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Кузнєцова М. А., Драган К. Ю. Використання стратегічних альянсів в інноваційній економіці
Глобальні тенденції останніх десятиліть посилили конкурентну боротьбу на світових ринках, тому потрібно створити таку ор-
ганізаційну форму, яка могла б максимально швидко й ефективно реагувати на зміни зовнішнього середовища. Однією з таких но-
вих форм організації 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. У статті стратегічний альянс розглядається як ефективна форма об’єднання компа-
ній, що максимально відповідає критеріям стратегічних цілей. Розглянуто види стратегічних альянсів, розвиток яких повинен 
забезпечити  підприємствам доступ до тих чи інших інновацій; означено цілі створення стратегічних альянсів. Доведено, що під 
стратегічним альянсом розуміється проведення спільних досліджень, спільне використання виробничих потужностей, обмін тех-
нологіями, просування на ринок продукції один одного чи об’єднання зусиль щодо виробництва компонентів або кінцевої продукції. 
Зазначено, що партнерство у стратегічних альянсах засновано на гнучких організаційних формах співпраці. Виділено проблеми, що 
заважають інноваціям; запропоновано дії для їх вирішення. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є проведення 
аналізу вже існуючих стратегічних альянсів в Україні, дослідження їх стану, кількості та сфери утворення. Також у перспективі 
планується виокремити проблеми визначення переваг і недоліків створення стратегічних альянсів в Україні, і головне – проаналі-
зувати готовність законодавчої бази для успішного їх розвитку в країні.
Ключові слова: стратегічні альянси, інновації, глобалізація, інноваційна економіка.
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Kuznetsova M. A., Drahan K. Yu. The Use of Strategic Alliances in an Innovative Economy
Global tendencies in recent decades have strengthened competition in world markets, so it is necessary to create such an organizational form 
that could respond as quickly and efficiently as possible to changes in the external environment. One of these new forms of organization of 
enterprises is strategic alliances, the development of which has significantly influenced changes in the structure of many industries. Through 
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the creation of strategic alliances, companies join forces and resources to maintain their competitive positions and create new opportunities. 
In the article, the strategic alliance is seen as an effective form of the companies joining that best meets the criteria for strategic goals. The 
authors examine types of strategic alliances, the development of which should provide enterprises with access to certain innovations; the goals 
of creating strategic alliances are specified. It is proved that a case of strategic alliance means conducting joint research, sharing production 
facilities, exchanging technologies, marketing each other’s products or joining efforts to produce components or final products. It is noted that 
partnership in strategic alliances is based on flexible organizational forms of cooperation. The authors allocate the problems that interfere with 
innovation; actions to resolve them are suggested. Prospects for further research in this direction are the analysis of existing strategic alliances 
in Ukraine, carrying out a study on their status, number and sphere of formation. Also in the future it is planned to distinguish the problems of 
determining the advantages and disadvantages of creating strategic alliances in Ukraine, and most importantly – to analyze the readiness of 
the legislative base for their successful development in the country.
Keywords: strategic alliances, innovations, globalization, innovative economy.
Fig.: 3. Bibl.: 10.
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Сучасний етап розвитку суспільства має 
інноваційну спрямованість. Людство сто-
їть на порозі ще однієї промислової рево-

люції, яка докорінно змінить світ, взаємовідно-
сини між країнами та життям людей. Інноваційні 
перетворення та глобальна цифровізація спону-
кають до прогресивного розвитку, використання 
та спрямування ресурсів у безперервне проду-
кування інновацій, створення абсолютно нових 
наукових розробок, формування унікальних 
цінностей. При цьому світова спільнота усвідом-
лює, що проблеми, які пов’язані з інноваційним 
розвитком, неможливо вирішити в якійсь окре-
мій країні: потрібно об’єднувати зусилля у сфері 
науки, освіти та бізнесу. 

Глобалізація на мікрорівні приводить до 
загострення конкурентної боротьби, що ство-
рює не тільки можливості, але й перешкоди для 
розвитку сучасних корпорацій. Тому йде пошук 
таких форм співпраці, які відрізнялися б най-
більшою гнучкістю в питаннях управління та 
координації діяльності, а також найбільш повно 
відповідали б вимогам ринку.

 Сьогодні важливим напрямом у сучасному 
розвитку інноваційної глобалізації є формуван-
ня міжнародних інноваційних мереж, технополі-
сів, стратегічних альянсів. Йдеться про спільний 
науково-технічний розвиток країн та їх корпора-
цій в інтересах як бізнесу, так і економічного й 
науково-технічного розвитку всього світу щодо 
об’єднання спільними інноваційними проєктни-
ми ідеями.

Стратегічні альянси, як нова форма інтегра-
ції компаній і корпоративного зростання, роз-

виваються з 1980-х рр. Практику формування 
стратегічних альянсів поступово переймають й 
українські підприємства, але такий стан речей 
має свої особливості, зумовлені як рівнем розви-
тку національної економіки України та вітчизня-
них компаній, так і міжнародними стратегіями 
транснаціональних компаній (ТНК), що вихо-
дять на ринок України

Актуальність дослідження даної теми обу-
мовлена тим, що створення стратегічних альян-
сів, як форми міжфірмової інтеграції, має за мету 
формування конкурентних переваг на довгостро-
ковий період, тому великі корпорації включають 
їх у глобальні стратегічні плани свого розвитку.

Актуальність цієї теми та перспективи по-
дальшого її вивчення привертають увагу як за-
рубіжних, так і вітчизняних учених. Проблемам 
вивчення позиціювання стратегічних альянсів у 
інноваційній економіці присвячені праці таких 
авторів, як: І. Бешлеул, І. Підгурська, К. Станіва, 
С. Степанищев, Б. Гаррет, П. Дюссож., І. Морозо-
ва, О. Чернова, К. Фрайлінгер, І. Фішер та інших.

Динамічний розвиток світової економіки 
та зовнішнього середовища стратегічних альян-
сів зумовлює їх постійні трансформації, тому 
доцільно провести дослідження проблем щодо 
визначення можливостей і форм стратегічних 
альянсів в інноваційній економіці.

На основі вищевикладеного можна сфор-
мулювати мету дослідження, яка полягає у вирі-
шенні питання розробки та впровадження інно-
вацій, які можуть бути розв’язані через форму-
вання стратегічних альянсів підприємств на су-
часному етапі розвитку інноваційної економіки.
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У теперішніх світових реаліях усе суттєві-
ше постає питання розвитку інноваційної 
економіки, оскільки вона заснована на 

потоці інновацій, на постійному технологічному 
вдосконаленні, на виробництві та експорті висо-
котехнологічної продукції з дуже високою дода-
ною вартістю і самих технологій, які є ключовим 
фактором конкурентоспроможності та відігра-
ють важливу роль у системі національного гос-
подарювання.

 Під впливом наукових і технологічних 
знань в інноваційній економіці традиційні сфери 
матеріального виробництва трансформуються 
на радикально нові, змінюючи при цьому свою 
технологічну основу. Державна політика пови-
нна орієнтуватися на інноваційну економіку, 
яка дає змогу повною мірою використовувати 
інформаційні технології, людський капітал і фак-
тори виробництва.

Розвиток інноваційної економіки та стиму-
лювання процесу створення нових ринків по-
требує формування ефективної державної інно-
ваційної політики, яка визначає комплекс прин-
ципів та взаємопідтримуючих економічних, пра-
вових, організаційних і соціальних методів пла-
нування, стимулювання, регулювання та конт-
ролю процесів інноваційної діяльності в нау - 
ково-технічній та виробничій сферах [1].

Під інноваціями в наукомісткій галузі слід 
розуміти стратегічну зміну виробничого проце-
су, сировинної структури, підходу до науково-
дослідних розробок, яка веде до зміни техноло-
гічного укладу в галузі, у виробництві в цілому 
та має унікальні властивості, що дозволяють під-
приємству вийти в лідери.

Цілі інноваційної діяльності напряму зале-
жать від виду інновації, які впроваджуються. Як 
показано на рис. 1, інновації можуть бути поді-

лені на технічні, організаційні, економічні, соці-
альні та юридичні.

Ринкова інтеграція підприємств може від-
буватися в різний спосіб: найбільш поширені 
форми інтеграції через злиття та поглинання. 
Проте в умовах сучасних міжнародних конку-
рентних відносин поширення набувають страте-
гічні альянси, адже саме вони є найбільш затре-
буваними в інноваційній сфері. Такі стратегічні 
альянси створюються для ведення науково-до-
слідних розробок, організації виробництва про-
дукції, розробки природних ресурсів, з метою 
передачі технологій, обміну ліцензіями, а також 
для забезпечення партнерства з державними ор-
ганізаціями та створення внутрішньокорпора-
тивного відділу, тощо. 

Стратегічний альянс – це угода про взаємо-
дію у вигляді кооперування двох або де-
кількох незалежних компаній, з метою до-

сягнення конкурентних переваг через об’єднання 
стратегічних ресурсів цих фірм. У ході такої 
співпраці компанії надають одна одній технології, 
ресурси, ноу-хау та об’єкти інтелектуальної влас-
ності, що забезпечує їм вихід на нові ринки та по-
силення конкурентоспроможності. Тобто, важ-
ливою перевагою організації бізнесу у формі ство-
рення стратегічного альянсу є можливість швид-
кого та ефективного підвищення інноваційно- 
технологічного рівня та отримання прогресив-
них виробничих і комерційних навичок [3].

На сучасному етапі розвитку економі-
ки стратегічний альянс являє собою союз, 
об’єднання двох або більше учасників організації 
для досягнення певних довгострокових цілей і 
завдань, які є взаємно вигідними. Взаємна виго-
да не означає рівності доходів, але означає, що 
всі учасники альянсу отримують прибуток від 

 Види інновацій 

 

 

 

Технічні Організаційні Юридичні Соціальні Економічні 

Нові продукти  

 
Технології 

 

 

Методи
та форми

організації 

Партнерство 

Ціноутворення 

Фінансування 

Прогнозування і планування 

Засоби виробництва 

Рис. 1. Види інновацій
Джерело: складено за [2].
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участі залежно від вкладу [4]. Альянс – це вза-
ємодія та партнерство. У сфері бізнесу існують 
різні форми міжфірмової взаємодії: від жорстко-
го суперництва до взаємовигідного партнерства. 
Як і в будь-якій сфері, підприємці завжди шука-
ють союзників по бізнесу. Об’єднуючись в альян-
си, вони отримують додаткові переваги [4].

Створення стратегічних альянсів поясню-
ється інноваційними причинами (рис. 2), 
оскільки основною метою стратегічного 

альянсу є максимальне забезпечення конкурен-

тоспроможності партнерів. Альянс функціонує 
на основі того факту, що кожен партнер повинен 
зробити свій внесок у діяльність альянсу у ви-
гляді ресурсу: технологія, ноу-хау чи розширен-
ня ринку тощо. У зв’язку з цим повноваження та 
контроль розподіляються в інтересах спільної 
вигоди [6].

Альянси можуть бути різними залежно від 
їх цілей. Фірми можуть організовувати, напри-
клад, тактичні альянси, що носять короткостро-
ковий характер. Існують певні вимоги до визна-
чення альянсу стратегічним (рис. 3).

 
Інноваційні причини вступу компаній у стратегічні альянси:  

передові знання нелегко копіювати (альянс створює канали передачі таких знань)  

спільними зусиллями легше встановити нові стандарти там, де вони ще не отримали
відповідного оформлення

 

велика відкритість інформації та системи її поширення через Інтернет сприяють
створенню міжфірмових мережевих інноваційно-орієнтованих структур  

сучасні технологічні прориви часто виникають на стику наук або галузей
  

технологічне лідерство пов'язане з високим ступенем невизначеності та ризиків
(спільні розробки знижують витрати інноваційного процесу)

альянси надають можливість навіть малим і середнім фірмам виходити на міжнародну
арену, включатися в глобальну економічну діяльність, не втрачаючи своєї спеціалізації 

Рис. 2. Інноваційні причини вступу компаній у стратегічні альянси
Джерело: складено за [5].

 

Умови створення
стратегічних альянсів  

Можливість отримання тих вигод, 
які не можна отримати 

в інший спосіб
 

В основі створення альянсу лежить 
сумісність довгострокових 

інтересів учасників
 

 

Усередині альянсу відбувається
реальний обмін досвідом 

і знаннями 

Відносини всередині альянсу будуються 
на основі діалогу між компаніями, 

що не виключає можливості виникнення 
конфлікту інтересів  

Рис. 3. Умови створення стратегічних альянсів
Джерело: складено за [7].
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Для вирішення питання нашого досліджен-
ня потрібно виділити види стратегічних альян-
сів, вступ до яких забезпечуватиме підприєм-
ствам доступ до тих чи інших інновацій для ви-
рішення проблем інноваційного характеру.

Розглядаючи основні види альянсів, спо-
чатку слід визначити відмінність між парт-
нерськими відносинами, встановленими 

між компаніями, які не належать до однієї і тієї 
ж галузі та внаслідок цього не є безпосередніми 
конкурентами, і альянсами фірм-конкурентів.  
В останньому випадку перед компаніями постає 
цілий ряд проблем. Це, перш за все, проблеми, 
пов’язані з антимонопольним законодавством,  
і проблеми, що виникають у відносинах між 
партнерами-конкурентами.

Серед партнерів, які не конкурують один з 
одним, розрізняють:
 транснаціональні спільні підприємства;
 вертикальні партнерські відносини;
 міжгалузеві угоди.

Що стосується альянсів фірм-конкурентів, то 
в даній сфері класифікація ще повністю не розро-
блена, але стратегічні альянси фірм-конкурентів 
можна розділити на три основні типи:
 інтеграційні альянси;
 псевдоконцентраційні альянси;
 комплементарні альянси (або альянси із 

взаємодоповнюючими активами).
З точки зору сфери діяльності стратегічні 

альянси умовно можна розділити на три види:
 альянси з реалізації проєктів НДДКР;
 альянси з організації спільного виробни-

цтва;
 альянси зі спільного освоєння нових рин-

ків.
Найбільшого поширення набули альян-

си, що створюються з метою співпраці у сфері 
НДДКР. У даний час до цієї групи належить біль-
ше половини всіх стратегічних союзів. 

Далі розглянемо характеристику основних 
видів стратегічних альянсів.

Партнерства неконкуруючих фірм. За ви-
значенням, партнерські угоди між компаніями, 
які не є конкурентами, укладаються між учас-
никами різних галузей виробництва. Альянси 
цього типу можна розглядати як засіб освоєння 
нових видів виробничої діяльності – як правило, 
тих, якими займається інший партнер альянсу. 
Такі альянси розглядаються як один із засобів, 
що дозволяє компаніям вийти на нові напрямки 

розвитку, щоб освоїти нові види виробничої ді-
яльності.

Виокремимо такі переваги альянсів, як:
 об’єднання великих інвестицій, що спря-

мовані на реалізацію певних проєктів; 
 за рахунок швидкого обороту активів 

партнера відбувається прискорене одер-
жання доходу на інвестиції; 

 розширення доступу до спільних активів 
партнерів; 

 конкуренція на основі кооперації; 
 пропорційний розподіл ризиків між усіма 

партнерами; 
 підвищення ефективності за допомогою 

раціоналізації, спеціалізації та економії на 
масштабах [8].

Але формування альянсів не завжди про-
ходить за запланованим сценарієм, на практиці 
виникають і серйозні труднощі та проблеми. Не-
доліками стратегічних альянсів можна назвати 
таке: 
 часто незалежні компанії мають різну мо-

тивацію та навіть суперечать одна одній у 
цілях діяльності; 

 помилки або невдачі одного з учасни-
ків призводять до нанесення серйозного 
збитку іміджу альянсу в цілому;

 в альянсі завжди присутня небезпека за-
лежності від іншої компанії при прове-
денні важливих випробувань протягом 
тривалого періоду;

 постає проблема вибору критеріїв оцінки 
ефективності роботи альянсу та визна-
чення результатів його фінансової діяль-
ності [9].

Саме формування стратегічного альянсу 
між підприємствами можна розглядати як ін-
новацію, оскільки вступ компаній до альянсу 
передбачає цілу низку змін технологічного, орга-
нізаційного, економічного характеру. Тому важ-
ливим моментом при прийнятті рішення щодо 
вступу підприємства до стратегічного альянсу є 
об’єктивна оцінка готовності персоналу до змін 
та його здатності до навчання. Це дозволить ще 
на етапі планування та реалізації інновації ви-
значити можливі проблеми та розробити заходи 
щодо їх подолання [10].

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна зробити висновок, що 

стратегічні альянси є одним із найефективніших 
шляхів впровадження інновацій на підприєм-
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ствах. Це пояснюється тим, що створення таких 
альянсів надає можливість використовувати до-
свід і знання партнерів з найменшими ризиками, 
розробляти та впроваджувати нововведення на 
основі спільної діяльності підприємств, реалізо-
вувати інновації різного характеру. Певний тип 
альянсу в більшою чи меншою мірою сприяє 
впровадженню того чи іншого виду інновацій.

Також потрібно зазначити, що саме безпо-
середнє формування стратегічних альянсів є ін-
новацією, оскільки передбачає якісні зміни в різ-
них сферах діяльності підприємств-учасників. 
Перед прийняттям рішення щодо впровадження 
інновацій підприємствам передусім необхідно 
оцінити рівень готовності персоналу до змін.    
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