингтон та Нью�Йорк — нараховують 65
відсотків усіх компаній, що одержали у 2010 р. 72 відсот�
ки всіх венчурних інвестицій [9]

Найбільша кількість венчурних інвестицій припадає
на регіон Каліфорнії, які у третьому звітному періоді
2011 р. склали близько 53 % від загального обсягу, дру�
гим є регіон Массачусетс — 16%, далі Нью�Йорк, Те�
хас і Вашингтон, де розмір венчурних інвестицій за
третій квартал 2011 р. склав відповідно 7%, 4% і 2%.

Диверсифікація венчурних інвестицій — це необхідна
умова хеджування ризиків у глобальному бізнес�середо�
вищі. Закономірно, що венчурний капі�
тал здійснює зовнішні інвестиції у роз�
виток високих технологій. Слід відзна�
чити характерні "країнові" ознаки гео�
графічних пріоритетів розміщення вен�
чурного капіталу.

 На сучасному етапі у стратегічних
пріоритетах американських та євро�
пейських компаній є двостороння за�
цікавленість у створенні спільних
стратегічних альянсів, проте є і певні
відмінності. Зокрема, європейські
венчурні фонди значно скоротили
зовнішні інвестиції у країни з пере�
хідною економікою, а для амери�
канських венчурів притаманна широ�
ка структурна розгалуженість інвес�
тицій за країновою ознакою, але ос�
новними сегментами глобального
ринку є Західна Європа, Латинська
Америка та Азія (рис. 5).

В американських компаніях пік
зовнішніх венчурних інвестицій мав
місце в 2010 р. і був результатом реа�

лізації агресивних стратегій у сфері міжнародної тех�
нологічної інтеграції.

Для європейських компаній характерною є консерва�
тивна стратегія розміщення венчурних капіталів — близь�
ко 60 % з них орієнтовані на інвестування бізнесу в краї�
нах Європи. Технологічна інтеграція європейських ком�
паній має характерні корпоративні та регіональні ознаки і
стійку тенденцію до збільшення кількості стратегічних угод
в межах ЄС. Головними напрямами регіональної техноло�
гічної інтеграції є розвиток високотехнологічного бізнесу
в Західній Європі (Німеччина, Франція, Великобританія)
та в окремих країнах Центральної та Східної Європи.

Усі зазначені зміни сприяли виникненню нових
форм міжнародного науково�технологічного обміну:
глобальна інформаційна мережа створює комунікацій�
не середовище для партнерських відносин між суб'єкта�
ми міжнародної інноваційної діяльності, які знаходять�
ся в різних місцях земної кулі. Це, у свою чергу, дозво�
ляє підприємцям або компаніям "виключати територі�
альний фактор" розвитку, створювати єдиний базовий
рівень компетенції та за допомогою інформаційно�ко�
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Рис. 3. Обсяги венчурних інвестицій в економіку США (2007—

2010 рр.), млн дол. [джерело: http://www.bea.gov]
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

мунікаційних технологій (ІКТ) розробляти ефективні
технологічні процеси виробництва товарів і послуг. За�
лежно від вирішуваних завдань, такого роду об'єднан�
ня партнерів по бізнесу одержало назву "віртуального",
а сформовані структури стали називатися "віртуальною
командою", "віртуальним підприємством", "віртуальною
корпорацією". Необхідно особливо підкреслити, що
кожний з партнерів сприяє вирішенню загального зав�
дання тільки в межах свого рівня компетенції.

ВИСНОВКИ
Прискорення темпів розвитку високотехнологічної

економіки та застосування ефективних стратегій міжна�
родної, міжрегіональної, регіональної та корпоратив�
ної технологічної інтеграції створило передумови для
залучення нових суб'єктів ринку в стратегічні альянси
науково�технологічного обміну. У провідних країнах ЄС,
США, Кореї, Китаї спостерігається стійка тенденція до
збільшення кількості угод та обсягів інвестицій у роз�
виток високотехнологічної економіки. Умови викорис�
тання віртуальних інвестиційних мереж дозволяють гео�
графічно розширити напрями венчурного капіталу.

Формування високотехнологічної економіки має за�
безпечуватись через: реалізацію стратегії інноваційного
розвитку країни; корпоративні стратегії високотехноло�
гічного розвитку; розвиток та диверсифікацію форм
міжнародної технологічної інтеграції та міжрегіональної
кооперації у сфері науково�технологічного обміну;
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Таблиця 3. Динаміка структури інвестування
розвитку бізнесу компаній США за галузевою

ознакою, 2010—2011рр. [9]
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Рис. 5. Географічний розподіл венчурних
інвестицій США за межами американського

континенту у 2010р., % [джерело: http://
www.bea.gov]

співпрацю держав на рівні міжнародних інституцій у
сфері регулювання й управління високими технолог�
іями; упровадження ефективних механізмів управлі�
ння міжнародною інноваційною діяльністю; застосу�
вання дієвих методів управління інвестиційно�іннова�
ційним потенціалом мікро�, мезо� та макрорівнів.

З урахуванням глобалізації ринків високих тех�
нологій, правові механізми охорони інтелектуальної
власності багатьох держав значною мірою відпраць�
овані, в тому числі в Україні. Але ефективні правові
механізми доведення наукових результатів до прак�
тичного впровадження в Україні відсутні, що є стри�
мувальним фактором розвитку наукомісткого про�
мислового виробництва. Незважаючи на наявність у

державі масштабного природного, промислового, техно�
логічного та наукового потенціалу, детермінанти конку�
рентних переваг України залишаються недостатньо роз�
виненими. Товари, виготовлені українськими виробника�
ми за новітніми патентованими або ліцензійними техно�
логіями з якісної сировини або напівфабрикатів (комп�
лектуючих), що є екологічно чистими, конкурентоспро�
можними за якісними та споживними характеристиками,
мають обмежений попит на внутрішньому ринку країни
через надто високий рівень цін. На зовнішньому ринку
національні товари теж мають обмежений попит унаслі�
док існування реальної конкуренції. Такий стан речей
спричиняє виникнення ситуації, коли нагальна потреба в
інноваційних проектах в Україні існує, а попит на іннова�
ційний продукт є дуже обмеженим.
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