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Орлов В. М., Петрашевська А. Д., Драган К. Ю., Статірова К. В. Фактори формування стратегічних альянсів
Глобальні тенденції останніх десятиліть посилили конкурентну боротьбу на світових ринках, тому з’явилася необхідність створити таку ор-
ганізаційну форму, яка б могла максимально швидко й ефективно реагувати на зміни зовнішнього середовища. Однією з таких нових форм орга-
нізації діяльності підприємств є стратегічні альянси, розвиток яких значно вплинув на зміни в структурі багатьох галузей. Завдяки створенню 
стратегічних альянсів компанії об’єднують зусилля та ресурси для збереження своїх конкурентних позицій і створення нових можливостей. 
Мета статті полягає у визначенні факторів формування  стратегічних альянсів на сучасному етапі розвитку світової економіки. Наведено ви-
значення цього поняття та ознаки, наявність яких свідчить про те, що альянс можна назвати стратегічним. Охарактеризовано особливості 
стратегічних альянсів як форми міжорганізаційного співробітництва. Зроблено порівняння стратегічного альянсу із такими поняттями, як 
«кластер», «технополіс» і «мережа», виділено ряд їх відмінностей. Визначено фактори формування стратегічних альянсів, переваги та недоліки 
їх створення. Обґрунтовано, що синергетичний  ефект від створення стратегічних альянсів дозволяє через розширення асортименту, спектра 
послуг, покращення технологій, спільні маркетингові зусилля обійти своїх конкурентів та бути лідером на ринку. Перспективами подальших 
досліджень у даному напрямі є проведення аналізу вже існуючих стратегічних альянсів в Україні, проаналізувати їх стан, кількість та сфери 
утворення, а також перевірити готовність законодавчої бази для їх успішного розвитку в країні.
Ключові слова: стратегічні альянси, синергетичний ефект, глобалізація, переваги стратегічних альянсів, недоліки стратегічних альянсів, фак-
тори.
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Орлов В. Н., Петрашевская А. Д., Драган К. Ю., Статирова Е. В. 
Факторы формирования стратегических альянсов

Глобальные тенденции последних десятилетий усилили конкурент-
ную борьбу на мировых рынках, поэтому появилась необходимость 
создать такую организационную форму, которая могла бы макси-
мально быстро и эффективно реагировать на изменения внешней 
среды. Одной из таких новых форм организации деятельности пред-
приятий являются стратегические альянсы, развитие которых 
значительно повлияло на изменения в структуре многих отраслей. 
Благодаря созданию стратегических альянсов компании объединяют 
усилия и ресурсы для сохранения своих конкурентных позиций и созда-
ния новых возможностей. Цель статьи заключается в определении 
факторов формирования стратегических альянсов на современном 
этапе развития мировой экономики.  Приведены определения этого 
понятия и признаки, наличие которых свидетельствует о том, что 
альянс можно назвать стратегическим.  Охарактеризованы особен-
ности стратегических альянсов как формы межорганизационного 
сотрудничества. Сделано сравнение стратегического альянса с та-
кими понятиями, как «кластер», «технополис» и «сеть», выделен ряд 
их различий. Определены факторы формирования стратегических 
альянсов, преимущества и недостатки их создания. Обосновано, что 
синергетический эффект от создания стратегических альянсов по-
зволяет через расширение ассортимента, спектра услуг, улучшение 
технологий, совместные маркетинговые усилия обойти своих кон-
курентов и быть лидером на рынке. Перспективами дальнейших ис-
следований в данном направлении является проведение анализа уже 
существующих стратегических альянсов в Украине, их состояния, 
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Orlov V. M., Petrashevska A. D., Drahan K. Yu., Statirova K. V.  
Factors of the Formation of Strategic Alliances

Global tendencies in recent decades have increased competition in world 
markets, so there is a need to create an organizational form that can respond 
as quickly and efficiently as possible to changes in the external environment. 
One of these new forms of enterprise organization is strategic alliances, the 
development of which has significantly influenced changes in the structure 
of many industries. By building strategic alliances, companies are combining 
efforts and resources to maintain their competitive positions and create new 
opportunities. The article is aimed at defining the factors of the formation of 
strategic alliances at the current stage of development of the world economy. 
Definitions of this concept and signs, the presence of which indicates that 
the alliance can be called strategic, are provided. The features of strategic 
alliances as a form of an inter-organizational cooperation are characterized. 
A comparison of the strategic alliance with such concepts as «cluster», «tech-
nopolis» and «network» is made, a number of their differences are allocated. 
The factors of forming strategic alliances, the advantages and disadvantages 
of their creation are defined. It is substantiated that the synergistic effect of 
the creation of strategic alliances allows through the expansion of the as-
sortment, range of services, improved technologies, combined marketing 
efforts to bypass their competitors and become a market leader. Prospects 
for further research in this direction is to analyze the existing strategic alli-
ances in Ukraine, their status, number and area of their formation, as well as 
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количества и области образования, а также проверка готовности 
законодательной базы для их успешного развития в стране.
Ключевые слова: стратегические альянсы, синергетический эффект, 
глобализация, преимущества стратегических альянсов, недостатки 
стратегических альянсов, факторы.
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В умовах створення єдиного глобального про-
стору, коли посилюються процеси взаємоза-
лежності суб’єктів міжнародних економічних 

відносин, відбувається зміна самої структури світо-
вої економіки. З’являються її нові суб’єкти та нові 
форми організації бізнесу, серед яких високою ефек-
тивністю виділяються стратегічні альянси. 

Стратегічні альянси виступають прогресивним 
інструментом глобального корпоративного зростан-
ня компаній всього світу. Актуальність дослідження 
даної теми обумовлена тим, що створення стратегіч-
них альянсів, як форми міжфірмової інтеграції, має 
за мету формування конкурентних переваг на дов-
гостроковий період, тому великі корпорації включа-
ють їх у глобальні стратегічні плани свого розвитку. 
Міжнародні стратегічні альянси у сфері надання те-
лекомунікаційних послуг є відносно новою формою 
партнерства, яка забезпечує використання ресурсно-
го, фінансового та інноваційного потенціалу компа-
ній-партнерів для посилення позицій їх учасників на 
міжнародних ринках. 

Стратегічні альянси, як нова форма інтеграції 
компаній і корпоративного зростання, розвивають-
ся з 1980-х рр. Практику формування стратегічних 
альянсів поступово переймають й українські під-
приємства, але таке положення речей має свої осо-
бливості, зумовлені як рівнем розвитку національної 
економіки України та вітчизняних компаній, так і 
міжнародними стратегіями транснаціональних ком-
паній (ТНК), що виходять на ринок України.

Проблеми стратегічних альянсів у деяких ра-
курсах висвітлювалися в роботах таких зарубіжних 
та українських учених, як: Гарретт Б., Дюссож П., Під-
гурська І. А., Корольова К. В., Охріменко О. В., Єме-

льянов В. М., Станіва К. М., Шульженко Л. Є., Маке-
дон В. В., Козаченко Г. В. та ін.

Водночас динамічний розвиток світової еко-
номіки та зовнішнього середовища стратегічних 
альянсів зумовлює їх постійні трансформації, тому 
актуальними залишаються дослідження, спрямова-
ні на визначення факторів формування стратегічних 
альянсів.

Отже, метою статті є визначення факторів фор-
мування стратегічних альянсів на сучасному етапі 
розвитку світової економіки.

Стратегічний альянс – це угода про взаємодію у 
вигляді кооперування двох або декількох не-
залежних компаній з метою досягнення кон-

курентних переваг через об’єднання стратегічних ре-
сурсів цих фірм. У ході такої співпраці компанії нада-
ють одна одній технології, ресурси, ноу-хау та об’єкти 
інтелектуальної власності, що забезпечує їм вихід на 
нові ринки та посилення конкурентоспроможнос-
ті. Тобто, важливою перевагою організації бізнесу  
у формі створення стратегічного альянсу є можли-
вість швидкого та ефективного підвищення іннова-
ційно-технологічного рівня та отримання прогресив-
них виробничих і комерційних навичок [1].

Перші стратегічні альянси виникли у формі 
консорціумів, метою створення яких було тимчасо-
ве об’єднання ресурсів підприємств і організацій для 
вирішення конкретних інвестиційних завдань протя-
гом певного періоду.

На сучасному етапі розвитку економіки вза-
ємовигідне досягнення довгострокових завдань і ці - 
лей об’єднує окремі підприємства (організації) в 
стратегічний альянс. При цьому кожен учасник стра-
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тегічного альянсу отримує прибуток відповідно до 
свого вкладу. Таким чином, характерною рисою та-
кого об’єднання є зацікавленість сторін, яка спонукає 
учасників альянсу до взаємодії та партнерства, що на-
дає їм переваги перед іншими учасниками ринку [2].

Залежно від цілей альянси можуть бути тактич-
ними, тобто такими, що вирішують короткострокові 
завдання, та стратегічними, які відповідають таким 
умовам:

 обмін знаннями та досвідом між учасниками 
альянсу;

 отримання альтернативних вигод різними 
способами;

 сумісність інтересів учасників альянсу;
 спільне рішення отримується тільки при згоді 

всіх учасників альянсу;
 всередині альянсу взаємодія будується на 

основі діалогу між його учасниками [2].

Стратегічний альянс передбачає різні форми 
спілок і угод про добровільне співробітництво 
заради максимізації результатів економічної 

діяльності сторін альянсу. Останнє не виключає мож-
ливості альтруїстичного відношення до формування 
альянсу з метою виконання соціальних або політич-
них завдань, за якими може ховатися та ж економічна 
основа. 

Взаємодія компаній у рамках альянсу не завжди 
оприлюднюється. Заради збереження конфіденцій-
ності сторони можуть не розкривати інформацію про 
досягнуті угоди з конкурентами та іншими учасника-
ми ринку. Збереження даних про структуру й інших 
аспектів альянсу може бути важливою складовою 
його успішного розвитку [3].

Характерним для стратегічного альянсу є те, що 
партнери при прийнятті господарських рішень зберіга-
ють автономність, також вони мають право самостійно 
вирішувати питання про свій вихід з альянсу [4].

Слід зазначити, що існують особливості страте-
гічних альянсів, до яких можна віднести такі:

 стратегічний альянс може об’єднувати поста-
чальників, клієнтів і конкурентів;

 у стратегічному альянсі взаємодія базується 
на спільній координації та сумісній управлін-
ській діяльності учасників, при цьому вигоду 
мають всі партнери;

 стратегічний альянс – це не самостійна юри-
дична особа, проте він включає в собі декілька 
самостійних юридичних осіб;

 партнери одного стратегічного альянсу можуть 
бути одночасно учасниками інших альянсів;

 стратегічні альянси дуже мобільні, їх діяль-
ність має орієнтацію на успішну діяльність в 
майбутньому, що підвищує стабільність у вза-
ємовідносинах між партнерами;

 стратегічні альянси підвищують конкуренто-
спроможність партнерів;

 стратегічні альянси мають своєю метою до-
сягнення певних довгострокових цілей і 
припиняють свою діяльність, коли таке 
об’єднання перестає бути необхідним.

Включення до кола учасників стратегічних 
альянсів не тільки компаній, але й інших суб’єктів, 
яке притаманне українській науковій думці, а саме: 
органів державної влади, вищих навчальних закла-
дів, дослідницьких установ, призводить до того, що 
відбувається розмивання меж поняття «стратегіч-
ний альянс» і його використання на рівні із такими 
поняттями, як «кластер», «технополіс» і «мережа». 
Наприклад, В. М. Ємельянов розглядає кластер як 
одну із перспективних форм стратегічних альянсів 
[5]. Хоча між вищенаведеними формами кооперації 
економічних суб’єктів існує ряд відмінностей.

Розглянемо такі форми, як кластер, мережа, 
технополіс і стратегічний альянс. Відмінність 
стратегічних альянсів від інших форм коопера-

ції суб’єктів економічної діяльності полягає в такому:
1. За складом учасників:
1.1. Кластер може включати в себе будь-які еко-

номічні суб’єкти. 
1.2. До мережі входять підприємства, установи 

та організації.
1.3. Технополіс складається з будь-яких еконо-

мічних суб’єктів та інфраструктури, яка забезпечує їх 
функціонування.

1.4. Учасниками стратегічного альянсу можуть 
бути лише компанії.

2. Територіальна прив’язка:
2.1. Кластерів та технополісів відсутня.
2.2. У стратегічних альянсів, навпаки, присутня.
2.3. У мережі може бути як присутня, так і від-

сутня.
3. Галузева прив’язка у кластера завжди присут-

ня, у інших розглянутих форм кооперації може бути 
як присутня, так і ні.

4. Інноваційна орієнтація є обов’язковою умо-
вою створення технополіса, у той час як для кластера, 
мережі та стратегічного альянсу вона можлива, але 
не обов’язкова [5].

З вищенаведеного можна сказати, що стратегіч-
ний альянс компанії доцільно формувати, якщо вона 
отримує доступ до унікальних ресурсів, якщо ж ре-
сурс не є унікальним, то більш доцільними є звичайні 
разові ринкові транзакції.

Передумови створення та розвитку стратегічних 
альянсів слід розглядати с урахуванням різноманіття 
факторів, що впливають на них. Більшість науковців 
схиляються до того, що як ключові фактори форму-
вання стратегічних альянсів можна виділити такі: 

 Економічна та технологічна глобалізація в 
розрізі формування цілісного економічного 
простору та світового ринку, розширення пе-
реліку геоекономічних завдань ТНК, техноло-
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гічної універсалізації господарської діяльнос-
ті бізнес-структур. 

 Коливання валютних курсів та відповідне ма-
неврування інвестиційної політики компаній.

 Економічна доцільність скорочення сукупних 
і транзакційних витрат бізнес-структур. 

 Поглиблення загальної та організаційно-
управлінської спеціалізації як інструмент під-
вищення прибутковості активів.

Вищенаведені фактори формування доцільно 
розділити на дві великі групи (рис. 1): 

 внутрішні фактори – чинники внутрішнього 
середовища, що повною мірою перебувають 
під контролем компаній; 

 зовнішні фактори – чинники зовнішнього 
середовища, що перебувають поза прямим 
впливом компаній.

Фактори зовнішнього середовища, які вплива-
ють на стратегічні альянси, діють в органічному взає-
мозв’язку з факторами внутрішнього середовища.

Внутрішні фактори формування стратегічних 
альянсів можна розглядати як мотиви компаній, що 
спонукають їх до стратегічної співпраці з конкурен-
тами, постачальниками та споживачами на довго-
строковій основі. До їх складу потрібно віднести під-
вищення ефективності використання ресурсів, тобто 
збільшення уваги до поліпшення ресурсного забез-
печенню та контролю над використанням ресурсів 
усередині альянсу. Компанії вступають у стратегічні 
альянси для досягнення синергетичного ефекту від 
комбінації ресурсів, які взаємно доповнюють один 
одного, що дозволяє отримати більш високу рента-
бельність і створити більш високу вартість бізнесу 
для акціонерів.

Фактори формування стратегічних альянсів

Фактори внутрішнього середовищаФактори зовнішнього середовища

Економічні Технологічні Політичні Ресурсні Транзакційні Управлінські

Рис. 1. Фактори формування стратегічних альянсів 
Джерело: складено за [6].

Дія економічних факторів пов’язана, передусім, 
з процесами глобалізації світової економіки. Вироб-
нича діяльність переміщується в ті регіони, де для неї 
існують найбільш привабливі умови. Під дією органі-
зації формуються нові економічні системи, що не збі-
гаються з кордонами держав. Наслідком цього є ство-
рення глобальних компаній і стратегічних альянсів.

Серед факторів зовнішнього середовища, які 
спонукають до формування альянсів, значне місце 
відводиться технологіям, адже прагнення до володін-
ня новими технологіями та новими знаннями є од-
ним із пріоритетних напрямів сучасної конкурентної 
боротьби. Саме тому стратегічні альянси більш ак-
тивно створюються у високотехнологічних галузях.

Особливе місце в розвитку стратегічних альян-
сів займають політичні фактори, причому дія 
даної групи факторів є різноспрямованою. 

З одного боку, міжнародні стратегічні альянси – це 
один з інструментів збереження геополітичних ін-
тересів провідних держав. Тобто вони потрібні для 
посилення позицій національних компаній на міжна-
родних ринках. З іншого боку, державні органи, спо-
стерігаючи за процесом і розвитку альянсів, прагнуть 
контролювати їх діяльність через побоювання появи 
монопольних утворювань. 

Наступна група факторів – транзакційні, під 
якими розуміють витрати, пов’язані зі здій-
сненням угоди. До них включають витрати на 

пошуки постачальників, споживачів, введення пере-
говорів, укладання договорів та контрактів, контроль 
за їх виконанням.

Ще один фактор – управлінський, який пов’я-
заний із зацікавленістю партнерів у здійсненні коор-
динації. Завдання узгодження довгострокових парт-
нерських відносин з користю для кожного учасника 
стимулює до спільної координації стратегічного пла-
нування основних напрямів діяльності. 

Компанії вступають в альянси з декількох стра-
тегічно важливих міркувань. Трьома найважливіши-
ми з них є:

 досягнення економії на масштабах виробни-
цтва (економічні фактори);

 заповнення недоліків у знаннях з техніки й 
виробництва (технологічні фактори);

 одержання доступу на ринок (конкуренто-
спроможні фактори).

 Стратегічний альянс також часто виступає в 
ролі проміжного способу подолання невиграшних 
моментів у конкуренції на світовому ринку, рідше – 
для отримання конкурентних переваг. Стратегічні 
альянси краще застосовувати в боротьбі зі страте-
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гічними недоліками, ніж у завоюванні стратегічних 
переваг. 

Стратегічним альянсам притаманні також певні 
переваги та недоліки. Серед переваг можна виділити 
такі: 

 поділ витрат і ризиків, пов’язаних з освоєнням 
нових видів продукції, технологій і ринків;

 економія на масштабі та раціоналізації, які 
виражаються в зниженні середніх витрат при 
збільшенні обсягу виробництва та зниженні 
витрат через використання відносних переваг 
кожного партнера;

 націленість на мобільність, швидке форму-
вання нових ідей, проектів;

 до стратегічного альянсу може входити вели-
ка кількість компаній, що дозволяє відійти від 
простого партнерства між двома фірмами на 
користь створення розгалуженої мережі;

 учасники стратегічного альянсу зберігають 
свою незалежність та спеціалізацію, що до-
зволяє зробити таке об’єднання більш гнуч-
ким і полегшує діяльність у галузях, які харак-
теризуються значним рівнем невизначеності;

 стратегічні альянси дозволяють легше виходи-
ти на нові ринки, займати певні його сегменти 
як у межах однієї країни, так і на міжнародній 
арені, адже до складу об’єднання можуть вхо-
дити компанії, належні до різних країн;

 формування стратегічного альянсу є особли-
во ефективним в умовах трансформації еко-
номіки та бурхливого розвитку нових техно-
логій, що приводить до необхідності співпра-
ці між різними, раніше не пов’язаними галузя-
ми, впровадження інновацій у старих галузях 
і освоєння нових [7].

Але формування альянсів не завжди проходить 
за запланованим сценарієм, на практиці виникають і 
серйозні труднощі та проблеми. Недоліками страте-
гічних альянсів можна назвати таке: 

 часто незалежні компанії мають різну моти-
вацію та навіть суперечать одна одній у цілях 
діяльності; 

 помилки або невдачі одного з учасників при-
зводять до нанесення серйозного збитку імі-
джу альянсу в цілому;

 в альянсі завжди присутня небезпека залеж-
ності від іншої компанії при проведенні важли-
вих випробувань протягом тривалого періоду;

 постає проблема вибору критеріїв оцінки 
ефективності роботи альянсу та підведення 
результатів його фінансової діяльності [8].

ВИСНОВКИ 
Таким чином, в умовах сучасної економіки 

формування стратегічних альянсів зумовлює велика 
кількість різноманітних за своєю природою взаємо-
обумовлених факторів, які потребують чіткої систе-

матизації. Фактори пропонується систематизувати за 
критерієм середовища компаній: зовнішні фактори –  
чинники зовнішнього середовища функціонування 
компаній; внутрішні фактори – чинники внутрішньо-
го середовища, що являють собою мотиви компаній 
щодо вступу до альянсів.                    
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машинобудівних підприємств

Метою статті є формування інтегрованого механізму стратегічного управління інноваційністю машинобудівних підприємств у сучасних умо-
вах господарювання. Визначено, що в сучасних проблематичних умовах господарювання формування та ухвалення стратегічних управлінських 
рішень стосовно впровадження інноваційності на машинобудівному підприємстві потребує ґрунтовного аналізу зовнішніх та внутрішніх фак-
торів і представляє собою складний процес, що має послідовні взаємопов’язані етапи та характеризується також поняттям процесуального 
інваріанта для прийняття ефективного стратегічного управлінського рішення. Процес інноваційності на машинобудівному підприємстві пови-
нен мати інноваційно-креативну структуру для задоволення потреб споживачів. На стадії реалізації стратегічного управління інноваційністю 
підприємств розробляються заходи з конкретизації рішення та доведення його до виконавців, здійснюється контроль за ходом його виконання, 
коригується та дається оцінка отриманого результату. Визначено, що стратегічне управління інноваційністю машинобудівних підприємств 
повинно мати свій конкретний результат, тому метою є знаходження таких форм, методів, засобів та інструментів, які могли б сприяти 
досягненню оптимального результату впровадження інноваційності на підприємстві у визначених умовах. У статті виокремлено основні фак-
тори та умови забезпечення високої якості та ефективності стратегічного управління інноваційністю машинобудівних підприємств. Для ви-
рішення цих питань запропоновано інтегрований механізм стратегічного управління інноваційністю машинобудівних підприємств.
Ключові слова: машинобудівні підприємства, інноваційність, інтегрований механізм, стратегічне управління інноваційністю машинобудівних 
підприємств.
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Колещук О. Я. Формирование интегрированного механизма  
стратегического управления инновационностью 

машиностроительных предприятий
Целью статьи является формирование интегрированного механизма 
стратегического управления инновационностью машиностроитель-
ных предприятий в современных условиях хозяйствования. Опреде-
лено, что в современных проблематичных условиях хозяйствования 
формирование и принятие управленческих решений по внедрению 
инновационности на машиностроительном предприятии требует 
тщательного анализа внешних и внутренних факторов и представ-
ляет собой сложный процесс, который имеет последовательные вза-
имосвязанные этапы и характеризуется также понятием процессу-
ального инварианта для принятия эффективного стратегического 
управленческого решения. Процесс инновационности на машиностро-
ительном предприятии должен иметь инновационно-креативную 
структуру для удовлетворения потребностей потребителей. На 
стадии реализации стратегического управления инновационностью 
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Koleshchuk O. Ya. Formation of an Integrated Mechanism  
for Strategic Management of Innovativeness  

of Machine-Building Enterprises
The article is aimed at forming an integrated mechanism for strategic man-
agement of innovativeness of machine-building enterprises in the modern 
economic environment. It is defined that in today’s problematic economic en-
vironment, the formation and making of managerial decisions on the intro-
duction of innovativeness at machine-building enterprise requires a thorough 
analysis of external and internal factors and represents a complex process 
that has successive interconnected stages and is also characterized by the no-
tion of a procedural invariant for an effective strategic managerial decision-
making. The process of innovativeness at machine-building enterprise should 
have an innovative and creative structure to meet the needs of consumers. At 
the stage of implementation of strategic management of innovativeness of 


