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ТТЕЕММАА  11  
ССууттьь  іі  ххааррааккттееррнніі  ррииссии  ммііжжннааррооддннооггоо  

ммееннеедджжммееннттуу  
Сучасний менеджмент має розгалуджену і складну структуру. Він містить у собі:  

1) Адміністративний менеджмент.  
2) Кадровий менеджмент.  
3) Фінансовий менеджмент.  
4) Інноваційний менеджмент.  
5) Підприємницький менеджмент.  
6) Менеджмент бізнесу.  
7) Менеджмент людських ресурсів.  
8) Генеральний менеджмент (стратегічний).  
9) Соціальний менеджмент.  
10) Менеджмент маркетингу.  
11) Інформаційний менеджмент.  
12) Міжнародний менеджмент. 

 
 Міжнародний менеджмент (MM) — це процес застосування управлінських концепцій та 

інструментів у багатокультурному середовищі та отриманні завдяки цьому додаткових переваг і 
заощадження часу. 

MM — особливий вид менеджменту, головними цілями якого є: формування, розвиток і 
використання конкурентних переваг фірми за рахунок можливостей ведення бізнесу в різних країнах і 
відповідного використання економічних, соціальних, демографічних, культурних та інших особливостей 
цих країн і міждержавної взаємодії. 

Природа міжнародного менеджменту має дві основні складові: 
функції і концепції загального менеджменту — базова складова; 
національні моделі менеджменту материнських країн, в яких були засновані ті чи інші міжнародні 
корпорації — культурологічна складова. 
Предмет курсу «Міжнародний менеджмент» — це система управлінських відносин, що 

складається у міжнародних корпораціях, а також притаманна їм система методів та інструментів 
керівництва цими корпораціями на всіх рівнях управління: загальнокорпоративному, бізнесовому, 
функціональному, регіональному, локальному та внутрішньовиробничому. 

Особливості предмета курсу порівняно з іншими управлінськими дисциплінами полягають у 
тому, що управлінські відносини, які складаються в міжнародних корпораціях, формуються з двох частин: 

Загальноуправлінські відносини, пов'язані з розподілом праці та її кооперацією і які 
породжують загальні функції управління: планування, організацію, мотивацію, 
керівництво і контроль. 

Специфічні соціально-культурні відносини, що складаються всередині міжнародної 
корпорації між працівниками, які є носіями різних національних культур, і стають 
підставою використання специфічних інструментів реалізації загальних функцій 
менеджмент.  

Завдання курсу: 
Опанування студентами таких навичок управління, які дозволяють їм успішно працювати в 

міжнародних корпораціях на різних посадах менеджерів та економістів,  
Вміння використовувати ефективний зарубіжний досвід менеджменту, працюючи на 

українських підприємствах, а також в органах центральної і місцевої влади, державного 
управління і місцевого самоврядування. 

Міжнародний менеджмент - це процес застосування управлінських концепцій і інструментів у 
багатокультурному середовищі й одержання завдяки цьому додаткових переваг і економії часу. 

Міжнародний менеджмент - це особливий вид менеджменту, головними цілями якого 
виступають формування, розвиток і використання конкурентних переваг фірми за рахунок можливостей 
ведення бізнесу в різноманітних країнах і відповідному використанні економічних, соціальних, 
демографічних, культурних і інших особливостей цих країн і міжкраїнної взаємодії.  
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Завдання міжнародного менеджменту: 
 

1. Комплексне вивчення, аналіз і оцінка зовнішнього середовища міжнародного бізнесу в інтересах пошуку 
і реалізації джерел конкурентних переваг фірми.  
2. Поглиблений аналіз і оцінка культурного фонду в кожній країні перебування і використання його 
можливостей (урахування обмежень) при виробітку стратегічних, тактичних і оперативних рішень по 
функціонуванню і розвитку фірми як у даній країні, так і в цілому.  
3. Оцінка, вибір і практичне використання організаційних форм, у рамках яких здійснюються закордонні 
операції фірми, із тим щоб максимізувати ефект використання економічного потенціалу і правових 
можливостей країн перебування.  
4. Формування і розвиток мультинаціонального колективу фірми і її підрозділів у країні базування й у 
країнах перебування в інтересах максимального використання особистого потенціалу робітників, 
можливостей окремих колективів і крос - національних ефектів від їхньої взаємодії усередині фірми.  
5. Пошук, розвиток і ефективне використання різноманітних можливостей бізнес - сервісу, і насамперед у 
сферах фінансового, технологічного й інформаційного обслуговування економічних операцій.  

Основні принципи функціонування міжнародного менеджменту  
1. Науковість (розвиток системи міжнародного менеджменту повинно відбивати об'єктивний 

процес функціонування міжнародних економічних відношень).  
2. Системність (розвиток міжнародного менеджменту припускає його формування як системного 

утворення).  
3. Взаємовигідність (формування системи міжнародного менеджменту повинно здійснюватись з 

урахуванням економічної ефективності функціонування міжнародних економічних відношень). 
 

Об'єкти і суб'єкти міжнародного менеджменту  
 

У міжнародному менеджменті виділяють п'ять видів суб'єктів:  
1. Фізичні особи - мають правоздатність і дієздатність. Це індивідуальні комерсанти.  
2.Юридичніособи:  

А)Суб'єкти привселюдного права:  
 держави; 
 підрозділи державного апарата; 
 суспільно - політичні організації й організації державного значення (фонд культури).  

            Б)Суб'єкти приватного права: 
 товариства (повні і командитні); 
 акціонерні товариства (закриті і відкриті);  
 товариства з обмеженою відповідальністю.  

3.Об'єднання:  
 Об'єднання фізичних осіб.  
 Об'єднання юридичних осіб.  

4. Групи держав - інтеграційні угруповання країн (ЄС, ЕАСТ, НАФТА - інтеграційні угруповання країн 
Північної Америки ЛААИ - Латиноамериканська асоціація держав, що інтегруються,).  
5. Міжнародні організації, міжнародні економічні організації, міжнародні валютно-фінансові організації, 
міжнародні господарські об'єднання, міжнародні товариства і т.д. 
 

 
Об'єкти міжнародного менеджменту - конкретні види, форми міжнародного бізнесу: 

 
1. Експорт - імпорт товарів:  
Експортно-імпортна операція є концентрованим вираженням, результатом більшості видів 

міжнародного бізнесу. Експортно-імпортні операції продовжуються при диверсифікації компанією своїх 
форм і методів ведення міжнародного бізнесу.  

2.Експорт-імпортпослуг:  
 Надання партнерами на взаємній основі послуг і одержання прибутку від цього. 
 Об'єктом імпорту послуг є плата за послуги.  
 Об'єктом експортно-імпортних послуг є використання їхніх різноманітних видів у 
міжнародному бізнесі.  

3.Здійснення господарської діяльності за кордоном:  
 Банківські операції.  
 Оренда господарських об'єктів.  
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 Страхування.  
 Прокат – лизинг.  
 Проектно-конструкторські роботи.  
 Управлінські послуги 

4. Використання активів за кордоном:  
 Фірмових знаків.  
 Патентів.  
 Авторських прав.  
 Експертних документів.  

5.Інвестиції:  
А) Прямі інвестиції - вкладення засобів підприємця в розвиток господарських об'єктів в іншій 

країні в грошовій і товарній формі.  
Особливості прямих інвестицій: 

 зберігається контроль над інвестицією з боку інвестора; 
 високий рівень зобов'язань по використанню інвестицій як із боку інвестора, так і з боку 
одержувача інвестиції;  
 доступ до зовнішніх ринків; 
 переваження продажів від виробництва за межею над експортом вітчизняної продукції; 
 часткове право власності;  
 участь у прибутках.  

Б) Портфельні інвестиції - вкладення у вигляді коштів і цінних паперів, що припускають 
контроль над виробництвом шляхом придбання контрольного пакета акцій і одержання дивідендів.  

7. Спільні підприємства - це об'єднання господарських зусиль двох або декількох фірм із метою 
спільного створення і розвитку господарського об'єкта й одержання прибутку.  

8. Змішані підприємства - це об'єднання господарських зусиль державних і приватних компаній 
із метою спільного створення господарського об'єкта й одержання прибутку.  

9. Багатонаціональні (або транснаціональні) компанії. Вони функціонують усередині країни і 
за кордоном, де володіють і управляють підприємствами.  
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ТТЕЕММАА  22  
ССееррееддооввиищщее  ммііжжннааррооддннооггоо  ммееннеедджжммееннттуу  

Середовище міжнародного менеджменту (середовище діяльності міжнародних корпорацій) — 
це сукупність різноманітних відносин і інтересів різних груп і організацій, які складаються у всіх країнах, 
де корпорація здійснює свої ділові операції. 

Головна особливість поняття «середовище» пов'язана з об'єктивністю зазначених відносин і 
інтересів, які складаються у країнах незалежно від міжнародної корпорації. До міжнародного середовища 
корпорація має пристосуватись, витрачаючи на це відповідні ресурси. Урахування вимог місцевого 
законодавства до організації бізнесу, сплата податків до приймаючої країни, обмеження щодо тривалості 
робочого дня тощо вимагають певних витрат. Якщо витрати на пристосування до середовища даної країни 
є надто високими і перевищують певний рівень, міжнародна корпорація не започатковує в цій країні свій 
бізнес. 

Важливо підкреслити, що особливість міжнародного середовища пов'язана зі складністю його 
географічного й галузевого аспектів. 

Географічна складність середовища діяльності міжнародних корпорацій полягає у тому, що 
воно включає три елементи: 

 середовище материнської країни (країни походження корпорації); 
 середовища приймаючих країн (країн-господарів); 
 нейтральне середовище (нейтральні водні і повітряні простори, території міжнародних 
організацій, нейтральний материк Антарктида та ін.). 
Середовище, у якому функціонує фірма, що здійснює міжнародні операції, відчуває великий 

вплив із боку цієї фірми і сама справляє на неї величезний вплив.  
Міжнародний бізнес об'днує організації, що діють практично в будь-якому ціннісному й 
інституціональному середовищі.  

Кожна з країн, де ведуть свої операції ТНК, характеризується певними правовими, політичними й 
економічними структурами, рівнем розвитку і культурних умов. Якщо фірма хоче домогтися успіху, вона 
повинна старанно вивчати можливі шляхи взаємодії політики корпорації з політикою національних держав 
і враховувати особливості і рівень розвитку країни партнера.  

У зв'язку з цим комплексний аналіз і оцінка середовища розвитку міжнародного бізнесу фірми є 
найважливішим моментом підготовки всіх стратегічних і багатьох тактичних рішень міжнародного 
менеджменту.  

 
Схема середовища міжнародного менеджменту 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
І. ПОЛІТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ.  
Складові частини політичного середовища:  
Політична система - призначена для інтеграції суспільства в життєздатне функціонуюче ціле.  
Ідеологія - систематизована й інтегрована сукупність концепцій, теорій і цілей, що утворюють 

соціально-політичну програму.  
Політична стабільність - рівень політичного ризику - можливість конфіскації, експропріації, 

валютні ризики, тероризм).  
 



 7

 
Структура аналізу політичного середовища:  

1. Політичний режим у країні і його відносини з Україною. 
2. Міждержавні угоди, що можуть цікавити фірму.  
3. Участь країни в політичних блоках і міжнародних економічних спілках.  
4. Політичні партії і громадські організації в Україні, що мають контакти з владою, політичними 

партіями і громадськими організаціями країни. 
5. Найзначніші політичні лідери. 
6. Основні політичні партії і найвпливовіші громадські організації в країні.  
7. Основні політичні суперники, що борються за владу в країні, і сутність їх принципових позицій в 

економічних, політичних і правових питаннях.  
8. Зв'язок бізнесу і політики (фірми, партії, лідери).  
9. Найближчі вибори парламенту і президента, перспективи їхнього завершення, ймовірний вплив на 

бізнес і на відносини з Україною. 
10. Роль і вплив регіональної влади.  
11. Політична обстановка в регіонах проникнення фірми.  
12. Загальна оцінка політичної стабільності в країні.  

 
ІІ. ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ.  
Знання в цій галузі необхідні при вирішенні різноманітних практичних питань 

зовнішньоекономічної діяльності, а також у діяльності іноземних організацій, фірм і фізичних осіб на 
території України.  

Структура аналізу правового середовища: 
 
1. Правове регулювання МЕВ на національному рівні:  
 

 Регулювання фінансових закордонних операцій;  
 Регулювання створення і трансформації бізнесу; 
 Регулювання трудових відносин; 
 Стимули для розвитку міжнародного бізнесу в конкретній країні (пільгові кредити, прискорена 

амортизація, податки, дотації, субсидії і т.д.);  
 Втановлення різноманітних вимог правового характеру до суб'єктів СГ, здійснення діяльності в 

даній країні (обмеження частини іноземного капіталу, вимоги до умов продажу і до технологій на 
внутрішньому ринку, створення робочих місць;  

2. Ефективність державного управління в країні - реципієнті: 
 Наявність бюрократичних структур, що заважають діяльності; 
 Ступінь впливу бюрократичних структур на законодавство у власних інтересах;  
 Корупція, хабарництво і рівень їх поширення. 

3.Загальна оцінка узгодженості системи права в країні з основними положеннями міжнародного права.  
4. Регулювання в'їзду/виїзду приватних осіб.  
5. Захищеність власності і прав особистості.  
6. Правові питання оподатковування фірм і приватних осіб.  
7. Загальна оцінка стабільності правової системи країни.  
 

ІІІ. ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ.  
Економічна система призначена для розподілу обмежених ресурсів між конкуруючими 

користувачами і пов'язана з регулюванням і координацією ресурсів і власності на будь-яке майно.  
 

Структура аналізу економічного середовища: 
1. Місце, що займає країна по показниках: ВНП, темпи економічного росту, темпи росту інвестицій, 
зовнішньоторговельний оборот, імпорт товарів і послуг.  
2. Населення країни в цілому і регіонів проникнення окремо; половозрастная структура населення в 
динаміці.  
3. Структура суспільства і питома вага окремих соціальних прошарків із характеристиками їх прибутку; 
динаміка цих показників.  
4. Ресурси основних видів, що цікавлять фірму, із ранжуванням по:  

 Наявності в країні і регіонах; 
 Вартісній оцінці;  
 Рівню дефіцитності.  
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5. Основні характеристики можливостей зв'язку.  
6. Характеристики транспортних комунікацій, що цікавлять фірму.  
7. Рівні і форми оплати праці в сферах бізнесу, що цікавлять фірму.  
8. Загальна оцінка різновиду і можливостей:  

 Галузей - ймовірних конкурентів;  
 Галузей - ймовірних постачальників;  
 Галузей - ймовірних споживачів.  

9. Основні елементи валютного регулювання в країні.  
10. Основні елементи торгових і експортно - імпортних обмежень.  
11. Розвиненість науково-технічної і консультаційної діяльності (напрямки, фірми, можливості 
притягнення).  
12. Рівень основних економічних проблем у країні (інфляція, безробіття і т.д.)  
 

ІV. СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ  
 

Соціально-культурне середовище - це певні фізичні, демографічні і поведінські норми, характерні 
для кожної країни, що впливають на методи ведення справ. 

 
Характеристика середовища ведення міжнародного бізнесу в Україні  

 
1. Політико-правовесередовище.  
Для формування сприятливого політико - правового середовища в Україні необхідно:  
1.1.Перебороти відірваність від міжнародних економічних структур. Перші кроки зроблені - 

Україна - член МВФ, МБРР, міжнародних фінансових корпорацій. Міжнародних асоціацій розвитку, а 
також - член СНД, ЧЕС (чорноморське економічне співробітництво).  

1.2.Розвивати внутрішні ринкові структури й інститути для забезпечення ефективності міжнародної 
діяльності. Для цього сформовані і діють інститути, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність: 
міністерства, банки, Державний митний комітет, антимонопольний комітет, міжвідомча комісія з 
зовнішньої торгівлі, НДІ міжнародного профілю й ін. організації.  

1.3.Удосконалювати законодавчо-правову базу здійснення міжнародної діяльності.  
2.Економічне середовище.  
Основним стримуючим чинником розвитку міжнародного бізнесу є незавершеність ринкових 

перетворень.  
Необхідно:  
2.1.Завершити приватизацію, значно підвищивши роль іноземного капіталу.  
2.2.Зміцнення національної валюти. Подолання платіжної кризи.  
2.3.Враховувати розвиток окремих сфер національної економіки.  
3.Соціально-культурне середовище:  
3.1.Включення особистих інтересів у сферу економічних відносин  
3.2. Подолання інерційності господарського мислення.  
3.3. Формування адаптованого до умов української ментальності механізму реалізації прийнятих 

законодавчих актів.  
3.4. Формування позитивної суспільної думки про міжнародний бізнес. 
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ТТЕЕММАА  33  
ССттррааттееггііччннее  ппллааннуувваанннняя  вв  ммііжжннаарроодднниихх  

ооррггааннііззааццііяяхх  
  

 
СУТЬ МІЖНАРОДНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

У процесі самостійного вивчення теми насамперед слід усвідомити суть категорії «стратегія», яку 
було запозичено з військового лексикону спочатку стосовно загального, а згодом і міжнародного 
менеджменту. Класиками військового визначення стратегії вважаються китайський полководець Сунь-Цзи 
та австрійський військовий дослідник К. Клаузевіц, котрі пов'язували стратегію як використання бойових 
дій для досягнення цілей війни. 

У міжнародному менеджменті стратегія - весь комплекс дій, пов'язаний зі створенням і 
посиленням життєздатності і конкурентних переваг міжнародних корпорацій.  

Стратегія — це створення унікальної і вигідної позиції, що передбачає певний набір видів 
діяльності.  

Стратегія — це процес створення стійких конкурентних переваг компанії та їх зниження у 
суперників». 

Стратегія — це взаємозв'язаний комплекс дій, які здійснює фірма для досягнення своїх цілей з 
урахуванням власного ресурсного потенціалу, а також факторів і обмежень зовнішнього середовища. 
Стратегія — це об'єднаний план, що зв'язує всі складові елементи фірми і різні аспекти її діяльності. Усі 
складові стратегії повинні бути інтегровані і сумісні між собою. 

В працях відомих фахівців з питань стратегічного менеджменту наводиться п'ять підходів до 
визначення категорії «стратегія» — так звані 5П - стратегія як:  

 як план,  
 як принцип поведінки,  
 як позиція,  
 як перспектива  
 як прийом з метою перехитрити конкурента. 

Важливо сприйняти принципову особливість стратегічного планування в міжнародних корпораціях. 
Вона полягає в тому, що міжнародним компаніям доводиться при розробці стратегій робити складний вибір 
між глобалізацією та національною відданістю. Цей вибір ілюструє наведена матриця. 

Автори цієї матриці К. Барлетт та С. Гошал у процесі дослідження практики міжнародного 
менеджменту виявили конфлікт між прагненням корпорацій зробити свій бізнес однорідним по всьому 
світу і відповідним світовим стандартам, а отже, і прибутковішим, з одного боку, та зважувати на різницю 
національних смаків своїх споживачів — з іншого. Виходячи з цих двох протилежних підходів, корпорація 
може скористатись перевагами глобалізації (квадрат 1) за рахунок переваг масштабів і цінової конкуренції 
або ж перевагами диференціації (квадрат 4), яка дає можливість запропонувати місцевим споживачам 
унікальні товари (послуги). Зазначені квадрати є сферами прийняття простих, але ризикованих 
стратегічних рішень.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.1. Матриця «глобалізація — національна відданість» 



 
 
 
Інші сфери потребують прийняття менш ризикованих, але складних комплексних рішень. Типові 

стратегії для квадрата 2 пов'язані з нарощуванням рівня міжнародної стандартизації продукції чи 
послуг, однак ситуації можуть вимагати децентралізації управління якістю і контролю і пристосовуватись 
до особливостей окремих країн. У квадраті 3 потреби інтеграції і диференціації є високими. У цій ситуації 
сильне прагнення інтеграції виробництва має поєднуватись із вимогами регіональної диференціації в 
маркетингу. Цей квадрат становить собою найвизначніший виклик для міжнародних корпорацій, оскільки 
він за своєю природою є міжкультурним та асоціюється з формулою локалізації глобального фокусу. 

Важливо зробити наголос на тому, що стратегічне планування — це процес визначення основної 
лінії організації, довгострокових цілей і виконання планів діяльності щодо досягнення зазначених цілей. 

Необхідність і значення стратегічного планування в міжнародному менеджменті зумовлені: 
 утриманням напрямом розвитку компанії в умовах диверсифікації міжнародних операцій; 
 потребою в координації та інтеграції різноманітних операцій у масштабах усієї корпорації; 
 належною підготовкою до виникаючих нових міжнародних викликів і проривів. 

Переваги стратегічного планування полягають у: 
 координації і моніторингу тривалих міжнародних операцій; 
 детальному опрацюванні проблем, пов'язаних з політичними ризиками, конкурентами, стабільністю 

валютних курсів та ін. 
Доцільно звернути увагу слухачів на основні підходи до формулювання і реалізації міжнародних 

стратегій: 
 економічний імператив; 
 політичний імператив; 
 якісний імператив; 
 адміністративний імператив. 

Економічний імператив стратегічного планування ґрунтується на виборі міжнародними 
корпораціями належних продуктів для просування в інші країни шляхом використання брендів цінової 
конкуренції, обслуговування і т. ін. (автомобілі, побутова електроніка і хімія, сталь тощо). 

Політичний імператив означає насамперед відбір міжнародними корпораціями певних країн для 
ведення бізнесу, забезпечення захисту своїх позицій на зарубіжних ринках за допомогою урядів своїх країн. 

Якісний імператив означає використання нових систем управління якістю для докорінного 
поліпшення позицій міжнародної компанії як на внутрішніх, так і зарубіжних ринках. 

Адміністративний імператив базується на врахуванні особливостей кожної ситуації та 
обгрунтуванні рішень в умовах високого рівня невизначеності, використанні гнучких систем координації. 

Зазначені імперативи застосовуються у комбінації. 
Прагнучи опанувати навички стратегічного планування у міжнародних корпораціях, важливо 

відрізняти два види конкурентних переваг.  
 Перший пов'язаний зі здатністю фірми додати до продукції певну додаткову цінність, за яку 
споживачі готові платити більше. Цей вид ґрунтується на ефективних науково-технічних 
розробках корпорації, що забезпечують унікальні характеристики продукції і є основою 
стратегії диференціації.  

 Другий тип переваг полягає у можливості корпорації зменшити виробничі витрати і являє 
собою основу стратегії зменшення витрат. 

Важливо звернути увагу на стратегію глобального розміщення, що дозволяє міжнародним 
корпораціям привести в дію такі фактори збільшення прибутковості, які недоступні для національних 
підприємств: 

1. Передача зарубіжним відділенням базових знань і навичок, які не піддаються швидкому 
відтворенню чи імітації конкурентами. 

2. Економія на розташуванні компанії та її підрозділів шляхом розміщення виробництва в тих 
місцевостях, в яких конкретні операції по створенню цінностей можуть здійснюватись ефективніше і 
формування на цій основі глобальної мережі. 

3. Використання кривої досвіду, що являє собою систематичне скорочення виробничих витрат 
протягом усього життєвого циклу продукції шляхом набуття досвіду виробництва й реалізації продукції та 
економії за рахунок розширення масштабів бізнесу. 
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Рис. 3.2. Складові глобального розміщення виробництва 

 
ОСНОВНІ ТИПИ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЙ 

У практиці міжнародного менеджменту виокремлюють чотири типи міжнародних стратегій:  
 міжнародні  
 мультиринкові 
 транснаціональні 
 глобальні 

 
Таблиця 3.1. 

 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЙ 

Назва стратегії, приклад Характерні ознаки Позитивні риси Негативні риси 
Міжнародна 

стратегія («Мак-
Дональдс», «Майкрософт», 
«Ай-Бі-Ем», «Проктер енд 
Гембл»). 

Тиражування однієї і 
тієї ж продукції в різних 
країнах. Концентрація 
виробництва в країні 
походження. Розміщення 
виробництва і маркетингу в 
інших країнах. 

Відносно низькі 
витрати на виробництво 
завдяки передачі 
основних умінь і 
продуктів, що 
використовуються в 
країні. 

Відсутність 
адаптації до місцевих 
умов. Обмежені 
вигоди від масштабів 
виробництва і 
місцевих умов. 

Мультиринкова 
стратегія («Дженерал 
Моторз» та інші 
автомобільні компанії, 
аудиторські фірми). 

Індивідуалізація 
продукції для різних ринків. 
Розміщення виробництва, 
маркетингу в багатьох різних 
країнах. 

Адаптація до 
місцевих умов. 

Обмежена 
передача знань і 
продуктів між 
країнами. Обмежені 
вигоди від масштабів 
виробництва і 
розташування. 

Глобальна стратегія
(«Інтел», «Моторола», 
«Тексас Інструмент»). 

Централізоване 
виробництво    і маркетинг 
розташовані у країнах з 
найменшими виробничими 
витратами. 

Вигоди від 
відповідної локалізації 
основних процесів. 
Результати від економії 
на масштабах. 

Відсутність 
адаптації до місцевих 
умов. 

Транснаціональна 
стратегія («Катерпілар 
Тракор», «Юнілевер»). 

Одночасна економія на 
масштабах і передачі знань і 
продуктів між країнами. 

Вигоди від ефекту 
масштабів та адаптації 
до місцевих умов. 

Небезпека 
відсутності 
концентрації на 
витратах і місцевих 
ринках і прийняття 
міжнародної стратегії.
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ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЙ 

 
Основні ланки стратегічного планування представлені на рис. 3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3. Процес стратегічного планування 
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ТТЕЕММАА  44  
ППррииййнняяттттяя  рріішшеенньь  вв  ммііжжннаарроодднниихх  

ккооррппооррааццііяяхх  
Розвиток будь-якої розумної цивілізації засновано на розробці і реалізації різного роду рішень. Усі 

рішення звичайно пов'язуються з  людиною чи організацією. Рішення розробляються і реалізуються 
людьми з різним ступенем професіоналізму, тому діапазон рішень великий - від недостатньо обміркованих 
до детально розрахованих.  

Рішення - це результат розумової діяльності людини, що приводить до певного висновку і 
необхідних дій. Так, рішеннями є певний висновок, зроблений людиною без подальших дій, розробка дії чи 
вибір дії з набору альтернатив і його реалізація. Рішення може бути спрямоване на досягнення разових 
(одиничних) результатів, створення постійних  процесів, підтримка розвитку процесів чи припинення 
недопущення будь-якої діяльності.   

Прийняття рішень є важливою  частиною  управлінської діяльності. Образно  говорячи,  прийняття 
рішень можна назвати "центром",  навколо  якого обертається  життя організації. Відповідальність за 
прийняття важливих рішень - важкий моральний тягар, що особливо яскраво виявляється на вищих рівнях 
управління. 

Проблема  прийняття управлінських рішень займає одне з центральних місць у соціології 
організації. Вважаючи організацію інструментом управління, багато соціологів і фахівці з теорії 
управління, починаючи з М. Вебера, прямо пов'язують її діяльність у першу чергу з підготовкою і 
реалізацією управлінських рішень. Ефективність управління багато в чому обумовлена якістю таких 
рішень. Інтерес соціологів до цієї проблеми обумовлений тим, що в рішеннях фіксується вся сукупність 
відносин, що виникають у процесі трудової діяльності і управління організацією. Через них 
переломлюються цілі, інтереси, зв'язки і норми.  

Характеризуючи повний цикл управлінської діяльності, що складає з планування, організації, 
координації, контролю і коректування цілей, легко помітити, що вона, у кінцевому рахунку, представлена у 
виді двох елементів управління: вироблення і здійснення управлінських рішень. Саме тому рішення - 
центральний елемент управління й організації. 

Ухвалення рішення  являє собою свідомий вибір серед наявних  варіантів  чи альтернатив напрямку  
дій, що скорочують розрив між сьогоденням  і  майбутнім  бажаним станом організації. Таким чином, 
даний процес містить у собі багато різних елементів, але неодмінно в ньому присутні такі елементи, як 
проблеми, мети, альтернативи і рішення.   

Управлінське рішення - це творчий акт, спрямований на усунення проблем, що виникли на суб'єкті 
управління (організація, фірма і т.д.). Описати математичною мовою творчий процес неможливо. Але 
основні принципи технології ухвалення рішення вже давно розроблені. Даний процес лежить в основі 
планування діяльності організації. 

 
СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ 

Під час вивчення теми слід усвідомити, що суть управлінських рішень є однаковою для 
національних і міжнародних компаній.  

Прийняття управлінських рішень – це визначені відповідальними особами, насамперед 
керівниками, дії, спрямовані на подолання проблеми, що виникли, наприклад, у зв'язку з невиконанням 
планових показників, несподіваними змінами в зовнішньому середовищі і т. ін. Таким чином, прийняття 
рішень є завершальною фазою — інструментом тонкого настроювання планування як для національних, 
так і міжнародних компаній. 

Однак міжнародні рішення, що приймаються з приводу зарубіжних операцій, у 
транснаціональних корпораціях мають ряд суттєвих особливостей, а саме: 

1. Великі масштаби рішень, оскільки реалізація ключових рішень у міжнародних корпораціях 
пов'язана з перерозподілом і використанням значних ресурсів усієї компанії в цілому.  

2. Величезна кількість рішень, оскільки існує багато зарубіжних відділень і численна кількість видів 
продукції і послуг, по кожному з яких може прийматись одночасно кілька рішень, що можуть суперечити 
одне одному.  

3. Прийняті рішення мають відповідати вимогам локального (національного) законодавства. Це 
стосується продукції, застосовуваних технологій, роботи з персоналом і т. ін., через що порушено питання 
сертифікації продукції міжнародних компаній в Україні.  

4. Рішення в міжнародних корпораціях ураховують специфіку національних культур, оскільки в їх 



підготовці і прийнятті беруть участь представники різних країн, що мають різні цінності щодо критеріїв 
ефективності цих рішень. Дедалі більше рішень приймаються міжнародними командами, в яких має місце 
взаємодія різних культур. 

Таким чином, необхідно усвідомити серйозні відмінності між звичайними і міжнародними 
рішеннями. Звідси — додаткові вимоги та особливості процесу прийняття рішень у міжнародних 
корпораціях.  

Тому важливо підкреслити такі їх особливості: 
1. Значна тривалість процесу прийняття рішень, пов'язана з досить великою кількістю рівнів 

керівництва міжнародною корпорацією. Це породжує складну проблему централізації і децентралізації у 
прийнятті рішень. 

2. Використання складніших методів прийняття рішень, що базуються переважно на інтуїції. 
3. Більш ретельне інформаційне забезпечення процесу прийняття міжнародних рішень для 

забезпечення їх високої якості, оскільки скоригувати прийняття рішення та усунути помилку в ньому 
досить складно через географічну відокремленість зарубіжних відділень. 

4. Спеціальна техніка врахування впливу міжнародного середовища на управлінські рішення. 
Ключовою проблемою прийняття рішень у міжнародних корпораціях є співвідношення між 

централізацією і децентралізацією. За централізації рішення приймаються на вищому рівні, що забезпечує 
їх високу якість. За децентралізації прийняття рішень делегується вниз оперативному персоналу, що 
забезпечує їх гнучкість і своєчасність. 

У міжнародному менеджменті найбільш поширеним є інтуїтивний стиль прийняття управлінських 
рішень, оскільки він дозволяє враховувати особливості національних культур. Це пояснюється також 
особистою характеристикою здібних до міжнародного бізнесу менеджерів, які роблять наголос більше на 
відчуттях і враженнях, ніж на фактах і інформації. 

Особливість інформаційного забезпечення процесу прийняття міжнародних рішень полягає у тому, 
що щоб використати всю релевантну інформацію, тобто ту, що стосується даної проблеми. Складність 
однак, полягає, в тому, що не вся релевантна інформація помітна. Досвід показує, що через різницю 
культур автори проектів рішень можуть випускати з поля зору корисну інформацію, що помітна 
представникам іншої культури.  

У міжнародних сценаріях описуються як можливі майбутні ситуації в країнах ведення бізнесу, так і 
процес розвитку цих ситуацій. 

З огляду на особливості міжнародних рішень важливо усвідомити місце прийняття рішень у системі 
міжнародного менеджменту, яке ілюстровано на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Взаємозв'язок стратегій, структур і прийняття рішень з результативністю управління 
міжнародною компанією 

 
Цей рисунок показує, що прийняття рішень випливає з цілей організації і спрямоване на 

коригування всіх складових менеджменту (стратегій, структур, систем), що впливають на результативність 
управління. 
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ТТЕЕММАА  55  
ООррггааннііззааццііййнниийй  ррооззввииттоокк  ммііжжннаарроодднниихх  

ккооррппоорраацціійй  
СУТЬ І ОСНОВНІ ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ 
На початку опанування теми насамперед необхідно усвідомити суть організаційного фактора в 

міжнародному менеджменті. Організаційний фактор включає: структури управління, взаємозв'язки між 
різними їх ланками і працівниками, розподіл функцій і влади, встановлення повноважень і відповідальності 
кожного співробітника. 

Особливості організаційного фактора в міжнародному менеджменті: 
 природа зарубіжного бізнесу; 
 утворення закордонних відділень; 
 керівництво зарубіжними відділеннями; 
 взаємодія локальних ринків і компаній; 
 часові і географічні особливості; 
 взаємозалежність структур і персоналу. 

Основне місце під час вивчення теми належить організаційним структурам управління міжнародних 
корпорацій. Наступні схеми ілюструють конкретні види організаційних структур міжнародних корпорацій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5.1. Організаційна структура на ранніх стадіях інтернаціоналізації 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 5.2. Організаційна структура дивізіонального типу 
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Рис. 5.3. Глобальна продуктова дивізіональна структура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.4. Глобальна функціональна структура 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 5.5. Мультинаціональна матрична структура 
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Підприємець, який хоче вийти на зарубіжні ринки з якимось одним або кількома видами нової 
продукції, як правило, вводить посаду керуючого з експорту, який підпорядковується керівнику відділу 
маркетингу. Компанії, які значно збільшили обсяг продажів на зарубіжних ринках, почнуть вивчати 
можливість створення у відповідних країнах своїх виробничих потужностей. Але частка зарубіжних 
продажів у загальному обсязі реалізованої продукції може залишатись відносно невеликою. Керівник 
зарубіжної виробничої філії підпорядковується віце-президенту або президенту всієї фірми. При цьому 
центральне керівництво фірми надає допомогу своїм зарубіжним філіям у питаннях виробництва, 
маркетингу, фінансових і людських ресурсів. 

Унаслідок подальшого зростання ділової активності фірми на міжнародних ринках вона звичайно 
створює спеціальне міжнародне відділення. При цьому всі функції, що забезпечують діяльність фірми на 
зарубіжних ринках, концентруються у цьому підрозділі. Вводиться посада керівника такого підрозділу, 
який підпорядковується президенту фірми. Як правило, такий керівник має досить широкі повноваження у 
всіх функціях і видах діяльності зарубіжних філій. 

Особливість дивізіональних структур полягає у значній автономності окремих відділень (дивізій), 
які об'єднуються між собою у великі глобальні підрозділи ТНК. У свою чергу, кожне відділення може мати 
продуктову, функціональну структуру, орієнтовану на споживача. Переваги: 

 місцева відповідальність нижнього рівня; 
 акцент на локальних ринках і проблемах; 
 поліпшення координації в регіоні; 
 використання переваги економічної локалізації операцій; 
 кращі комунікації; 
 «обличчям до обличчя» з місцевим персоналом і проблемами; 
 забезпечення чіткого вимірювання рівня підготовки для лінійних менеджерів. 

Недоліки: 
 потреба у значній кількості осіб зі здібностями лінійних менеджерів; 
 ускладнення централізованого, економічнішого обслуговування (персонал, закупівлі та ін.) і 

прагнення забезпечення такими послугами на регіональному рівні; 
 ускладнення контролю для вищого менеджменту. 

Фірми, що створюють дивізіональну структуру з міжнародним відділенням, мають відносно 
невеликий обсяг зарубіжних продажів порівняно з продажами всередині країни, обмежену номенклатуру 
продукції і географію зарубіжних ринків. Але внаслідок зростання зарубіжних продажів, розширення 
асортименту випуску продукції і просування фірми в нові економічні регіони міжнародна дивізіональна 
структура починає перешкоджати розвитку фірми. 

Коли підрозділи фірми всередині країни і за кордоном діють відокремлено, підприємець 
позбавлений можливості надати глобальну орієнтацію своїй діловій активності. Тому виникає необхідність 
у глобальній структурі, що дозволяє приймати глобальні рішення. — Це рішення про те, де розвивати 
нові виробничі потужності, в які галузі збільшити капіталовкладення, в яких галузях почати 
підприємництво та яку продукцію випускати, звідки отримувати ресурси, які використовувати методи для 
просування на зарубіжні ринки, яку вибрати політику щодо форм власності в зарубіжних філіях і т. д. 
Таким чином, для того щоб приймати справді ефективні рішення щодо своєї діяльності на різних 
міжнародних ринках, фірма повинна робити основну ставку на міжнародні операції, а не на операції 
всередині країни. 

Три найпоширеніші типи глобальних структур — це глобальна продуктова структура, глобальна 
функціональна структура та глобальна регіональна структура. 

Глобальна продуктова структура найкраще підходить для тих фірм, в яких відмінності між 
випущеними видами продукції мають більше значення, ніж різниця між регіонами, в яких їх продають. 
Відмінності у продукції часто обумовлюються тим, що фірма виробляє широку гаму виробів, які 
потребують різних технологій. Крім того, відмінності у продукції можуть проявлятись тому, що методи 
маркетингу мало відповідають каналам реалізації цієї продукції. Якщо структурувати організацію за 
випущеною продукцією, то набагато легше досягти необхідної технологічної і збутової спеціалізації та 
координації. 

Структуризація за географічними регіонами більше підходить там, де регіональні відмінності мають 
більше значення, ніж різниця в продукції. Регіональні відмінності часто обумовлені тим, що різноманітні 
зарубіжні клієнти фірми концентруються у різних регіонах. У результаті проектування організації 
здійснюється за критерієм відповідності купівельного попиту і методів маркетингу в даних регіонах. 
Структурування організації за географічним принципом дає можливість досягти потрібної спеціалізації і 
координації в системі споживач—ринок. 

Матричні структури. Матрична орієнтація (структура) використовується з метою ефективної 
реалізації важливих для фірм проектів, завдань. Це — одна з тимчасових структур, у межах якої члени 



 18

сформованої групи відповідають і перед керівником проекту за своєчасність виконання своїх завдань 
(складових елементів проекту), і перед керівником свого постійного підрозділу за методику та якість 
роботи. 

На практиці часто використовують змішані структури, в яких в окремих видах бізнесу чи країнах 
використовуються різні типи підрозділів і розподілу повноважень. За результатами одного з обстежень 
розподіл міжнародних корпорацій щодо використання різних типів організаційних структур має такий 
вигляд: 

1. Міжнародні операції з локальною координацією виробництва, маркетингу, персоналу та ін., 
організовані всередині національних філій 11,8 %. 

2. Міжнародна  дивізіональна структура  зі  звітуванням старшого менеджменту президенту або 
виконавчим директорам корпорації 14,7%. 

3. Одна або більше регіональних штаб-квартир координує виробництво, маркетинг чи персонал по 
окремих локальних відділеннях 20,6 %. 

4. Світова виробнича чи світова матрична структура використовується для координації 
міжнародних операцій 17,6% 

5. Використовуються змішані структури 35,3 %. 
 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ 
 
Важливе значення в освоєнні теми має питання управління змінами та організаційним розвитком 

міжнародних корпорацій. 
Організаційний розвиток являє собою систему цілеспрямованих заходів, спрямованих на 

адаптацію компанії до вимог зовнішнього середовища шляхом удосконалення внутрішніх взаємовідносин. 
Важливо звернути увагу на зовнішні і внутрішні чинники організаційного розвитку. Перші пов'язані 

зі змінами міжнародного середовища і тиском конкурентів, підвищенням вимог споживачів у різних 
країнах, змінами національних і міжнародних правових актів і т. ін. Внутрішні чинники полягають у 
застарілих елементах менеджменту: структурах, процедурах, стилях керівництва, а також навичках 
персоналу. У зв'язку з цим належну увагу слід звернути на п'ять основних складових (типів) організаційних 
змін: стратегій, структур, персоналу, технологій та продуктів. 

Вивчаючи це питання, необхідно знати й основні інструменти організаційного розвитку, до яких 
належать: програми навчання, комунікації, участь у змінах, венчурні команди, переговори, підтримка 
вищого менеджменту, примушування. 

Вивченню цього питання сприятиме засвоєння деяких теоретичних концепцій управління змінами. 
Одна з них — концепція аналізу силового поля  —  була    запропонована    американським   психологом     
К. Левіним. За цією концепцією зміна є результатом взаємодії її спонукаючих і обмежуючих сил. А 
впровадження змін потребує від менеджменту аналізу балансу наявних сил і цілеспрямованого усунення 
гальмуючих сил з одночасною підтримкою спонукаючих сил.  

Інша теоретична концепція була запропонована американським дослідником Р. Кантер під назвою 
«три постпідприємницькі стратегії», які включають таке: 

1. Розвиток синергізму за одночасного зміцнення внутрішньої кооперації та інтегрованості 
організації. 

2. Створення союзів з іншими організаціями. 
3. Розробка нових напрямів, створення нових ділових можливостей для організацій у майбутньому. 
Важливо, однак, звернути увагу на складність процесу змін у міжнародних корпораціях, які 

лякають персонал своєю невизначеністю і загрозою втрати роботи. 
Стосовно міжнародних корпорацій, варто звернути увагу на три моменти: 
 Ініціатором змін виступає, як правило, штаб-квартира, насамперед вище керівництво. Найбільші 
складнощі у проведенні змін виникають у зарубіжних відділеннях, які нерідко доводиться 
продавати через консерватизм. 
 Західна культура є сприятливішою для змін, ніж східна. 
 Ефективним для здійснення змін є міжнародні венчурні команди — спеціальні структуровані 
одиниці, відповідальні за розвиток інноваційних проектів. 
Проведення організаційних змін пов'язано з організаційним проектуванням. Цей процес по-різному 

здійснюється в різних корпораціях залежно від їх стратегічних орієнтацій.  
Зазначені відмінності наведені в табл. 5.6. 
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Таблиця 5.6. 
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ В КОМПАНІЯХ РІЗНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 

 
Фактори 

організаційного 
проектування 

Етноцентризм Поліцентризм Геоцентризм 

Складність організації Складна в «домашній» 
країні і проста у філіях 

Різноманітна і 
незалежна 

Зростаюча складність і 
незалежність 

Повноваження, 
прийняття рішень 

Вищі рівні штаб-
квартири 

Нижчі рівні штаб-
квартири 

Співробітництво між штаб-
квартирою і філіями 

Оцінка і контроль «Домашні» стандарти 
застосовуються для 
оцінки осіб і виконання

Залежить від місцевості Впроваджується стандарти, які є 
універсальними і локальними 
одночасно 

Винагорода, покарання, 
стимули 

Високі в штаб-квартирі 
і низькі у філіях 

Різноманітні варіанти: 
можуть бути високі чи 
низькі винагороди для 
філій 

Міжнародні чи локальні 
винагороди керуючих відповідно 
до досягнень світових чи 
локальних цілей 

Комунікації, 
інформаційні потоки 

Великий обсяг до філій: 
замовлення, команди, 
поради 

Незначний обсяг до і 
від штаб-квартири; 
малий обсяг між 
філіями 

Обидва напрями однакові між 
штаб-квартирою і філіями, а 
також між філіями; керуючі 
філій з учасниками 
управлінської команди 

Укомплектування 
штатів, розвиток 
персоналу 

Набір і розвиток 
персоналу «домашніх» 
країн для захоплення 
ключових позицій по 
всьому світу 

  

 
Позитивне ставлення фірми до організаційного розвитку притаманно певним типам компаній. До їх 

числа належать організації без кордонів і самонавчальні організації. 
Організація без кордонів прагне посилити зв'язок із зовнішнім середовищем, усунути горизонтальні 

бар'єри між фірмою та її партнерами, а також здолати вертикальні бар'єри всередині організації між 
ієрархічними рівнями управління. Для міжнародних корпорацій важливого значення набувають подолання 
географічних бар'єрів і утворення вільного руху ресурсів компанії по всьому світу і формування 
глобальних корпорацій.  

При цьому корпорація проходить три фази розвитку:  
 глобальний учень,  
 глобальний підприємець  
 глобальний лідер.  

Ключові зміни при цьому відбуваються в людських ресурсах, організаційних структурах і 
організаційних процесах.  

Самонавчальна організація являє собою таку компанію, в якій кожен співробітник займається 
виявленням і розв'язанням проблем, забезпечуючи можливість безперервних експериментів, змін і 
вдосконалень, що сприяє росту і розвитку організації, досягненню встановлених цілей.  
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ТТЕЕММАА  66  
УУппррааввлліінннняя  ллююддссььккииммии  рреессууррссааммии  вв  

ммііжжннаарроодднниихх  ккооррппооррааццііяяхх  
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В МІЖНАРОДНИХ 

КОРПОРАЦІЯХ 
Вивчаючи тему, необхідно насамперед усвідомити суть управління людськими ресурсами 

міжнародних корпорацій, яка пов'язана з рухом їх персоналу по всіх відділеннях у світі та забезпеченням 
задоволення їхніх різноманітних потреб, включаючи розвиток і просування. З огляду на це визначення 
доцільно звернути увагу на три основних моделі управління людськими ресурсами, які використовуються 
міжнародними корпораціями: людський капітал, ринок праці та відданість організації.  

Характеристики цих моделей наведені в табл. 6.1: 
Таблиця 6.1. 

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 
 
Підхід 

 
Характеристики Американські 

організації 
Японські організації

Витрати на навчання Малі вкладення Великі вкладення 
Навички навчання Навчання конкретним 

навичкам 
Загальне навчання 

Людський 
капітал 

Оцінка діяльності Формалізована Неформалізована 
Пріоритети На першому місці — зовнішні 

фактори 
На першому місці — 
внутрішні фактори 

Характер найму Короткостроковий Довгостроковий 

Ринок праці 

Методи просування Спеціалізовані сходи 
просування 

Неспеціалізовані сходи 
просування 

Трудові контракти Прямі контракти по найму Психологічні контракти 
Стимули Зовнішні Внутрішні 

Відданість 
організації 

Робочі завдання Індивідуальні робочі завдання Групова орієнтація у роботі 
 
Важливо підкреслити, що в практиці управління міжнародними корпораціями одночасно 

використовуються всі три зазначені в таблиці моделі стосовно різних категорій персоналу. 
 
Важливим є розуміння особливостей управління людськими ресурсами в ТНК: 

 відмінність ринків праці у країнах-господарях; 
 переміщення працівників між підрозділами компанії, що розташовані в різних країнах; 
 відмінність практики управління людськими ресурсами в різних філіях; 
 національна орієнтація персоналу; 
 ускладнення контролю виконання. 

 
У процесі опрацювання теми варто з'ясувати питання про джерела людських ресурсів: 
 
1.Домашні країни — експатріанти 

 Технічна компетенція. 
 Висока кваліфікація. 
 Контроль корпоративної стратегії. 

2.Країни-господарі — місцевий персонал 
 Пристосованість до місцевих умов. 
 Високі стимули. 
 Імідж компанії. 
 Довгострокові цілі персоналу. 
 Мобільність. 
 Менші витрати. 

3.Треті країни 
 Надійна експертиза. 
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 Висока здатність до роботи. 
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ В БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОМУ КУЛЬТУРНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 
 
Далі слід звернути увагу на питання мотивації персоналу в міжнародних корпораціях.  
Форми стимулювання персоналу міжнародник корпорацій поділяються на чотири групи: 
1. Основна матеріальна винагорода розглядається як базисна для будь-якої країни та умов 

праці. Оклад становить, як правило, від 40 до 70% загального розміру винагороди працівника фірми.  
Другий рівень — надбавки, доплати, додаткові  виплати, премії, комісійні винагороди (для торгових 

працівників фірми) - становлять у сукупності до 60% загальних витрат. І третя складова — участь у 
прибутках та опціони —  являють собою особливий інструмент стимулювання, який використовують 
далеко не всі міжнародні фірми і, в основному, для керівних працівників. 

2. Компенсації — специфічний набір інструментів стимулювання працівників у міжнародній фірмі 
(особливо при закордонних призначеннях). Це головне, що відрізняє систему винагороди в «домашньому» 
середовищі від міжнародного. Фірми компенсують працівнику реальні і передбачувані затрати, пов'язані з 
переміщенням (транспорт, оренда приміщень, харчування), а також надають соціальні виплати та пільги (на 
навчання дітей, по проведенню свят, відпусток). 

3. Нематеріальне стимулювання являє собою класичні форми мотивації працівників без 
матеріальної винагороди (подяки, нагороди, заохочення, нова робота, дострокове просування), а також ігри, 
конкурси, програми загального і спеціального навчання. 

4. Змішане стимулювання використовує комбіновані (матеріальні і нематеріальні) форми і тому є 
необхідним доповненням до основного стимулювання і компенсації. Різноманітні прийоми спонукання 
працівників (призи, подарунки, пенсійні і страхові програми) спрямовані на зміцнення лояльності 
працівників у теперішньому і збільшення продовження їхньої активності роботи в майбутньому. 

 
ОСОБЛИВОСТІ КЕРІВНИЦТВА В МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ 

Приступаючи до вивчення теми, слід пам'ятати, що: 
Керівництво — це процес впливу на людей для спрямування їхніх зусиль на досягнення певних 

цілей. 
Далі важливо звернути увагу на проблеми призначення вищих керівників міжнародних корпорацій. 

З одного боку, існує кілька видів кар'єри, а з іншого, — доводиться враховувати значення культурного 
фактора. З огляду на зазначені аспекти селекції вищого рівня управлінців міжнародних корпорацій, 
доцільно звернути увагу на дві основні моделі формування вищого менеджменту міжнародних корпорацій: 
широкого фахівця та спеціалізованого керівника. 

Перша модель ґрунтується на використанні фахівців різного профілю, які поступово набувають 
широкої управлінської підготовки. У цій моделі фахівець, піднімаючись по сходах службової кар'єри, 
переносить спеціалізований досвід на більш широкі сфери діяльності і дає, таким чином, поштовх до 
розвитку компанії.  

Модель спеціалізованого керівника базується на управлінській кваліфікації менеджера, що має 
фундаментальну бізнесову підготовку, насамперед завдяки отриманню ступеня «Магістр ділового 
адміністрування», і застосовує свою компетенцію в певних сферах.  

Необхідно опрацювати три основні моделі кар'єри виконавчих директорів: американську, 
європейську та японську. 

Американська модель — це: 
 отримання вищої освіти; 
 незначний досвід практичної роботи; 
 вища управлінська підготовка до початку кар'єри в університетських школах бізнесу і 

отримання ступеня МВА (магістр ділового адміністрування); 
 ділова кар'єра відповідно до запрошень корпорації і шкіл бізнесу після отримання ступеня 

МДА. 
Європейська модель — це: 

 отримання вищої освіти; 
 набуття управлінських знань і навичок на основі практичної роботи на керівних постах; 
 систематизація і вдосконалення навичок керівної роботи в процесі перепідготовки і 

підвищення кваліфікації в провідних університетських школах бізнесу. 
Японська модель — це: 

 отримання вищої освіти; 
 конкурсний найм на роботу до корпорації; 
 кар'єра фахівця з висуванням на керівну роботу; 



 багатоетапна ротація у поєднанні з перепідготовкою і підвищенням кваліфікації в 
корпоративних навчальних центрах. 

Під час вивчення теми слід зважати і на складну систему зарубіжних призначень, яка представлена 
на рис. 6.1. 
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Рис. 6.1. Схема селекції менеджерів для зарубіжної діяльності 
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ТТЕЕММАА  77  
ККеерруувваанннняя  іі  ккооммууннііккааццііїї  вв  ммііжжннаарроодднниихх  

ккооррппооррааццііяяхх  
ОСОБЛИВОСТІ КЕРІВНИЦТВА МІЖНАРОДНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ 

 
Керівництво - це процес впливу на людей для спрямування їх зусиль на досягнення певних цілей 
Два важливих аспекти керівництва міжнародними корпораціями: 

 Філософські основи поглядів керівників на підлеглих  
 Підходи до лідерства як відображення характеристик автократії - участі і поведінки 
керівників 

 
 
 
 
 
 

1) Автократичне керівництво  
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Патерналістське керівництво  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3) Демократичне керівництво (Participative Leadership) 
 

 
Рис. 7.1. Взаємодія між керівниками і підлеглими 

  
ОСНОВНІ МОДЕЛІ КЕРІВНИЦТВА МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ 

 
Основа прийняття рішень. 
1) Фактологічний менеджер - знаходить доступну інформацію і готує рішення, спираючись на 

факти і дані. Фокус його зусиль зосереджено на документованих теперішніх подіях і даних, для реєстрації 
яких йому потрібно мати відповідні навички. Кожен менеджер цього типу має свої власні методи 
діяльності. 

2) Інтуїтивний менеджер - грунтується у прийнятті рішень на свої уявлення і інновації. У своїй 
діяльності Його міркування перескакують від однієї ідеї до іншої, що дозволяє йому обгрунтувати цілі. 
Фокус його уваги пов'язаний з майбутнім. 

3) Аналітичний менеджер - відзначається логічністю і систематичністю, ретельним зважуванням 
наявних альтернатив. Його мислення зачіпає минуле, теперішнє і майбутнє, стратегію і тактику. Прийняття 
ним рішень є результатом систематизованого підходу до формулювання альтернатив і їх комплексного 
співставлення, аналізу. 
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4) Нормативний менеджер є ідеалістичним і довірливим до того, як може бути вирішена та чи інша 
проблема. Фокус його уваги - минулий досвід, який оцінюється з позицій його використання в нових діях. 
Він наполягає на оцінці виконання в залежності від розподілу, сприйняття, розуміння досягнутих цілей. 

Прийняття рішень пов'язується з діями управлінської команди, організації і її культури. 
Чотири основні типи керівників. 
1) Адміністратор - керівник, здатний виявити слабкі ланки у роботі і прийняти для їх усунення 

ефективні корегуючи заходи. 
2) Лідер - керівник, спроможний спілкуватись з людьми, розпізнавати потенціал кожного 

працівника і зацікавити його у повному використанні цього потенціалу, вести людей за собою, викликати у 
них віру в 

успіх справи. 
3) Плановик - керівник, який прагне оптимізувати майбутню діяльність фірми, концентруючи 

основні ресурси в традиційних сферах діяльності і спрямовуючи її на досягнення поставлених цілей. 
4) Підприємець - керівник, який прагне змінити динаміку розвитку фірми, а не екстраполювати її 

минулу діяльність, шукає нові напрями діяльності, експериментує і ризикує. 
 

КОМУНІКАЦІЇ В М/Н МЕНЕДЖМЕНТІ 
 
1.Здійснення комунікацій - це зв’язуючий процес, необхідний для будь-якої важливої управлінської дії. 
2.Комунікації - це обмін інформацією між людьми. 
3.Між організацією і її оточенням, між вище і нижче розташованими рівнями, між підрозділами організації 
необхідним є обмін інформації. Керівники зв’язуються напряму з підлеглими, незалежно від того чи то є 
індивіди, чи групи. Існують також чутки - як неформальна інформаційна система. 
4.Основними елементами комунікаційного процесу є: 

 Відправник 
 Повідомлення 
  Канал 
  Отримувач 

5.Етапи процесу: 
 розробка ідеї 
 кодування і вибір каналу 
 передача 
 розшифровка (декодування) 

6.Обернений зв’язок, тобто реакція покупця, яка показує, чи є зрозумілою чи незрозумілою передана 
інформація, допомагає подолати шум. 
7.Шум в інформаційній системі - це те, що викривлює зміст внаслідок мовних відмінностей, відмінностей 
у сприйнятті, а також фізичних взаємодій. 
8.Відмінності у сприйнятті є поширеною перепоною на шляху обміну інформацією, оскільки люди 
реагують лише на те, що сприймають. Якщо у них різні системи цінностей і переваг, вони, скоріше за все, 
будуть сприймати і інтерпретувати інформацію по-різному. 
9.Семантичні відхилення, тобто неспівпадання способів використання слів і їх значень, є поширеною 
вадою в інформаційних обмінах з використанням слів як символів. 
10.Невербальні сигнали можуть ускладнювати комунікацію, якщо вони вступають у протиріччя із 
значенням слів. 
11.Поганий обернений зв’язок і невміння слухати заважають ефективному обміну інформацією. 
12.Керівник може підвищити ефективність міжособових обмінів, проясняючи ідеї до того, як повідомляти 
їх, враховуючи можливі відмінності - семантики і сприйняття, - подаючи значення мови поз, жестів і 
інтонацій, використовуючи емпатію і заохочуючи формування оберненого зв’язку. 
13.Поширеними перепонами на шляху обміну інформацією в організаціях слугує фільтрація поганих новин 
підлеглими, перевантаження інформаційної сітки і незадовільна структура організації. 
14.Обмін інформацією в організації можна покращити, створивши системи оберненого зв’язку, регулюючи 
інформаційні потоки, здійснюючи управлінські дії, що сприяли б формуванню вхідних і бокових гілок 
інформаційного обміну, розвертаючи системи збору пропозицій, друкуючи матеріали інформаційного 
характеру для використання всередині організації і застосовуючи досягнення сучасної інформаційної 
технології. 

  
Особливості міжнародних комунікацій:  

  Розміщення окремих елементів комунікацій в різних частинах світу  
  Віддаленість  
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  Вплив різних культур  
  Різниця в часі  
  Значні затрати  

  
БАР'ЄРИ МІЖНАРОДНИХ КОМУНІКАЦІЙ: 

1) Мовні бар'єри  
Типові кроки підготовки письмового звіту з використанням перекладу:  

  виявлення персоналом матеріалу для включення до письмового повідомлення  
  підготовка попереднього письмового проекту повідомлення німецькою мовою  
  доопрацювання проекту німецькою мовою  
  переклад матеріалу з німецької мови на англійську  
  консультація з персоналом, що володіє двома мовами, відносно перекладу  
  доопрацювання проекту англійською мовою в додатковий час доти, поки він не буде 
придатним для подальшого використання  

2) Бар'єри сприйняття  
  Рекламні повідомлення  
  Інші погляди  

3) Вплив культури  
  культурні цінності  
  непорозуміння  

4) Невербальні комунікації  
  враження  
  дистанція (інтимна, особиста, соціальна, публічна)  

  
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 
а) Поліпшення системи зворотного зв'язку. 
Найбільш важливий зворотній зв'язок між материнськими компаніями і приєднаними відділеннями.  
Існує два типи систем зворотного зв'язку: 

 особові (наради, телефонні розмови) 
 міжособові (звіти, бюджети, плани) 

б) Мовний тренінг: 
 Вербальні (усні) комунікації 
 Письмові комунікації 

в) Культурний тренінг: 
 Розуміння іншої-культури 
 Національна культура і субкультура (спільність культури країн Південної Америки, латинська 
культура - основа культури Іспанії, Португалії, Італії, Франції). 
 Обмеженість поняття "міжнародна культура" 

г) Посилення гнучкості і співробітництва: 
 Внутрішньофірмова взаємодія 
 Переговори 
 Врахування відмінностей між географічною і корпоративною культурами 

д) Способи подолання культурних бар'єрів: 
 Зберігайте неупередженість 
 Уважно відносьтесь до звичаїв інших людей 
 Враховуйте багатозначність однакових жестів і виражень у різних країнах 
 Пристосовуйте ваш стиль до особливостей іншої людини 
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ТТЕЕММАА  88  
ККооннттрроолльь  іі  ззввііттннііссттьь  уу  ммііжжннаарроодднниихх  

ккооррппооррааццііяяхх  
  

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ В МІЖНАРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 
Три основні вимоги до контролю в міжнародних компаніях: 
 
1) Стандарти повинні враховувати як загальнокорпоративні цілі так і місцеві умови 
2) Інформація, що міститься у звітах, повинна віддзеркалювати не тільки поточне виконання, а й 
встановлені стандарти 
3) Управлінські дії щодо коригування відхилень є заключним кроком функції контролю 
 
Проблеми контролю: 

 Цілі зовнішньоекономічних операцій конфліктують із загально-корпоративними цілями 
 Цілі партнерів спільних підприємств суперечать корпоративному менеджменту 
 Досвід і компетенція в плануванні дуже різняться у різних зарубіжних відділеннях 
 Філософська природа конфліктів відносно цілей і політика зарубіжних операцій в основному 

пов'язані з культурними відмінностями між менеджерами країни походження і країни-господаря. 
  

Основні типи контролю: 
 
1) Прямий контроль 

 Наради в штаб-квартирі 
 Відрядження вищих менеджерів до зарубіжних відділень 
 Контроль поточної діяльності персоналу 
 Контроль за допомогою організаційної структури (письмові офіційні звіти, ланцюги команд) 

2) Непрямий контроль 
 Щомісячна звітність, що надсилається до офісу країн походження 
 Додатки до оперативної звітності, включаючи фінансові звіти (баланс, звіти про доходи, бюджети) 
 Фінансові співвідношення 

 
Три комплекти фінансових звітів зарубіжних відділень до штаб-квартири: 
 

  Звіти, що ґрунтуються на національних стандартах рахунків, передбачених законодавством і 
професійними організаціями в країні-господаря.  

  Звіти, що пов'язують принципи обліку із стандартами, що вимагає країна походження  
  Консолідаційні фінансові звіти з урахуванням вимог країн походження.  

 
Особливості контролю в різних міжнародних корпораціях: 
 
1. Корпорації США 

  Наголос на кількісних аспектах контролю діяльності зарубіжних відділень   
  Контролювання виконання планів, бюджетів у відповідності із стандартами компанії  
  Централізоване надходження інформації до штаб-квартири про стан виробничих процесів  
  Істотний вплив кар'єрних аспектів на процес контролю  

  
2. Західноєвропейські корпорації 

  Тенденція до вимірювання якісних аспектів зарубіжних операцій  
  Контролювання переважно поведінки і її впливу на досягнення цілей  
  Переважно децентралізований характер виробничого контролю  
  Короткі вертикальні відстані у каналах звітності  
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3.Японські корпорації 
  Менша ніж у США участь менеджерів і контролерів у процесі безпосереднього контролю  
  Наявність довгострокових планів і бюджетів призводить до більш гнучкого їх використання в 

комунікаціях, що розширює їх роль далеко за межі контрольних інструментів.  
 
Вимірювання виконання: 

  Фінансове виконання (прибуток, фінансові коефіцієнти)  
  Контроль якості (гуртки контролю якості, сучасні системи контролю якості)  
  Особистий контроль (групова та індивідуальна орієнтація)  
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ТТЕЕММАА  99  
ТТееххннооллооггііччннаа  ппооллііттииккаа  ммііжжннаарроодднниихх  

ккооррппоорраацціійй  
  

ЦІЛІ І НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
 
Сучасне ринкове середовище характеризується тим, що технології, безперервно розвиваючись, 

змінюють ринок, формуючи нові потреби і видозмінюючи зв’язані технологічні ланцюги. Не дивно, що 
ринок інтелектуальної власності відіграє все більш важливу роль у розвитку бізнесу взагалі і м/н особливо.  
М/н менеджер повинен вміти приймати рішення, що стосуються діяльності фірми у технологічній сфері 
таким чином, щоб використовувати відмінності і переваги м/н кооперації для нарощення конкурентних 
переваг. При цьому повинні враховуватись взаємозалежності, існуючі між технологічною політикою фірми 
і іншими сторонами її діяльності: відношеннями власності, структурною політикою, фінансовою сферою, 
ринком робочої сили і т.п.  

У сучасному м/н оточенні спроможність компанії до технологічних нововведень стає основним 
джерелом її конкурентоспроможності.  

Під технологією у широкому змісті цього слова розуміють науково-технічні, виробничі, 
управлінські і комерційні знання і досвід.  

Технологічні політика підприємства або організації - це набір принципів і дій (спосіб діяльності), 
на основі якого вибираються, розробляються і впроваджуються нові продукти і технологічні процеси.  

Основні задачі технологічної політики фірми:  
1)моніторинг науково-дослідних досягнень у світі, а також загальних технологічних тенденцій;  
2)стимулювання постійного підвищення освітнього і кваліфікаційного рівня персоналу компанії;  
3)визначення факторів, сприяючих інноваціям (нововведенням);  
4)формування організаційної структури підприємства, найбільш сприятливої для здійснення 

безперервного інноваційного процесу, забезпечення мотивації персоналу;  
5)координація і досягнення узгодженості дій різних підрозділів компанії по проведенню НДДКР.  
 

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 

Розвиток технологій - основна рушійна сила економічного зростання фірми.  
За останні десятиліття проявились наступні закономірності технологічного розвитку:  

 нова технологія приходить не одна, а у поєднанні з іншими;  
 кожний набір технологій включає ряд взаємодоповнюючих базових технологій;  
 кожна базова технологія - ядро багатьох прикладних технологій;  
 прикладні технології використовуються для модернізації існуючих виробництв, причому 

відставання у застосуванні у фірмі нової технології рано чи пізно призведе до зміни 
керівництва.  

Особливість нового етапу полягає у тому, що тепер розвивається не один пучок технологій, як було 
в 50-60 рр, а цілих три: інформаційно-комунікаціний, біотехнологічний і пов’язаний з новими матеріалами.  

Підприємці стикаються з новими технологіями декілька разів на рік.  
Технологічна революція, особливо в інформаційно-комунікаціній сфері, сприяла процесу глобалізації 
економіки. З одного боку, збільшення вартості НДДКР інтенсифікувало пошук компаніями можливостей 
розширення ринків, щоб виправдати зростаючі витрати, а з іншого - сучасні засоби комунікації дозволяють 
надзвичайно швидко поширювати нові зразки поведінки, впливаючи на культуру як виробництва, так і 
споживання у багатьох країнах. Спроби створення державою локального внутрішнього ринку рано чи пізно 
призводять до якісного розриву між товарами, запропонованими на національному і м/н ринках.  
Взаємодія розглянутих факторів призводить до змін в корпоративній культурі, сприяючи переходу на 
децентралізоване управління МНК.  

 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
У сучасних умовах справді передовими є ті компанії, що у змозі уважно відслідковувати всі ринкові 

і технологічні тенденції, творчо реагувати на ті можливості і загрози, які ці тенденції несуть в собі, 
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постійно генерувати нові ідеї і продукти і швидко і ефективно використовувати їх з врахуванням 
глобального масштабу.  

Технологічна політика слугує двоєдиній глобальній цілі фірми - по-перше, знизити ризики і 
вижити, по-друге, підвищити ефективність власної діяльності, стати більш прибутковою. 
Інтернаціоналізація НДДКР також направлена на досягнення цієї цілі шляхом створення цілого ряду 
переваг:  

 полегшує доступ до дефіцитних ресурсів.  
 наближає компанію до її споживачів.  
 полегшує доступ до ринку (необхідність дотримання місцевих стандартів, слідування 

національної економічної і науково-технічної політики ...).  
 зниження витрат і ризиків.  
 обхід законодавчих обмежень.  

 
ТИПИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Глобальний характер конкуренції не лише робить нововведення більш значними для ТНК, але 

обумовлює необхідність пошуку нових шляхів сворення інновацій. Традиційно більшість МНК 
застосовувала один з двох класичних типів проведення технологічної політики:  

 “center-for-global” (політика глобального центру)  
 “local-for-local” (політика поліцентризму) 

 
Політика глобального центру.  
Даний тип політики полягає в пошуку нових технологій у країні базування для створення нових 

продуктів і процесів, використовуючи централізовані ресурси материнської компанії, і поширенні 
інновацій по світовим відділенням МНК.  

Централізація НДДКР обумовлена наступними причинами:  
1)необхідність контролю з боку менеджменту МНК над технологією, яка розглядається як 

довгострокова конкурентна перевага;  
2)необхідність тісної взаємодії між розробкою документації і обладнання, а пізніше (згодом) - між 

функціями виробництва і розвитку технології;  
3)в умовах швидко змінної конкурентної обстановки централізація скорочує час на проведення 

НДДКР.  
Основний ризик централізованого проведення технологічної політики полягає у тому, що результат 

інновацій не може точно відображати локальні ринкові потреби, можливі також труднощі з впровадженням 
нової технології із-за опору з боку дочірніх фірм прийняттю централізованих рішень.  
 

Політика поліцентризму.  
Другий традиційний тип здійснення технологічних змін, “local-for-local”, передбачає, що дочірні 

компанії МНК використовують власні можливості і ресурси для розробки нових технологій, що 
забезпечують їх власні потреби. Ця модель дозволяє відображати унікальні потреби різних країн, в яких 
діють МНК. У сучасних умовах, не дивлячись на те, що укріпляється тенденція глобалізації у багатьох 
галузях, необхідність врахування особливостей місцевого попиту і країнових відмінностей не зникає, а 
часто навіть зростає.  

Але у такого типу інноваційного процесу є і негативні сторони:  
 не завжди обгрунтоване прагнення національних відділень до автономії;  
 дублювання розробок, уже проведених в інших дочірніх компаніях МНК, у випадку, коли 

кожне національне відділення шукає власне рішення загальної проблеми;  
 виникнення додаткових витрат на проведення НДДКР.  

При проведенні технологічної політики менеджери МНК повинні в один і той же час підвищувати 
ефективність централізованих і локальних інновацій, а також створювати умови для пошуку нових форм 
здійснення транснаціональних інновацій. Таким чином, крім вищеописаних типів інноваційного процесу за 
останні роки все більше поширення отримують нові методи здійснення технологічних змін. Ці методи 
можна поділити на дві категорії: “locally-leveraged” (розподілена система технологічного розвитку) і 
“globally-linked” (інтегрована система технологічного розвитку).  
 

Розподілена система технологічного розвитку.  
Технологічна політика типу “locally-leveraged” включає використання ресурсів національного 

відділення в цілях створення інновацій не лише для місцевого ринку, але й для поширення їх на світовій 
основі. Це дозволяє менеджменту МНК об’єднати інноваційні ресурси всіх дочірніх фірм і 
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використовувати їх для всієї корпорації. МНК отримує властивість реагувати на ринкові зміни, які 
проявляються в одній країні, і використовувати їх для виявлення подібних тенденцій в інших країнах. 
Даний спосіб проведення технологічної політики потребує від менеджменту розвивати і контролювати 
процес навчання кадрів дочірніх фірм корпорації, координувати їх діяльність в області НДДКР, але зате дає 
можливість компанії значно підвищити ефективність використання інноваційних ресурсів.  
Однак локальні нововведення, розроблені одним внутрішньодержавним відділенням, не завжди легко 
передаються в інші відділення. Основні перепони полягають у спробах трансферту продуктів або процесів, 
що не задовольняють умови іншої країни; у недостатній координації трансфертних механізмів; у бар’єрах, 
що визначаються синдромом “зроблено не в нас”, який проявляється у боротьбі національних відділень за 
проведення своїх власних автономних НДДКР.  

 
Інтегрована система технологічного розвитку.  
Останній тип проведення інноваційної політики - “globally-linked” - передбачає об’єднання ресурсів 

і можливостей всіх елементів МНК як на рівні головної компанії, так і на рівні дочірніх фірм для спільного 
створення і впровадження інновацій. У цьому випадку кожна одиниця своїми власними унікальними 
ресурсами сприяє розробці спільних інновацій. Цей тип технологічної політики краще інших підходить в 
умовах, коли потреба в інноваціях не відповідає дослідницьким можливостям даного 
внутрішньодержавного відділення або коли об’єднані ресурси і можливості декількох організаційних 
одиниць можуть сприяти більш ефективній розробці потрібної технології. Створення гнучких зв’язків 
дозволяє об’єднати зусилля багатьох одиниць для отримання МНК ефекту синегрії.  
Але такий процес створення інновацій також має свої обмеження. Він потребує значної м/н координації, 
яка може стати надто дорогою і неефективною. Багаточисельні м/н зв’язки між різними організаційними 
одиницями МНК, які необхідні для обслуговування цього процесу, також можуть перевантажити компанію 
по причині невизначеності і надмірного розпорошення влади.  

Задача менеджера полягає не в сприянні поширенню того чи іншого типу інноваційного процесу, а 
в пошуку і впровадженню таких організаційних систем, які сприяли б забезпеченню ефективності всіх цих 
процесів. Іншими словами, він повинен в один і той же час, по-перше, підвищувати ефективність кожного 
типу інноваційного процесу, по-друге, створювати умови, що дозволяють впроваджувати технологічні 
зміни всіма способами одночасно.  

Але зусилля по укріпленню одного шляху здійснення технологічних змін не повинні вести до 
витіснення інших.  
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ТТЕЕММАА  1100  
ФФііннааннссооввиийй  ммееннеедджжммееннтт  ммііжжннаарроодднниихх  

ккооррппоорраацціійй  
 
 
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В МІЖНАРОДНОМУ 

БІЗНЕСІ 
У будь-якій організації керівникам усіх рівнів доводиться приймати фінансові рішення. Більше 

того, переважна більшість усіх рішень, що приймаються в організації, вимагає фінансових розрахунків. 
Тобто, більшість менеджерів у тій чи іншій мірі керують фінансами. 

Глобалізація господарського життя в сучасних умовах призводить до того, що на сьогоднішній день 
фінансова діяльність: 

1) стає всі більше інтегрованою та мінливою; 
2) вона є тим цементуючим елементом, який об'єднує в єдине ціле безліч різноманітних внутрішніх 

та зовнішніх процесів та видів діяльності, що здійснюються в ТНК. 
Внаслідок цього фінансові проблеми набувають світового значення. З 1980р. система фінансових 

ринків, що існували в різних країнах, почала функціонувати на глобальному рівні. Виникла світова 
фінансова мережа, яка об’єднала провідні фінансові центри різних країн (Нью-Йорк, Лондон, Цюріх, Токіо 
та інші). 

Особливості сучасної глобальної фінансової системи: 
1. Глобальна присутність міжнародних фінансових інститутів. 
2. Міжнародна фінансова інтеграція. 
3. Швидкий розвиток фінансових інновацій. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особливості світового фінансового середовища: 

1. Чисельність валют 
2. Наростаючі валютні ризики 
3. Політичний ризик 
4. Різноманітні політичні та юридичні системи  
5. Функціонування євроринку 
6. Роль уряду 

Всі суб’єкти світового господарства діють у рамках світової системи грошей (світової валютної 
системи).  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) – комерційні банки є володарями, покупцями та продавцями іноземної валюти. Той об'єм 

валюти, який вони хотіли б мати, складає попит приватного сектора на цю валюту. 
(2) – Центральний банк може продавати комерційним банкам частину своїх валютних резервів. 

Одним з найважливіших елементів світового фінансового середовища є фінанси ТНК, управління якими 
здійснюється за допомогою принципів, методів та інструментів міжнародного фінансового менеджменту. 

Міжнародний фінансовий менеджмент – це система економічних рішень з приводу визначення 
джерел та напрямків фінансування фірми, нейтралізації фінансових ризиків в умовах інтернаціоналізації 
господарського життя. 

Мета міжнародного фінансового менеджменту – досягнення компромісу між цілями 
підприємства та фінансовими можливостями їх реалізації. 

Загальні завдання фінансового менеджменту: 
1) фінансовий аналіз та система прийняття рішень; 
2) планування використання коротко- та довготермінових фінансових ресурсів; 
3) аналіз можливого ризику; 
4) контроль і звіт про виконання рішення. 
Спеціальні завдання міжнародного фінансового менеджменту: 
1) аналіз платіжного балансу країни (для оцінки положення країни стосовно її зовнішньої позиції); 
2) планування фінансових операцій з використанням в міжнародних розрахунках різних валют; 
3) кредитування експертної діяльності; 
4) міжнародна мотивація здійснення прямих і портфельних інвестицій. 
 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ТНК 
 

I. Пряме зарубіжне інвестування 
II. Фінансування зарубіжних філій 
III. Контроль і регулювання грошових операцій у світовому масштабі 
IV. Управління відкритими валютними позиціями, що знаходяться під ризиком 
V.Складання кошторисів капіталовкладень та їх окупності  
 
І. ПРЯМЕ ЗАРУБІЖНЕ ІНВЕСТУВАННЯ - основне джерело коштів для зарубіжних операцій 

ТНК та один з основних методів отримання прибутку на зарубіжних ринках. 
Основні теорії прямого зарубіжного інвестування ТНК: 
1. Теорія недосконалості ринків (Хаймер). 
Сутність: ТНК використовують недосконалість ринків, які виникають природним шляхом 

(наприклад, корисні копалини), або внаслідок діяльності окремих компаній чи урядів. 
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ТНК, діючи в багатьох країнах одночасно, максимізує свої прибутки таким чином, щоб всі її підрозділи 
отримували вигоду. ТНК мають порівняно нижчі витрати, і отримують більший валютний дохід, ніж 
місцеві компанії, при тому ж рівні ризику, через недосконалість ринків. 

2.Еклектична теорія Дж. Даннінга. 
Сутність: для обслуговування конкретних ринків фірма повинна мати переваги, властиві тільки їй, 

такі як: розміри, позиція на ринку, нематеріальні активи (патенти, ноу-хау і т.д.). Фірма більше виграє від 
використання цих переваг, ніж від їх продаж. Фірма інтерналізує свої переваги шляхом прямого 
зарубіжного інвестування. 

1. Недосконалість ринку, пов'язана з індивідуалізацією своєї продукції (додання продукту 
характеристик, що відрізняють його від аналогічної продукції інших фірм), збільшенням числа модифікацій 
продукту і розширенням номенклатури продукції (з виходом за межі галузі). Здатність великих ТНК 
витрачати значні засоби на рекламу і диференціацію продукції, що дає їм переваги перед невеликими 
конкурентами та дає можливість отримувати великий прибуток за рахунок володіння найбільшою часткою 
ринку. Прикладом такої компанії є «Кока-Кола», що може одержати високий доход від свого закордонного 
інвестування за допомогою великих витрат, спрямованих на диференціацію продукції.  

2. Недосконалість ринку, пов'язана з якістю технології. Поліпшена технологія може знижувати 
витрати (технологія виробництва) чи підвищувати прибуток (технологія продукту). У будь-якому випадку 
ТНК можуть здійснювати в країнах-реципієнтах контролююче (пряме) інвестування, що дає їм вищий 
дохід, ніж місцевим портфельним інвесторам, що купують цінні папери, випущені місцевими (технологічно 
слабшими) компаніями. 

3. Недосконалість ринку, пов'язана з умовами ринку капіталу. При сприятливих умовах, що існують 
на місцевому ринку капіталу, деякі ТНК могли одержувати капітал по нижчій вартості. Так було у випадку 
американських ТНК до початку 1970-х років і у випадку японських ТНК на початку 1980-х років. За таких 
умов ці ТНК могли одержувати більший доход від своїх світових інвестицій, чим місцеві компанії-
конкуренти. Крім того, ТНК, що одержують капітал по більш низькій вартості, можуть здійснювати 
інвестування, що забезпечує гранично більш низький доход, чим у їхніх конкурентів. У будь-якому 
випадку ТНК можуть здійснювати в країнах-реципієнтах контролююче інвестування, що забезпечить їм 
більш високий доход, чим місцевим портфельним інвесторам, що купують цінні папери, випущені 
місцевими компаніями з більш високою вартістю капіталу. 

 
ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ 

 
  І. Відноситься до 

внутрішньої структури 
ТНК  

Корпорптивна фінансова 
структура: фінансовий ризик 
нездатності здійснювати платежі по 
боргах і валютний ризик ТНК  

ІІ. Відноситься до 
світового середовища  

Систематичні світові зміни: ризик 
змін у світовому середовищі - як 
невигідні ціні на товари і світовий 
економічний спад  

ІІІ. Відноситься до 
специфічних факторів, 
пов'язаних з діяльністю 
в даній країні  

Несистематичні (пов'язані з даною 
країною) ризики: регіональні ризики; 
ризики, повязані з динамікою 
економічного циклу, експропріацією, 
трансляційні, операційні валютні і 
економічні відкриті позиції під 
ризиком  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Методи регулювання ризиків: 
1. Попереднє обговорення 
2. Створення СП 
3. Стратегія діяльності 
4. Страхування ризиків 
 
ІІ. ФІНАНСУВАННЯ ЗАРУБІЖНИХ ФІЛІЙ. 
Може приймати багато різних форм. Якщо мова йде про внутрішні корпоративні фінанси, то 

розрізняють фінансування посередництвом надання займів і фінансування шляхом випуску нових акцій. 
Важливо розрізняти внутрішні займи і джерела фінансування, які є зовнішніми для ТНК. 

 33



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На вибір джерела фінансування впливають наступні фактори: 
1. Потреба в збереженні або посиленні адміністративного контролю за філіями. 
2. Потреба в отриманні від них регулярного надходження коштів. 
3. Вибір об’єкта фінансування (основний капітал, дебіторська заборгованість і т.д.). 
4. Мінімізація всіх податків, що сплачуються в світовому масштабі, та інші елементи комерційних 

стратегій. 
5. Прагнення мінімізувати ризики. 
 
Мобілізація засобів системи  
Система ТНК є складною організацією, що включає кілька видів організаційних одиниць. Кожні дві 

одиниці можуть мати між собою безліч різних зв'язків. На мал. представлений огляд фінансових зв'язків 
системи. Якщо система складається з материнської компанії, регіональної фінансової штаб-квартири і двох 
діючих дочірніх фірм, число фінансових зв'язків дорівнює шести. Зі збільшенням кількості одиниць у 
системі фінансових зв'язків росте в геометричній прогресії. Через кожен фінансовий зв'язок здійснюється 
безліч різних угод. 

ІІІ. КОНТРОЛЬ І РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВИХ ОПЕРАЦІЙ У СВІТОВОМУ МАСШТАБІ. 
Міжнародні корпорації прагнуть до досягнення і гармонізації багатьох різних цілей при контролі та 

регулюванні операцій з грішми. 
Цілі контролю: 
1. Оптимізація вкладень готівкових коштів 
2. Мінімізація фінансових витрат 
3. Уникнення валютних збитків 
4. Мінімізація податкового тягаря 
5. Уникнення витрат від політичних і економічних ризиків 
Проблеми і ризики контролю: 
1) взаємодія двох чи більше фінансових систем, в кожній з яких діють різні ставки прибутку на 

процентах і необхідні різні витрати грошових коштів; 
2) різні валютні системи, кожна з яких передбачає різні форми урядового контролю за 

специфічними операціями; 
3) постійні зміни валютних курсів і валютних процентних ставок, а також пов’язані з ними зміни 

прогнозів цих курсів і ставок; 
4) значні відмінності між національними податковими системами; 
5) інфляція; 
6) політичні ризики. 
Стратегії та механізми контролю грошових коштів: 
1) Системний підхід до контролю і регулювання грошових операцій. 

При системному підході багатонаціональна корпорація розглядається як організаційна сукупність, 
усередині якої можуть існувати різні складові, які функціонують по-різному. Сукупність припускає те, що 
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материнська компанія багатонаціональної корпорації жадає від усіх своїх окремих підрозділів (філій) 
приношення в жертву своїх особистих прагнень заради одержання прибутку на благо загального цілого. 

2) Потреби закордонних філій. Окремі діючі філії багатонаціональних корпорацій можуть мати 
різні представлення і точки зору з приводу того, як повинні здійснюватися контроль і регулювання 
грошових операцій. У даному випадку увага буде зосереджена у великому ступені на діях і можливостях 
одержання асигнувань і на розробці плану по досягненню більш вузьких і конкретизованих цілей і задач. 
 

IV. УПРАВЛІННЯ ВІДКРИТИМИ ВАЛЮТНИМИ ПОЗИЦІЯМИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ПІД 
РИЗИКОМ. 

Основна відмінність між МНК і внутрішніми корпораціями – це та, що вони більш залежні від 
коливання валових ресурсів, ніж національні. 

При управлінні валютними ризиками необхідно враховувати: 
1) валютні курси по різному впливають на ризик, пов’язаний з рухом готівки і на ризик, пов’язаний 

з активами (втрати неможливо повернути, вони є безповоротними, а вартість активів може коливатись і 
повернутись до початкового стану); 

2) готівковий ризик – “подія, що відбулась” у фіксований момент часу. Враховується в поточному 
план. Ризик активів – “подія, що відбувається” – враховується при розробці торгівельних стратегій. 

Види валютних ризиків: 
1. Операційний валютний (договірний) 
2. Поточний (не договірний) 
3. Ризик перерахунку із однієї валюти в іншу 
Операційний валютний ризик пов’язаний з необхідністю здійснення ТНК платежів або отримання 

коштів в іноземній валюті в наступних періодах (міра впливу коливань валютних ресурсів на витрати 
відомих майбутніх операцій з готівкою). 

Поточний валютний ризик визначається результатом зміни валютних курсів, що впливає на рух 
готівки (яка відноситься до поточних операцій). 

 
V. СКЛАДАННЯ КОШТОРИСІВ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ ТА ЇХ ОКУПНОСТІ.  
Складання кошторисів капіталовкладень та їх окупності – це фінансове рішення стосовно КВ в 

основні фонди МНК мають значні розміри і капіталоємність. 
Особливості складання кошторисів в міжнародних банках: 
1) залежність від коливань валютних ресурсів; 
2) вплив різних рівнів інфляції в різних країнах; 
3) відмінність показників ризику в різних країнах; 
4) необхідність узгодження з керівниками як в самій ТНК, так і з урядами різних країн; 
5) для економічного аналізу ефективності проекту КВ необхідна інформація з численних джерел, 

розташованих в різних країнах, в різних частинах організаційної структури МНК. 
 
Часто дочірні компанії висувають свої пропозиції стосовно проекту, які необхідно узгоджувати. 
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ТТЕЕММАА  1111  
ТТооррггооввееллььнніі  ооппееррааццііїї  ммііжжннаарроодднниихх  

ккооррппоорраацціійй  
 

КОМЕРЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ 
Вивчаючи питання, важливо усвідомити ключову особливість комерційних операцій міжнародних 

корпорацій.  
Перша з них полягає в тому, що торговельні операції являють собою завершальну, обслуговуючу 

фазу міжнародного бізнесу, яка дозволяє реалізувати цінності корпорації у вигляді вироблених товарів, 
послуг, виконаних робіт. Переважна більшість провідних транснаціональних корпорацій самостійно 
створюють нові продукти, організують їх виробництво, використовуючи міжнародну кооперацію, а лише 
після цього здійснюють торговельні операції. Тому доходи від таких операцій реалізують додаткові 
вартості, створені на попередніх фазах бізнесу. 

По-друге, комерційні операції міжнародних корпорацій здійснюються у багатьох валютах, що 
дозволяє знизити їх ризикованість і підвищити прибутковість. Однак це потребує ретельного узгодження 
торговельних і фінансових аспектів міжнародного бізнесу. 

По-третє, міжнародні корпорації мають значну кількість варіантів організації торговельних 
операцій, адже провідні корпорації можуть продавати готову продукцію, напівфабрикати, ліцензії, патенти, 
вдаватись до лізингу устаткування, франчайзингу і т. д. Це потребує від менеджменту корпорацій 
використання сучасних інструментів порівняльного аналізу під час формування планів продажу. 

По-четверте, міжнародні корпорації у своїй торговельній діяльності спираються на розгалужену 
мережу посередників — оптових і роздрібних компаній. З одного боку, це спрощує процес продажу і 
зменшує зусилля на просування товарів, скорочує потребу в обігових коштах і підвищує рентабельність 
бізнесу. З іншого боку, виникає загроза послаблення зворотного зв'язку між кінцевим споживачем і 
корпорацією. Тому корпораціям доводиться підтримувати належне співвідношення між власними 
продажами і поставками посередника на всіх національних ринках. 

По-п 'яте, торговельні операції здійснюються на багатьох національних ринках, які мають численні 
відмінності як у вимогах до товарів (послуг), так і в методах продажу. Ці відмінності повинні оперативно і 
ретельно враховуватись на попередніх фазах бізнесу. 

Опрацьовуючи питання, важливо зрозуміти міжнародний життєвий цикл продукту, який 
представлено на рис. 11.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.11.1. Міжнародний життєвий цикл продукту 



 
З цієї схеми видно, що нові продукти створюються насамперед для так званих домашніх ринків. 

Згодом нові продукти реалізуються на зарубіжних ринках. Якщо обсяги цих ринків значні, то для їх 
захоплення створюються зарубіжні фірми. 

Виходячи з цього життєвого циклу, можна визначити склад і обсяг торговельних операцій. 
Скажімо, при створенні нового продукту доведеться купувати, у тому числі імпортувати, дослідницьке 
устаткування, патенти, різноманітні види сировини. При відкритті зарубіжних відділень доведеться 
купувати устаткування і сировину для виробництва товарів, здійснюючи одночасно продаж готової 
продукції, купувати рекламні послуги. Під час згортання зарубіжного бізнесу доведеться продавати все 
відділення в цілому або ж здійснювати продаж окремих активів. Якщо підсумувати обсяг комерційних 
операцій за етапами життєвого циклу всіх бізнесів, то можна визначити масштаби і структуру торговельної 
діяльності. У подальшому ці плани деталізуються в торговельних угодах і контрактах купівлі-продажу, 
переважна частина яких набуватиме міжнародного характеру, оскільки їх сторони належать до різних 
країн, а виконання угод потребує експортно-імпортних операцій. 

Детальніші знання щодо змісту міжнародних торговельних угод, порядку їх підготовки і виконання 
студент може знайти в рекомендованих навчальних виданнях. 
 
 

ЕКСПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ 
Головну увагу під час вивчення теми слід приділити широким можливостям міжнародних 

корпорацій у здійсненні експортних операцій. З одного боку, транснаціональні корпорації виробляють 
конкурентоспроможні товари і послуги та мають можливості постачати їх у різні країни, при цьому 
агресивно впливаючи на ринки цих країн. З іншого боку, більшість країн світу мають потребу в цих товарах 
і послугах для прискорення свого соціально-економічного розвитку. Завдяки застосуванню ефективних 
інформаційних технологій імпортери цих країн швидко виявляють виробників конкурентоспроможних 
товарів.  

Стратегія експорту базується на чотирьох простих принципах: 
Входь до нового ринку першим, тобто перемагай інших. 
1. Виробляй мало І продавай мало для входження на ринок у невеликих масштабах за дуже 

незначного інвестування та просування одного головного продукту. 
2. Наймай на роботу місцевих працівників для продажу продукції фірми. 
3. Формулюй і реалізуй глобальні стратегічні плани експорту та кінцевого закордонного 

виробництва продукції. 
Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на експортне фінансування — залучення, 

забезпечення і використання фінансових коштів з метою здійснення експортної угоди. В її основі лежить не 
лише торгівля товарами народного споживання, але й поставка машин на обладнання, продаж 
нематеріального майна (права, ліцензії). Експортне фінансування повинно бути пов'язане безпосередньо з 
конкретним договором про поставку товарів і послуг, в якому врегульовані права і обов'язки продавця 
(постачальника) і покупця (підрядчика). 

Фінансуватися експорт може звичайними і нетрадиційними методами; кошти надаються банками, 
небанківськими установами або державними організаціями. 

При фінансуванні експорту використовуються практично всі форми кредитів, які застосовуються 
для внутрішньої торгівлі. Утворились і особливі форми фінансування, які перебувають у тісному зв'язку з 
наданими іноземному партнеру умовами платежу. 

Нетрадиційні методи фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій 
Під час вивчення третього питання теми важливо звернути увагу на міжнародні зустрічні угоди, 

міжнародний лізинг, факторингові та форфетингові операції. 
Зустрічна торгівля — це зовнішньоторговельні операції, при здійсненні яких у документах 

фіксуються тверді зобов'язання експортерів та імпортерів здійснити повний або частковий збалансований 
обмін товарами. 

Сучасна торговельна практика міжнародних корпорацій передбачає використання таких п'яти 
основних видів зустрічного обміну: бартер, зустрічна закупівля, офсет, продаж через третю сторону, 
компенсація. 

1. Лізинг класифікують як товарний кредит в основні фонди, а за формою він схожий з 
інвестиційним фінансуванням. 

Види лізингових платежів включають: 
1) амортизацію фінансованого активу; 
2) витрати лізингодавця — 

 пов'язані із залученням капіталу, тобто відсоткові платежі з кредиту; 
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 пов'язані з укладанням й управлінням лізинговим контрактом, тобто операційні; 
3)прибуток лізингодавця. 
Факторинг — різновид посередницьких операцій, що проводяться банком і спеціальними 

компаніями, що являє собою купівлю грошових вимог експортера до імпортера та їх інкасацію. 
За цієї операції експортер відразу ж отримує готівкою від 70 до 90 % від номінальної вартості 

рахунків-фактур. Інші 10—30 % після вирахування відсотків за кредит і комісії за послуги зараховуються 
на блокований рахунок експортера. Таким чином фактор-фірма страхується від ризику неплатежу 
імпортера. Якщо імпортер оплачує свої зобов'язання у строк, то факторингова компанія розблоковує 
рахунок і повертає залишок клієнту-експортеру. 

Існує два види факторингу: прихований і відкритий. За відкритого факторингу, купуючи 
вимоги, фактор-фірма застосовує відкриту концесію, тобто повідомляє покупця (імпортера) про уступку 
вимог експортером. У разі використання прихованого факторингу покупець не інформується про продаж 
зобов'язань фактор-фірми. Також жодному з контрагентів експортера не повідомляється про кредитування 
його продажу факторною компанією.  

Вартість факторингу включає: 
 відсотки за користування кредитом (вище ринкової ставки по кредитах відповідного терміну 

на 2—3 % пункти); 
 плату за обслуговування (бухгалтерія, інкасування боргу та інші послуги): вилучається як 

відсотки від суми рахунка-фактури, як правило, у межах 0,5—3 % від суми переуступлених 
рахунків; 

 при безоборотному факторингу спеціальну надбавку за ризик у розмірі 0,2—0,5 % від суми 
кредитування. 

Форфетинг — купівля середньострокових векселів, інших боргових і платіжних документів, що 
виникають з товарних поставок, спеціальним кредитним інститутом (форфейтером) за готівковий 
розрахунок без права регресу на експортера при наданні останнім достатнього забезпечення. 

Форфетер бере на себе всі види ризиків. 
Форфетирування надає низку істотних переваг експортеру: 

 поліпшує позиції експортера за ліквідністю, оскільки фірма негайно отримує готівку; 
 експортер звільняється від валютних, кредитних, відсоткових ризиків; 
 зменшуються довгострокові вимоги в балансі фірми, що призводить до зростання її 

кредитоспроможності; 
 зникає необхідність у контролі за погашенням кредиту і роботі з інкасації платежів; 
 форфетинг не впливає на ліміти експортера по овердрафту або на інший кредит, наданий 

банком. 
Недоліки форфетинга: 

 висока вартість: ставка значно більша за звичайні ставки за кредитами, оскільки форфетер 
бере на себе всі ризики; 

 складний пошук для експортера банку, що забажав би діяти як форфетер. 
Співвідношення форфетинга і факторингу. Головні відмінності форфетинга від факторингу 

полягають у: 
1) неможливості регресу відносно експортера, тобто експортер повністю звільняється від ризику 

неплатежу; 
2) здійсненні форфетинга лише за сприяння банку і спеціального фінансового інституту 

(форфетера); 
3) продажу лише однієї вимоги; 
4) характері вимог — вони повинні мати середньо- і довгостроковий характер; 
взятті на себе також політичних ризиків; 
сплаті повної суми ціни вимоги (при факторингу звичайно заморожується 10 %); 
необхідності наявності банківських гарантій імпортеру. 
 

 
ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ 

Вивчення теми грунтується на розумінні способів фінансування імпорту. Джерела фінансування 
імпорту схожі з джерелами фінансування експорту. Це зумовлено тим, що надання кредиту експортеру 
дозволяє йому розширяти торговий кредит імпортеру (наприклад, коли банк готовий надати експортеру 
аванс під інкасо, експортер має можливість погодитись на оплату товару шляхом строкової тратти), а також 
тим, що надання кредиту імпортеру дозволяє експортеру отримати оплату негайно (використовуючи, 
наприклад, лізингові або форфетингові операції). 
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Способи фінансування імпортерів: 
1) банківський овердрафт у національній або іноземній валюті; 
2) позичка в національній або іноземній валюті; 
3) торгівля по відкритому рахунку; 
4)   фінансування шляхом комісійної фірми; 
5)   розрахунки за допомогою акцептного акредитива та акредитива з розстрочкою платежу; 
6)   лізинг; 
7)   форфетинг; 
8)   фінансування покупця; 
9)   зустрічна торгівля; 
10) банківський акцепт; 
11) позичка під продукцію. 
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ТТЕЕММАА  1122  
ІІннввеессттииццііййнніі  ооппееррааццііїї  ммііжжннаарроодднниихх  

ккооррппоорраацціійй  
  

Міжнародні інвестиції мають суперечливу природу. У цьому зв'язку варто звернути увагу студентів 
на розбіжності між інтересами корпорації та країн, в яких вони діють. Інтереси корпорації полягають в 
отриманні додаткових прибутків від розміщення інвестицій за кордоном або здешевленні залучених 
інвестицій для розвитку корпорації. Материнська країна зацікавлена в розміщенні інвестицій на своїй 
території або ж у фінансових надходженнях від зарубіжних філій у вигляді частини прибутків. Зарубіжні 
країни зацікавлені не лише у зростанні обсягів виробництва і створенні робочих місць, а й в імпорті 
технологій, залученні сучасного досвіду ведення бізнесу, навчанні персоналу, піднесенні іміджу країни і т. 
ін. 

 
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ 

Переважна частина інвестицій використовується у розвинутих країнах. Частка 12 провідних країн-
реципієнтів становить близько 70%. У складі цих країн лише дві (Китай і Мексика) не належать до 
розвинутих.  

Опрацьовуючи питання теми, потрібно звернути увагу на теоретичну розробку питання про прямі 
іноземні інвестиції. Адже за всіх інших умов вони є дорогим і ризикованішим способом одержання 
прибутку, ніж експорт і ліцензування. 

Значна частина концепцій ґрунтується на тому, що всі інші умови не є рівними. Серед цих умов — 
транспортні витрати, недосконалості ринку, «ефект наслідування» у фірм-конкурентів, життєвий цикл 
продукції, конкуренто-географічні переваги місця розташування. Інша теорія базується на ідеї стратегічної 
конкуренції між фірмами на глобальному ринку. В основі ще однієї концепції лежить теорія життєвого 
циклу товару, згідно з якою піонери в освоєнні певної продукції на якомусь етапі мають створювати за 
допомогою прямих іноземних інвестицій зарубіжне виробництво. 

Однак найпоширенішою є концепція конкретно-географічних переваг британського економіста Дж. 
Данінга, відома під назвою ОЛІ (Owner ship — власність, Location — місцезнаходження, Internalisation — 
інтерналізація). Відповідно до цієї концепції успіх прямого інвестування пов'язаний з поєднанням власних 
унікальних активів (технології, патенти, науково-дослідні розробки та ін.), ресурсів та активів, об'єднаних 
певним місцем розташування, а також розвитком внутрішньокорпоративних відносин. У теорії прямого 
іноземного інвестування ця концепція була названа Дж. Денінгом електичною парадигмою. 

 
ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ 

До курсу «Міжнародний менеджмент» має відношення рух цінних паперів, що пов'язаний з різними 
валютами, зокрема лістинг материнською корпорацією на зарубіжних ринках, купівля цінних паперів, 
емітованих в інших країнах і т. ін.  

У цьому зв'язку існують дві форми інвестиційного процесу: пряма (без посередників) і фондова 
(рис. 12.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 12.1. Фондова форма міжнародного інвестиційного процесу 



Доцільно звернути увагу студентів на те, що в основі практики портфельного інвестування лежить 
концепція міжнародної диверсифікації портфелів, що містить такі положення: 

 
1. Модель оцінки капітальних активів. 
2. Багатокраїнна модель. 
3. Арбітражне ціноутворення. 
4. Ефективність і недосконалість ринку. 
5. Валютний фактор. 
6. Раціональні очікування та оцінка міжнародних активів. 
7. Лінія ринку капіталів. 
8. Побудова портфелів. 
9. Кореляція доходів між національними ринками акцій. 
10. Скорочення портфельних ризиків шляхом міжнародної диверсифікації. 
11. Розробка міжнародних портфельних стратегій. 
12. Оцінка дохідності і ризику за портфелем. 

Однак з погляду курсу «Міжнародний менеджмент» важливіше значення має міжнародний 
портфельний менеджмент, що складається з трьох основних етапів: 

 
1. Обґрунтування міжнародних інституціональних портфельних стратегій. 
2. Управління міжнародним портфелем. 
3. Оцінка міжнародних інвестиційних характеристик. 

 
З огляду на зазначені етапи в самостійному опануванні теми доцільно вивчити конкретні 

інструменти портфельного менеджменту, що використовуються міжнародними корпораціями на кожному з 
цих етапів. 

 
Серед портфельних стратегій важливо виокремити три найпоширеніші: 

 індексація портфеля з урахуванням крупних ринків; 
 агресивне проникнення і вихід з ринкових секторів; 
 глобальні стратегії. 

 
Оцінка міжнародних інвестиційних характеристик включає такі етапи: 

з'ясувати проблеми, що виникають у процесі оцінки (якість портфеля чи здібності менеджера, 
складність визначення ризику альтернативних портфелів, специфічні обмеження різних 
видів інвесторів); 

 використання різних методів оцінки портфельного ризику (критерій органічного ризику 
Трейнора — перевищення доходу за портфелем над безризиковою ставкою, критерій 
сукупного ризику Шарпа — дохід на одиницю ризику та різниця в портфельній 
диверсифікації); 

 побудова об'єднаних таблиць інституціональних інвесторів з урахуванням впливу ринку. 
 

МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ 
 

Оскільки управління міжнародними портфельними інвестиціями в сучасних умовах здійснюється 
інвестиційними компаніями, важливо приділити належну увагу четвертому питанню теми, оскільки воно 
важливе для розуміння теми в цілому з трьох причин.  

По-перше, транснаціональні корпорації вдаються до послуг таких компаній для диверсифікації 
ризиків і вирівнювання валютних потоків.  

По-друге, ці компанії входять до об'єкта курсу, оскільки часто мають засновників у різних країнах і 
діють на міжнародних ринках.  

По-третє, ці компанії часто використовуються як джерело інвестиційних коштів для міжнародних 
корпорацій. 

Найпоширенішими формами міжнародних інвестиційних компаній є інвестиційні фонди, що 
акумулюють кошти своїх вкладників шляхом випуску і продажу власних акцій. Переваги таких фондів: 
ефективність, інформаційна прозорість, диверсифікація, професійний менеджмент, ліквідність, зручність 
для інвесторів, податкові пільги, регулювання. Серед інших організаційних форм міжнародних 
інвестиційних компаній зазначимо пайові інвестиційні трасти, пенсійні фонди, закриті і відкриті фонди, 
регіональні фонди, міжнародні фонди, глобальні фонди і т. ін.  
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ТТЕЕММАА  1133  
ЕЕттииккаа  іі  ссооццііааллььннаа  ввііддппооввііддааллььннііссттьь  

ммііжжннаарроодднниихх  ккооррппоорраацціійй  
Етика — система моральних принципів, яка зобов'язує відрізняти правильну поведінку від 

неправильної. 
Як видно з цього визначення, розуміння ділової етики багато в чому залежить від системи 

загальних і особистих цінностей менеджерів і виконавців. 
Важливо розрізняти етику всередині організації та етику взаємовідносин організації із зовнішнім 

середовищем. 
Щодо організаційної та зовнішньої етики взаємовідносин організації із зовнішнім середовищем, то 

можна скористатися вимогами, яких дотримуються провідні міжнародні компанії у своїй діяльності, за 
оцінками Гарвардської школи бізнесу. 

Етика відносин зі споживачами: 
 безпечність товарів (послуг, робіт); 
 надання інформації про товари і технологію їх виготовлення; 
 право вибору покупцем товарів (послуг, робіт); 
 урахування вимог споживачів; 
 спонсорування освітніх програм безпечного використання 

продукції; 
 поліпшення пакування і маркування; 

підвищення споживчої цінності продуктів; 
 зменшення забрудненості продуктів. 

Етика відносин зі співробітниками: 
 відсутність будь-якої дискримінації у сфері зайнятості; 
 особливий статус працівників з обмеженою дієздатністю; 
 охорона здоров'я і техніка безпеки; 
 навчання і розвиток персоналу; 
 обговорення кар'єри; 
 «дитячий день» для працюючих батьків; 
 програми оздоровлення і стрес-менеджменту. 

Етика довкілля: 
 контроль забруднення; 
 захист середовища; 
 збереження природних ресурсів; 
 утилізація (переробка) відходів. 

Екологічна етика: 
 уникнення несприятливого впливу фірми на природне сере 

довище; 
 дотримання екологічних стандартів; 
 участь у поліпшенні екології. 

Етика відносин із партнерами: 
 дотримання зобов'язань; 
 недопущення маніпулювання інвестиціями; 
 урахування інтересів партнерів під час розподілу прибутку. 

Етика взаємовідносин із конкурентами: 
 запобігання таємних угод на ринках; 
 використання соціально прийнятних пріоритетів і критеріїв 
 для оцінки конкурентних стратегій; 
 вихід із сумнівних ринків під час виникнення значних етичних проблем. 

Етика відносин із суспільством: 
 збереження і розширення зайнятості; 
 соціальна відповідальність; 
 урахування місцевих традицій, звичаїв; 
 дарування коштів, продуктів, послуг, робочого часу працівникам; спонсорування проектів 

соціального добробуту;  
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 підтримування освіти і мистецтва;  
 підтримування громадських рекреаційних програм;  
 участь у громадських роботах, проектах.  

Етика відносин з державою: 
 дотримання законодавства; 
 добросовісна звітність; 
 виконання державних замовлень у зазначені строки; 
 уникнення хабарництва у взаємовідносинах із державними службовцями. 

Міжнародна етика: 
 вироблення етичних стандартів, прийнятих у всьому світі; 
 урахування національної культури; 
 залучення місцевого персоналу; 
 підтримування країн, що розвиваються, шляхом розвитку фірм з міжнародними 

конкурентними стратегіями; 
 дотримання відповідальності між країнами в умовах виму 

шеного закриття підприємств. 
Причини неетичної поведінки: 

 недостатність законодавчої та нормативно-правової бази; 
 значний обсяг «тіньової» економіки; 
 конкурентна боротьба, що відсуває на далекий план етичні міркування; 
 зростаюче прагнення звітувати про рівень прибутковості за дедалі коротші періоди, тобто в 

кожному квартальному звіті; 
 відсутність належного стимулювання етичної поведінки керівників; 
 загальне зниження ролі етики в суспільстві; 
 певний тиск на рядових працівників з боку організації з метою пошуку компромісів між 

їхніми цінностями і цінностями вищого керівництва;  
 низькі моральні якості членів суспільства. 

Інструменти поліпшення етичності поведінки в організаціях: 
 етичні стандарти (кодекси), які описують загальну систему цінностей, етичні правила, яких 

мають дотримуватися працівники компанії; 
 комітети з етики, які роблять повсякденну оцінку практики з позиції етичних вимог. Деякі 

компанії замість таких комітетів, до складу яких включаються авторитетні працівники, 
запроваджують посади адвоката з етики; 

 соціальні ревізії, які проводяться для аналізу й оцінки звітів 
і програм соціальної відповідальності компанії; 

 навчання етичній поведінці керівників і рядових працівників. 
Особливості етики в міжнародних корпораціях: 

 Менеджмент має враховувати відмінність культурних вимірів етичної поведінки однієї тієї 
самої компанії в різних країнах. 

 Нормативні вимоги щодо етичних аспектів дій менеджерів у приймаючій країні з боку 
законодавства материнської країни і штаб-квартири менш жорсткі, ніж у своїй країні, тобто 
існують подвійні етичні стандарти. 

 Діяльність міжнародних корпорацій спричиняє політичні страхи в країнах — реципієнтах 
(загроза реалізації в процесі зовнішньої торгівлі інтересів країн-донорів, а не приймаючих 
країн, вплив країн походження через транснаціональні корпорації на політичні процеси в 
приймаючих країнах, загрози політичній безпеці). 

 Загроза виникнення суперечностей між тими приймаючими країнами, в яких інтереси 
міжнародної корпорації можуть конфліктувати, наприклад, при переведенні бізнесу з однієї 
країни в іншу і втратою нею робочих місць і джерел податків, незважаючи на прагнення 
корпорацій зберегти основний капітал за будь-яку ціну. 

 Поширеною є практика хабарів місцевим чиновникам органів державної влади й управління 
з боку міжнародних корпорацій за сприяння компанії всупереч вимогам законодавства 
приймаючої країни. Дослідженням взаємозв'язку між корупцією та економічним розвитком, 
проведеним у 70 країнах світу, встановлено, що корупція справляє значний негативний 
вплив на темпи економічного розвитку країн. При цьому хабарі не лише погіршують 
інвестиційний клімат країн-реципієнтів, а й вражають тих, хто платить, а отже, руйнують 
менеджмент транснаціональних корпорацій. 

 Дискусії щодо етичних аспектів міжнародного менеджменту часто мають емоційний 
характер. Адже, з одного боку, етичні норми різних міжнародних компаній відрізняються 
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між собою. З іншого боку, далеко не всі факти неетичних дій міжнародних корпорацій 
стають відомими широкій діловій громадськості і стають підставою для відповідного 
покарання, тому в цій сфері виникає багато чуток. 

Під час вивчення теми важливо засвоїти три основоположних принципи міжнародної ділової 
етики: утилітаризм, дотримання прав людини та справедливості: 

Утилітаризм виходить з того, що «правильні» рішення приносять значну користь більшості 
людей. Менеджеру, який дотримується цієї концепції, доводиться спочатку ретельно вивчати дію 
альтернативних рішень на всі зацікавлені сторони, а потім робити вибір, який приносить задоволення 
більшості людей. Утилітарна концепція спирається на виявлення наслідків реалізації рішень, які мають 
приносити користь більшості зацікавлених. Отже, прийняття рішення у даному випадку залежить від 
співвідношення затрат і прибутків. 

Концепція дотримання прав людини ґрунтується на добровільно взятих на себе обов'язках 
менеджера захищати права інших людей та уникати будь-яких рішень, які порушують ці права. Менеджер 
у такому разі не примушуватиме інших діяти всупереч їхнім релігійним або етичним уявленням. Слід при 
цьому зазначити, що за останні роки у світі розуміння індивідуальних прав людини розширилося настільки, 
що фактично вони включають захист рослин, тварин, землі, води, повітря, Інших елементів природи і 
довкілля. 

Концепція справедливості зобов'язує менеджерів ставитись однаково до всіх людей, невідворотно 
виконувати всі правила, забезпечувати рівні права під час розподілу благ, відповідальність у відшкодуванні 
збитків тими, хто завдає шкоди іншим, тощо. Отже, ця концепція базується на поняттях порядності і чес-
ності. 

При самостійному вивченні теми важливо звернути увагу на категорію «міжнародний діловий 
етикет». Використовуючи норми і правила ділового етикету, ми можемо прогнозувати поведінку колег і 
самі стаємо передбачувані, що допомагає ефективно організувати процес управління. Особливо важливо 
вивчати всі складові ділового етикету в міжнародному бізнесі, оскільки крім єдиних норм і правил у ньому 
існує велика кількість національних і культурних поправок, досить значних у ділових відносинах. Як не 
заблукати в цьому морі національних відмінностей? Як уникнути посмішок, пов'язаних зі сліпим 
копіюванням чужих манер? Кращі помічники тут — такт і вірність національному менталітету та бізнес-
етикету (добре, що нині панує міжнародний бізнес-етикет, породжений зближенням національних ділових 
кодексів хорошого тону). 

Міжнародний бізнес-етикет — поняття досить містке і не обмежується питаннями ділової 
субординації та переговорним процесом. Основними його складовими є: 

1. Правила привітання. 
1. Правила звертання. 
2. Правила представлення. 
3. Організація ділових контактів (переговорів, зустрічей, при 

йомів, ділового листування). 
4. Ділова субординація. 
5. Рекомендації щодо формування зовнішнього обліку ділової 

людини. 
6. Етичні норми грошових відносин. 
7. Правила обміну подарунками і сувенірами. 
8. Прийнятність чайових. 
Під час вивчення теми слід виходити з того, що найкращим етичним орієнтиром у всі часи у всіх 

країнах вважалось «золоте правило» Старого та Нового Заповіту, а також більшості релігій, яке приписує 
поводити себе стосовно інших так, як ми хотіли б, щоб вони ставились до нас. 

Важливим у вивченні теми є розуміння соціальної відповідальності міжнародних корпорацій. 
При цьому треба взяти до уваги, що менеджмент ділових організацій несе перед суспільством подвійну 
відповідальність: юридичну і соціальну. 

1. Юридична відповідальність — додержання конкретних законів і норм регулювання, які 
визначають, що може, а чого „ не може робити організація.Юридична відповідальність притаманна 
компаніям, які дотримуються традиційної моделі бізнесу 

2. Соціальна відповідальність — певний рівень добровільно-І го реагування організації на 
соціальні проблеми. 

Соціальна і юридична відповідальність притаманні сучасній моделі бізнесу. Кожен з видів 
відповідальності має свої критерії. 

Ставлення до соціальної відповідальності може бути різним — від сприятливого до ворожого. 
Слід врахувати наявність аргументів «за» і «проти» соціальної відповідальності. 
Аргументи на користь соціальної відповідальності: 



 сприятливі для бізнесу довгострокові перспективи; 
 зміна потреб і сподівань широкої громадськості; 
 залучення додаткових ресурсів для надання допомоги в 

розв'язанні соціальних проблем; 
 

 моральні зобов'язання щодо соціальної відповідальності. 
Аргументи проти соціальної відповідальності: 

 порушення принципу максимізації прибутку; 
 додаткові витрати на соціальну відповідальність; 
 недостатня звітність широкій громадськості; 
 недостатня кваліфікація у розв'язанні соціальних проблем. 

Концепція корпоративної соціальної відповідальності   була   запропонована Кітом Девісом у 
1975 р. Вона охоплює п'ять ключових положень: 

1. Соціальна відповідальність виникає із суспільної влади. Ор 
гани влади мають створювати умови і показувати приклади соці 
альної відповідальності. 

2. Бізнес повинен діяти як двостороння відкрита система: з 
одного боку, враховувати вплив суспільства, ринкові сигнали, а з 
іншого — бути відкритим у своїх операціях для громадськості. 

3. Соціальні витрати мають бути ретельно обчислені й розгля 
нуті з погляду правомірності їх віднесення до собівартості виго 
товлення того чи іншого продукту, надання тієї чи іншої послуги. 

4. Соціальні витрати, що розподіляються за кожним продук 
том, послугою, видом діяльності, в остаточному підсумку опла 
чуються споживачем. 

5. Ділові організації, як і громадяни, залучаються до відпові 
дальності за розв'язання поточних соціальних проблем, які пере 
бувають за межами звичайних сфер їх діяльності. 

Цілком закономірним є проект Всесвітньої угоди щодо дотримання провідними міжнародними 
корпораціями принципів соціальної відповідальності. Цей проект було проголошено генеральним 
секретарем ООН Кофі Аннаном на Всесвітньому Економічному Форумі, який проходив у Давосі 31 грудня 
1999 р. Він включає такі дев'ять принципів корпоративної соціальної відповідальності : 

1. Підтримувати міжнародні права людини в рамках діяльнос- 
ті корпорації. 

2. Суворо стежити за дотриманням цих прав місцевими відді- 
леннями і партнерами корпорації. 

3. Визнавати за трудовими колективами право на створення 
асоціацій та укладання колективного договору. 

4. Усувати всі форми примусової праці. 
5. Не вдаватись до дитячої праці. 
6. Боротись з усіма видами дискримінації у трудовому колективі. 
7. Підтримувати заходи із запобігання глобальним екологіч 

ним катастрофам. 
8. Сприяти більшій екологічній відповідальності. 
9. Заохочувати впровадження екологічно безпечних технологій. 

Всесвітня угода не є договором для підписання, а розглядається як базовий документ, прихильники 
якого можуть взяти на себе зобов'язання щодо виконання зазначених зобов'язань і стати своєрідним членом 
клубу соціально відповідальних компаній. 
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ТТЕЕММАА  1144  
ССттааннооввллеенннняя  ггллооббааллььннооггоо  ммееннеедджжммееннттуу  

 
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: НОВИЙ ВИКЛИК МЕНЕДЖМЕНТУ УКРАЇНИ 

Глобалізація, не питаючи нас, вже безпосередньо зачіпає Україну, керівництво якої визначило 
магістральним курс держави на інтеграцію до Європейської спільноти та трансатлантичних структур.  

Як пише у своїй книзі «Усвідомлення глобалізаціїї. Лексус та Оливкове дерево» широко відомий 
американський журналіст Т.Фрідман, глобалізація — це невпинна, безжалісна інтеграція ринків, 
національних держав і технологій до фантастичного рівня, який уможливлює швидший, глибший і 
дешевший, ніж будь-коли, рух індивідуумів, корпорацій і національних держав до світової спільноти і 
зворотний її рух до індивідуумів, корпорацій і націй-держав. Провідною ідеєю, на його думку, є вільно-
ринковий капіталізм — чим більш розкутими будуть ринкові сили, тим ефективнішою і більш 
процвітаючою буде економіка. 

Визначні економісти попередньої епохи К.Маркс і Д.Кейнс кожний по-своєму прагнули 
«приручити» капіталізм. За часів глобалізації такі провідні, на думку Т.Фрідмана, економісти, як 
Й.Шумпетер і А.Гроув, вважають за краще повністю вивільнити стихію капіталізму. Й.Шумпетер, 
колишній міністр фінансів Австрії і професор Гарвардської школи бізнесу, суть капіталізму висловив як 
«творче руйнування» — безперервну заміну застарілого неефективного процесу чи установи новими, 
ефективнішими. А.Гроув, голова Інтелу, розробив модель глобалізованого капіталізму, за якою драматичні 
інновації трансформують індустрію сьогодні дедалі швидше. Ті країни, в яких уможливлено швидке 
руйнування неефективних компаній і структур, вивільнення грошей і ресурсів та спрямування їх на 
інноваційні проекти, зможуть вижити в нові часи. Ті ж, котрі будуть сподіватися, що уряди 
підтримуватимуть і захищатимуть свої неефективні компанії від «творчого руйнування», залишаться 
позаду і зрештою програють.  

Теоретичні основи глобалістики та глобалізації розвитку вперше в Україні сформовано в 
колективній монографії «Глобалізація і безпека розвитку» під науковою редакцією професора О.Білоруса. 
Авторами цієї книги описані природа та основні закономірності і закони глобалізації та глобальної 
інтеграції. Надано критичну оцінку сучасних міжнародних трансформаційних стратегій і стратегій 
глобального розвитку. Доведено, що європейська регіональна інтеграція повинна стати базою для 
підвищення конкурентоспроможності нових незалежних країн Східної Європи для подальшої 
конкурентоспроможної й ефективної їх інтеграції у світові структури.  

Оцінюючи глобалізацію, дослідники вбачають багато позитивних і негативних рис і наслідків. 
Дехто в полемічному запалі схильний навіть суто локальні наші проблеми пояснювати глобальними 
чинниками і злими намірами. 

Така двозначність оцінок не є специфічно українським явищем. Учені й політики світу невпинно 
сперечаються про підсумковий математичний знак наслідків глобалізації — плюс чи мінус. Позитив 
вбачається передусім у зростанні ефективності діяльності, піднесенні ролі знань, комунікації, інформації 
тощо. А негативом вважають, зокрема, мішанину старого і нового; надто швидку зміну моди і руйнацію 
навіть добрих традицій, включаючи історичну пам’ять; тотальне поширення споживацьких нахилів; 
вільний обіг і зростання прибутковості капіталу, але переважно для «золотого мільярда», хоч поруч із 
«золотим» існують і «злиденні мільярди» людей. 

На добре відомі парадокси глобалізації ще раз вказав у британському тижневику «Гардіан» (від 11 
червня 2002 р.) Р.Керрол у статті «Західні лідери ігнорують саміт ООН з питань продуктів харчування», 
коментуючи Всесвітній продовольчий форум, що нещодавно відбувся у Римі.  

Один із них полягає в тому, що ніколи ще в світі не вироблялося стільки продуктів харчування і 
ніколи вони ще не були такими дешевими. Водночас у світі голодують і систематично недоїдають понад 
800 млн. людей. Досі вважалося, що голод є наслідком загальної бідності, але сьогодні спостерігається 
відносно новий феномен — збільшення кількості голодуючих на фоні зростаючого достатку. Так, США 
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виробляють продовольства на 40 відсотків більше, ніж самі можуть спожити, проте 26 млн. американців 
потребують соціальної допомоги. В Індії ось уже п’ять років поспіль всі зерносховища переповнено, запаси 
досягли рекордного рівня в 59 млн. тонн, однак майже половина індійських дітей страждають від 
недоїдання, десятки мільйонів голодують.  

Наступний парадокс полягає в тому, що фермери в бідних країнах припиняють займатися сільським 
господарством. Причина — імпорт більш дешевого продовольства з країн, що субсидують його 
виробництво у себе. Це відбувається під натиском МВФ, який вимагає від бідних країн відкриття їхніх 
ринків. В Гаїті та Мексиці, Мозамбіку та Танзанії дрібні фермери вимушені розпродувати своє майно — 
вони не в змозі витримати конкуренцію з баронами світової агроіндустрії. Тим часом США ухвалили закон 
про збільшення щорічних субсидій найбільшим вітчизняним виробникам продовольства на 18 млрд. дол. на 
рік впродовж десятиріччя. Негативні наслідки цього заходу для фермерів у країнах третього світу складно 
навіть оцінити, відмічає Р.Керолл.  

Х.Кунг, директор Глобальної етичної фундації, спеціаліст із проблем світових релігій та їх впливу 
на суспільство, у своїй актуальній книзі «Глобальна відповідальність: у пошуках нової світової етики» 
нагадує нам інший ряд мінусів глобалізації: кожної години у світі 1500 дітей помирають від голоду; 
щомісячно світова економічна система додає більш як 7,5 млрд. дол. боргів до нестерпного тягаря на 
плечах народів третього світу. 

За таких обставин до нескінченно малої величини зменшується значення голосу кожного окремого 
громадянина при визначенні назрілих проблем, навіть за умов зростання так званої електронної 
демократизації, коли комунікаційно-інформаційні технології сприяють відносному наближенню влади до 
людей. Посилюються відчуття, що економічний контроль і ухвалення політичних рішень в економічній 
сфері переміщуються на недосяжний для громадян рівень глобальний. Тому навіть за умов місцевих 
демократичних свобод люди втрачають контроль над своїм життям: обрані ними представники стають 
залежними від необраних відомих і таємних глобальних «диктаторів ринку».  

Звісно, добро і зло в житті співіснують. Але як все ж таки мінімізувати мінуси глобалізації? Вже 
згаданий нами Х.Кунг вважає, що людське суспільство не може існувати без світової етики для націй, що 
не може бути миру між народами без згоди між релігіями, яка досягатиметься на основі діалогу між ними. 
А як зазначив Р.Рюнт у статті «Перевиховання людства», деякі люди вважають, що ослаблення 
національної самосвідомості — явище не зовсім негативне, навпаки, посилена глобальна самосвідомість 
могла б створювати цінні фокальні точки для політичної дії та інституційного будівництва.  

Проте національна самосвідомість передбачає здатність нації турбуватися про себе, тобто ні в чому 
не потребувати ні вчителів, ні помічників, ні рабів, а також не сподіватись, що твої проблеми вирішить 
хтось інший (як от, приміром, завдяки запрошенню варягів нами керувати, чи закупівлею комбайнів «Джон 
Дір», чи «дорученням» іноземному правосуддю розібратися з нашими вітчизняними злодіями, чи 
дослуханням до іноземних консультантів більше, ніж до власних). 

Але має існувати розумна межа між штучною ізольованістю та розумною самодостатністю, між 
васальством або «козачковістю» та співробітництвом. Досягнення «золотої пропорції» є складним 
завданням для України — нам іще необхідно створювати відповідне законодавче поле, розвивати інститути 
та впроваджувати норми громадянського суспільства, закладати базу для міцних рівноправних відносин та 
співпраці з нашими європейськими сусідами. Надзвичайно важливими є також поліпшення реального 
економічного стану, сприйняття і впровадження в життя правил ведення бізнесу, які є нормою в 
міжнародному бізнесовому середовищі. 

Звичайно, Україна, будучи географічно розташованою в центрі Європи, має повне право на талан 
усієї Європи. Але однієї географічної приналежності для цього замало. Та інституційована Європа, до якої 
Україна прагне, має свої цінності та свої правила гри, які треба приймати, законодавчо та культурно 
утверджувати.  

З огляду на реальні труднощі, які мусимо подолати, досить сміливими виглядають ті цілком 
конкретні терміни, що їх призначають наші політики для інтеграції України в європейську спільноту 
держав. Адже наразі навіть не маємо загальновизнаних національних лідерів, які були б добре обізнані з 
теорією і, особливо, практикою ринкових відносин в умовах жорсткої конкуренції, що панує в 
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міжнародному середовищі, які володіли б навичками культурного, етичного ведення бізнесу та знанням 
відповідних правил бізнес-комунікації, які глибоко усвідомлювали б процеси глобалізації, що охопили 
цілий світ. 

Ф.Фукуяма у своїй публікації «Я чи суспільство», говорячи про Росію та Україну, пише: «… У цих 
країнах встановилася вже не планова і ще не ринкова економіка… Різниця у посткомуністичному розвитку 
між Польщею, Угорщиною та Чехією, з одного боку, а також Росією та Україною, з іншого, полягає 
якнайменше у повній відсутності громадянського суспільства в останніх». Але констатуючи відставання 
України від країн Вишеградської групи в питаннях розвитку економіки, створення громадянського 
суспільства, входження до СОТ тощо, не можна ігнорувати різницю стартових умов, історичної спадщини, 
характеру і стану «людського капіталу». За досить скромним підрахунком у цих компонентах Україна 
відстає принаймні на одне покоління, тобто на 20—30 років. Цю прірву ще треба долати і, критикуючи 
Україну за низькі темпи ринкових перетворень, за повільний розвиток демократії, за відсутність 
громадянського суспільства, наші західні партнери повинні усвідомлювати наявність цього «кордону в 
часі», а не дорікати нам у небажанні або супротиві, не карати, а допомагати. 

Тут не можна не згадати велику роль у сприянні включенню України в світові процеси одного із 
найвідоміших західному істеблішменту українців, громадянина Канади, радника голови Верховної Ради 
України та прем’єр-міністра України доктора Б.Гаврилишина, який переконаний, що Україна має шанс на 
входження в Євросоюз. Він каже: «Для України двері до Євросоюзу зачинені, втім, не замкнені. Ми могли 
б їх профорсувати. На нас не чекають, нас ніби й не хочуть, але це нам потрібно і, я думаю, цього можна 
досягти». (Інтерв’ю газеті «День» від 15.03.01). 

Ні в якому разі українцям не можна погрузати в «болоті меншовартості». Бо високий рівень 
освіченості нашого народу, його працьовитість, його спрага до заможності — це теж об’єктивність, вагомі 
чинники того, що уявний «кордон у часі» можна і треба подолати. 

Маємо два вихідні аргументи: за і проти. Між ними прірва — ніби глибока, ніби широка, але не 
можна визначити наскільки, поки не спробуємо її подолати. В історії розвитку наземних комунікацій 
подолання прірви здійснювалось двома шляхами: засипанням її або будівництвом мостів через неї. 
Очевидно, що засипання, заповнення прірви — процес тривалий і неперспективний. Краще будувати 
мости, а, якщо продовжити використання метафор, то мости — це люди, їхні інтелекти, здібності, 
майстерності, прагнення тощо. 

Тому скорочення нашого відставання по всіх вищезгаданих напрямах і досягнення кінцевої мети — 
нашої повноцінної інтеграції в європейські та світові процеси — можливі в принципі і в прийнятні терміни 
тільки за рахунок надання пріоритету інвестиціям у розвиток людського капіталу та шляхом матеріалізації 
людського потенціалу. При цьому одним із найважливіших чинників, на наш погляд, є підготовка нової 
генерації лідерів, які мають стати лідерами як для бізнесу, так і для державного управління в цілому. 

У пошуках шляхів зменшення ризиків глобалізації досить плідним було обговорення цієї проблеми 
під час Генеральної Асамблеї Європейської фундації розвитку менеджменту, яка проводилась у рамках 
Всесвітнього форуму з менеджмент-освіти у Бангкоку. Дискусія відшукувала як суб’єктів глобальної 
відповідальності (тобто тих, хто, власне, несе таку відповідальність), так і її об’єкти (тобто, перед ким і за 
що саме ця відповідальність настає).  

Щоправда, дещо парадоксальними можуть видатися розмови про глобальну відповідальність за 
умов, коли у наш час багатьом бракує навіть локальної відповідальності. Проте форум визначив глобальну 
відповідальність як усвідомлений обов’язок тих людей, яким підпорядковано багато соціальних, 
економічних, освітніх та культурних процесів, здійснювати керівництво цими процесами через призму 
моралі і справедливості таким чином, щоб забезпечити пристойне існування світової спільноти, готовність 
«глобальних режисерів» до гармонізації своїх конкретних дій з інтересами суспільства і природою. Серед 
цих «глобальних режисерів» — щонайменше сім мільйонів людей, статок яких перевищує один мільйон 
доларів, а також світова когорта менеджерів у всіх галузях життя. 

Сила й успіх будь-якої бізнес-компанії залежить, у першу чергу, від компетентності її працівників. 
Це саме можна сказати про країну в цілому: її успіхи — в її людях, в тому, що і як ці люди вміють робити 
(на всіх щаблях влади і суспільства). 
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Сильна національна економіка визначається ефективними правилами ведення бізнесу; 
стимулюючими розвиток бізнесу законами (гармонізованими з міжнародними законами і практикою); 
розумною і зваженою інвестиційною політикою (зокрема збалансованістю зовнішніх і внутрішніх 
інвестицій); раціональним використанням ресурсів (природних, в тому числі географічних), 
інтелектуальних, фінансових і людських (зокрема управлінських — менеджерських, лідерських).  

Не можна розривати рівень розвитку економіки країни і стан розвитку її управлінських кадрів й 
інституцій, що їх готують, — це речі, можна сказати, жорстко пов’язані між собою (на етапі розвитку — 
лінійно, на етапі зрілості — експоненціально).  

Продовжує діяти давній, добре перевірений принцип — кадри вирішують все. Лідерство набуває 
значної ролі. Лідер мусить жити і працювати так, щоби у тих, хто йде за ним, не було й сумніву у його діях 
і вірності обраного ним шляху. Разом з тим, люди мають відчувати, що він (лідер), при всій його 
значущості, — один із них. Лідеру протипоказано повторювати чужі помилки — краще на них вчитися. 
Проте лідер повинен не боятися помилок і критики. 

Щоб бути ефективним, треба бути гнучким, адаптивним. Інколи питають: якщо справи компанії 
йдуть добре, то навіщо мінятись? Але ж навколо все змінюється: конкуренти не сплять — чатують; 
технології змінюються, середовище змінюється… Можна бути сильними в старих умовах, але програти, 
якщо не змінитись в нових умовах.  

Менеджмент мусить змінюватись, бо інакше буде відкинутий на узбіччя, як старі засоби 
виробництва — камінні плуги, костяні ножі, старі жорна, рахівниці тощо.  

Порівнюючи ознаки двох світів — старого і нового, відзначимо, що у менеджменті нового світу 
дедалі більший наголос робиться не на повноваженнях, а на відповідальності. Тепер треба вміти та мати 
волю ефективно розподіляти відповідальність за справу поміж керівниками, між ними та підлеглими. Але 
має бути не формальний, а справжній логічний розподіл відповідальності, її делегування, яке може бути 
потужним мотивуючим фактором в разі одночасного наділення достатніми повноваженнями. 

Якщо порівнювати стан розвитку і якість бізнес-освіти з розвитком бізнесу в розвинених країнах, 
таких, наприклад, як США, то побачимо високу кореляцію відповідних показників. 

Тому наша бізнес-освіта повинна: 

— готувати фахівців з інтегрального управління процесами розвитку всіх сфер життя суспільства, 
фахівців, які усвідомлюють відповідальність у глобальному контексті; 

— адаптувати світовий досвід до умов трансформаційної країни, якою є Україна, з метою сприяння 
її інтеграції у світові процеси; 

— сприяти утвердженню в Україні основних засад громадянського суспільства, принципу 
обслуговування владою інтересів електорату, замість паразитичного панування над ним; 

— надавати найновіші знання через традиційні та новітні засоби інформації, орієнтуючись на 
створення умов широкого їх використання у житті соціуму. 

Необхідним є й посилення ролі об’єктивної як вітчизняної, так і міжнародної акредитації наших 
закладів освіти й розвитку менеджменту та навчальних програм. У цій справі потрібна абсолютна 
прозорість, компетентна система оцінки, публічність, постійний моніторинг та зворотний зв’язок.  

На міждержавному рівні слід здійснити гармонізацію законодавчих засад менеджмент-освіти. 
Мабуть, настав час розробки проекту модельного закону про менеджмент-освіту, який слугував би зразком 
для національних нормативних актів. Такий модельний закон мав би, зокрема, передбачити, яким чином 
інституції з навчання та розвитку менеджменту сприятимуть підготовці морально-етичних, 
високопрофесійних фахівців із широким діапазоном знань та здатних працювати у широко 
диверсифікованому міжкультурному бізнесовому середовищі.  
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Глобальна відповідальність передбачає глобальне переосмислення та відповідне перевиховання, і з 
цього процесу ніхто не може бути вилученим. Глобальна відповідальність менеджменту України полягає 
якраз у тому, щоб він переймався проблемами України в глобальному контексті.  

  
  
  
  

 


