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По третє – сертифікація інноваційних процесів і продуктів, з одного боку, збільшує величину
витрат  часу  та  фінансів  на  реалізацію  процедур  підтвердження  відповідності  впроваджуваних
інновацій за заданими вимогами, а, з іншого боку, нарощує упевненість виробників і споживачів у
якості створюваних інноваційних проектів і продуктів [4].

Телекомунікаційна  галузь  характеризується  уніфікованими  стандартами  зв'язку,  єдиними
технологічними  вимогами  до  телекомунікаційного  обладнання,  високим  ступенем  залежності  від
держави,  максимізацією  ефекту  економії  на  масштабах.  Всі  ці  фактори  пережбачають  єдність
основних  напрямів  інноваційної  політики  телекомунікаційних  компаній.  При  цьому  визначається
наступне трактування телекомунікаційної галузі, що відображає широке різноманіття залучених до
неї  суб'єктів.  Так  до  телекомунікаційної  галузі  відносяться  компанії,  які  надають  послуги  та
технології  передачі  інформації,  а  також фірми,  що  виробляють  та  обслуговують  обладнання  для
даного процесу [5].

Інноваційна  діяльність  підприємства  розглядається  як  діяльність,  спрямована  на  пошук та
реалізацію інновацій у цілях:

– оновлення  та  розширення  асортименту  послуг,  підвищення  їх  функціональних
можливостей;

– підвищення якості або зниження собівартості послуг;
– вдосконалення  організаційних  структур  для  підвищення  ефективності  господарської

діяльності;
– освоєння нових ринків та залучення нової цільової аудиторії для зміцнення своїх позицій

на ринку.
Розгляд та оцінка стану вітчизняного ринку телекомунікацій представляє практичний інтерес,

оскільки телекомунікаційна галузь володіє значним потенціалом. Стабільно високі темпи зростання,
висока  наукоємність,  професійний менеджмент,  цивілізована  конкуренція,  реальна  інновативність
компаній, висока ємність ринку - всі ці фактори сприяють зростанню інвестиційної привабливості
даної  сфери економіки для  інвесторів,  та  виступають комфортним середовищем для  розробки  та
впровадження новітніх послуг та продуктів. 
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Анотація. Розглянуто сутність та переваги впровадження стратегічних альянсів як одного
із ефективних шляхів посилення конкурентних позицій в умовах зростаючої інтегрованості світової
економіки.

В  умовах  створення  єдиного  глобального  простору,  коли  посилюються  процеси
взаємозалежності суб’єктів міжнародних економічних відносин, відбувається зміна самої структури
світової  економіки.  З’являються  її  нові  суб’єкти,  та  нові  форми  організації  бізнесу,  серед  яких
високою ефективністю виділяються стратегічні альянси. 
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Стратегічні  альянси  виступають  прогресивним  інструментом  глобального  корпоративного
росту компаній всього світу. Актуальність дослідження даної теми обумовлена тим, що створення
такої  форми  міжфірмової  інтеграції,  має  за  мету  формування  конкурентних  переваг  на
довгостроковий  період,  а  крупні  корпорації  включають  їх  в  глобальні  стратегічні  плани  свого
розвитку.  Міжнародні  стратегічні  альянси у сфері  надання телекомунікаційних послуг є  відносно
новою формою партнерства, яка забезпечує використання ресурсного, фінансового та інноваційного
потенціалу компаній-партнерів для посилення позицій їх учасників на міжнародних ринках. 

Дослідженням мотивів утворення стратегічних альянсів,  розвитку,  перспектив співпраці та
найбільш привабливих сфер формування займалися такі іноземні науковці як Джоуел Блейкі, Карлос
Гон, Ів До, Девід Тіс, Гарретт Б. та інші, що висвітлили свої погляди у книзі «Стратегічні альянси»,
Берхард  Нільсен  у  своїх  працях  «Як  фірми  обирають  партнерів  для  міжнародних  стратегічних
альянсів?  Емпіричне  дослідження  мотивів  формування  міжнародних  стратегічних  альянсів»,
«Синергія  у стратегічних альянсах:  мотивація і  додаткові  синергетичні вигоди у мережах знань»,
Васильєв  О.  Г.  у  науковій  праці  «Проблеми  і  перспективи  розвитку  стратегічних  альянсів
європейських  транснаціональних  корпорацій»  та  вітчизняні  науковці:  Махова  В.Г.  у  статті
«Стратегічні  альянси  підприємств  в  Україні:  передумови  формування  та  перспективи  розвитку»,
Жуков  Ю.Є.  «Розробка  системи  управління  альянсами»,  Македон  В.В.  «Функціонування
стратегічних альянсів корпорацій в системі міжнародного бізнесу», та інші [1].

Мета  статті  полягає  в  аналізі  сутності  стратегічного  альянсу,  та  виявленні  переваг  від
впровадження  такої  форми  організації  міжнародного  бізнесу  в  умовах  зростаючої  інтегрованості
світової економіки.

Поява стратегічних альянсів пов’язана з багатьма факторами, ключовими з яких є:
- об’єктивний процес саморозвитку ринку та поява глобальних ринків; 
- посилення процесів глобалізації та, як наслідок, - загострення конкурентної боротьби;
- визначальна роль інновацій та передових технологій для отримання конкурентних переваг.
Стратегічний альянс – це угода про взаємодію у вигляді кооперування двох або декількох

незалежних  компаній,  з  метою  досягнення  конкурентних  переваг  через  об’єднання  стратегічних
ресурсів цих фірм. В ході такої співпраці компанії надають один одному технології, ресурси, ноу-хау,
та  об’єкти  інтелектуальної  власності,  що  забезпечує  їм  вихід  на  нові  ринки  та  посилення
конкурентоспроможності.  Тобто,  важливою  перевагою  організації  бізнесу  у  формі  створення
стратегічного  альянсу  є  можливість  швидкого  та  ефективного  підвищення  інноваційно-
технологічного рівня, та отримання нових виробничих та комерційних навичок.

Стратегічні  альянси  показали  свою  потрібність  як  для  національного  і  для
багатонаціонального бізнесу, так і для економіки залучених до них держав. Багато фірм, що раніше
рідко  вступали  в  альянси,  тепер  створюють  їх  регулярно.  Наприклад,  американська  Amerіcan
Telephone  and  Telegraph  (ATT)  і  англійська  корпорація  Brіtіsh  Telecom  об'єдналися  і  створили
підприємство телефонного зв'язку.  Територія,  де  діє  нове об’єднання,  охоплює Північну і  значну
частину Південної Америки, Європи, Азії й Океанії (близько 200 країн і територій). Річний оборот
об'єднання  складає  приблизно  10  млрд.  дол.,  а  щорічний  прибуток  перевищує  1  млрд.  дол.
Конкуруючі американські корпорації АТТ, ІBM, Apple Computer і німецька фірма Sіemens створили
альянс, у рамках якого буде вироблятися продукція, "що говорить на одній мові", і розробляються
комп'ютерні стандарти по сумісності техніки, що випускається різними конкуруючими фірмами[2].

Компанії  у  сфері  надання  телекомунікаційних  послуг,  інтегруючись  у  транскордонні
стратегічні альянси, переслідують такі мотиви: 

- економія  коштів  на  масштабах  виробництва  для  галузей  із  коротким  міжнародним
життєвим циклом послуг і високими витратами на НДДКР; 

- використання виробничих потужностей спільними зусиллями; 
- об’єднання зусиль у виробництві компонентів телекомунікаційного обладнання та техніки

чи складання кінцевої продукції.
До  переваг  стратегічних  альянсів  деякі  автори  відносять  такі  характеристики,  як  швидке

генерування  нових  ідей;  колективне  використання  ресурсів  без  втрати  власної  спеціалізації  і
незалежності (це особливо цінно для галузей, де швидко змінюються потреби, продукти і ринки, а
також  для  галузей  з  високим  ступенем  невизначеності);  перенесення  акценту  з  двосторонніх
партнерств  на  створення  мереж  стратегічних  альянсів  з  участю  декількох  компаній;  зміцнення
зв'язків  між  галузями,  що  раніше  активно  не  взаємодіяли  між  собою,  через  застосування  нових
технологій [3].
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Незважаючи  на  суттєві  переваги  від  впровадження  стратегічних  альянсів,  така  форма
міжфірмової кооперації має ряд недоліків:

- неузгодженість та  суперечливість  цілей незалежних компаній  з  причин розбіжностей їх
мотивації;

- присутність  ризиків  втрати  самостійності  у  прийнятті  господарських  рішень  внаслідок
посилення інтеграційних зв’язків у рамках новостворених альянсів. 

Тобто, виникає суперечливість між перевагами від кооперування та об’єднання зусиль для
посилення конкурентних позиційна на ринку с одного боку, та посиленням економічної залежності
від іншої компанії – з іншого. 

Незважаючи на це, емпіричні дані свідчать, що у таких сферах, як телекомунікації та обчис-
лювальна техніка, ще у 80-х роках ХХ ст. кількість альянсів збільшилась у п’ять разів. За наступні роки їх
кількість збільшувалась у геометричній прогресії,  особливо на початку ХХІ  ст.  й  у 2007– 2009 рр.,
зокрема під час світової фінансової кризи [4]. Таке зростання обумовлено посиленням інтегрованості
світової  економіки,  яка  проявляється  у  збільшенні  потоків  міжнародних  інвестицій,  посиленні
коопераційних зв’язків як у сфері виробництва,  так і  в науковій,  і  особливо – у створенні спільних
інноваційних  проектів  та  фінансуванні  НДДКР.  Пошук  найбільш  ефективних  форм  кооперативної
взаємодії,  наприклад, у країнах Європи знайшов своє вираження у створенні стратегічних альянсів в
таких галузях, як телекомунікації, автомобілебудування та аерокосмічна промисловість. 

Загальносвітові тенденції міжфірмого кооперування у формі створення стратегічних альянсів
притаманні  і  Україні.  Нещодавно  компанії  Vodafone  та  «МТС  Україна»  підписали  угоду  про
розширення стратегічного партнерства і  розвиток співробітництва в Україні.  Ця угода передбачає
посилення коопераційних зв’язків та спільну роботу операторів на українському ринку. Стратегічний
альянс з Vodafone, одною з провідних телекомунікаційних компаній у світі , яка обслуговує близько
пiвмiльярда  абонентів  у  80  країнах,  принесе  в  Україну технологічно  нові  сервіси  та  європейські
стандарти якості.

Створення  стратегічних альянсів  в  Україні  має  свої  особливості.  В основному стратегічні
орієнтири при формуванні альянсів в країні значно відрізняються в залежності від сфери поширення
партнерств  між  підприємствами,  мети,  наявних  ресурсів,  та  інше.  Проте,  можна  виділити
перспективи формування стратегічних альянсів українських підприємств. Серед них такі як: 

• збільшення обсягів продажу на певних товарних ринках, в т.ч. іноземних; 
• можливість співпраці з іноземними компанії при збереженні незалежності підприємства; 
• одержання доступу до нових технологій та отримання нових знань та навиків; 
• посилення власних конкурентних позицій; 
• розширення асортиментного ряду;
• розширення джерел фінансування (венчурне фінансування);
• зменшення витрат і поділ ризиків [5].
Мобільністю  та  гнучкістю  незалежних  економічних  суб’єктів,  залучених  до  стратегічних

об’єднань визначається ефективність сучасної економіки. Стратегічні альянси як форма організації
міжнародного  бізнесу,  через  налагоджування  кооперування,  здатні  значно  прискорювати  процеси
інтеграції розвиваючих країн в глобальні виробничі ланцюги, посилюючи при цьому їх економічний
потенціал.  У  найбільш  інноваційній  галузі  –  у  сфері  інформаційно-комунікаційних  технологій  –
стратегічні  альянси розвиваються  так само динамічно,  оскільки мінлива  кон'юнктура вимагає  від
компаній здатності швидко та гнучко реагувати на виклики ринку. Як свідчить міжнародна практика,
стратегічні альянси є однією із найперспективніших форм інтеграції компаній. За оцінками експертів,
у  ХХІ  ст.  вони стануть  новою формою співпраці  в  рамках збереження конкурентного ринкового
середовища, адекватною сучасному етапу становлення інформаційного суспільства.
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