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У статті проаналізовано теорії інтернаціоналізації та з’ясовано взаємозв’язок між різними економічни-
ми категоріями, що характеризують міжнародну діяльність із позиції ієрархічного підходу. Визначено місце 
поняття «інтернаціоналізація підприємства» в даній ієрархії, а також основні форми, в яких вона проявля-
ється. На основі використання блокової логічно-структурної схеми передумов інтернаціоналізації запро-
поновано розглядати категорію «інтернаціоналізація підприємства» з погляду включення у неї дев’яти 
компонентів: торговельного, фінансово-економічного, виробничого, технологічного, інфраструктурного, 
наукового, освітнього, мотиваційного (особистісного), інформаційного середовища. Розроблено автор-
ське визначення категорії «інтернаціоналізація підприємства», що базується на різних теоріях інтер-
націоналізації, синтезі понять «глобалізація» та «локалізація» («глокалізація»), компонентному підході з 
урахуванням того, що інтернаціоналізація підприємства може відбуватися і без виходу на зовнішні ринки.

Ключові слова: інтернаціоналізація підприємства, глобалізація, зовнішньоекономічна діяльність, гло-
калізація, компонентний підхід, ієрархічна модель.

В статье проанализированы теории интернационализации и выяснена взаимосвязь между различны-
ми экономическими категориями, характеризующими международную деятельность с позиции иерархи-
ческого подхода. Определено место понятия «интернационализация предприятия» в данной иерархии, а 
также основные формы, в которых она проявляется. На основе использования блочной логически-струк-
турной схемы предпосылок интернационализации предложено рассматривать категорию «интернацио-
нализация предприятия» с точки зрения включения в нее девяти компонентов: торгового, финансово-эко-
номического, производственного, технологического, инфраструктурного, научного, образовательного, 
мотивационного (личностного), информационной среды. Разработано авторское определение катего-
рии «интернационализация предприятия», основанного на различных теориях интернационализации, 
синтезе понятий «глобализация» и «локализация» («глокализация»), компонентном подходе с учетом 
того, что интернационализация предприятия может происходить и без выхода на внешние рынки.

Ключевые слова: интернационализация предприятия, глобализация, внешнеэкономическая деятель-
ность, глокализация, компонентный подход, иерархическая модель.

Theories of internationalization and relationship between different economic categories which characterize in-
ternational activity, such as “globalization”, “international integration”, “international division of labor”, “international 
trade”, “foreign economic activity”, “globalization” are analysed and determined in the article from the position of hier-
archical approach. Place of the notion “enterprise internationalization” in this hierarchy, as well as its main forms, are 
determined. It is established that the concept of “enterprise internationalization” is central to the system of notions 
that characterize international activity, as it stimulates the development of both – world economy and national econ-
omies, and ensures their integration. At the same time, the broadest notion of the above mentioned is “globalization”. 
In accordance with the developed hierarchical model, it is suggested to consider other categories that describe 
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international activity as forms of its internationalization. Based on using the block-logical-structural framework of in-
ternationalization preconditions and analysis of internationalization theories, it is suggested to consider the category 
“enterprise internationalization” in terms of nine components: trade, financial, economic, industrial, technological, in-
frastructure, scientific, educational, motivational (personal), informational. Category “enterprise internationalization” 
is considered to be analysed from different points of view – as: (1) process, (2) the form of economic activity, (3) the 
way to achieve strategic goals, (4) the result. An author's definition of the category “enterprise internationalization” is 
developed, based on various theories of internationalization, synthesis of the concepts of “globalization” and “local-
ization” (called “glocalization”) and the component approach. It is determined that enterprise internationalization can 
take place without entering foreign markets, for example, inclusion in the chain of value of domestic enterprises or 
joint ventures, which carry out foreign-economic activity; an increase in the level of foreign language skills for staff, 
which facilitates communication at the launch of foreign economic activity etc.

Key words: internationalization of enterprise, globalization, external economic activity, glocalization, component 
approach, hierarchical model.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Сучасні тенденції світо-
вої економіки вказують на те, як стрімко роз-
виваються глобалізаційні процеси, у ході яких 
національні економіки крок за кроком вбудову-
ються в глобальний економічний простір. Таким 
чином, у багатьох аспектах зникають кордони 
ринкових просторів, що, з одного боку, спрощує, 
з іншого – ускладнює функціонування підпри-
ємств. Це зумовлює появу нових економічних 
категорій, які комплексно розкривають сутність 
світових економічних процесів. Дуже часто ці 
категорії ототожнюють, відповідно, актуальним 
завданням для науковців є узгодження терміно-
логії з даного питання та розкриття її змісту. При 
цьому вважаємо, що поняття «інтернаціоналі-
зація підприємства» повинно займати ключове 
місце у цих дослідженнях, адже саме підприєм-
ства стимулюють розвиток світового господар-
ства і національних економік зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Дослідженню 
глобалізаційних процесів у різних проявах при-
свячено чимало праць зарубіжних та вітчизня-
них учених, таких як: Robert D. Tollison, Thomas 
D. Willett [1], Olav Reinton [2], Robert E. Morgan, 
Constantine S. Katsikeas [3], Peter Andersen [4], 
H. Thompson [5], P. Buckley [6], R. Caves [7], 
J. Dunning [8], S. Hollensen [9], S. Hymer [10], 
Philippe de Lombaerdei, P. Lelio Iapadreii [11] та 
ін. При цьому варто зазначити, що значна час-
тина праць, які сьогодні є підґрунтям наукових 
досліджень із даних питань, була опублікована 
в 50–90-х роках ХХ ст.

Питання особливостей світового госпо-
дарювання вивчали такі українські вчені, як 
Ю.В. Вдовиченко [12], О.В. Ткач [13]; Т.М. Бори-
сова вивчала конкурентну стратегію на міжна-
родному ринку [14]; Р.В. Войтович говорив про 
глобальну інтеграцію як нову форму суспільного 
розвитку [15]; А.С. Філіпенко аналізував аспекти 
міжнародної економічної інтеграції [16] та ін. 
Окрім того, безпосередньо питанням інтерна-
ціоналізації присвячено праці таких учених, як: 
П.Г. Ільчук [17], І.Ф. Коломієць [18], О.І. Гонта 

[19], Е.Д. Фролова [20], О.В. Шаповалов [21], 
Орловська Ю.В. [22] та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Варто зазначити, що більшість 
учених, досліджуючи інтернаціоналізацію під-
приємства, значну увагу приділяє саме теоріям 
інтернаціоналізації, зокрема їх систематиза-
ції. При цьому все ще не вирішеною частиною 
цього питання є дослідження взаємозв’язку та 
сутності між категоріями «інтернаціоналіза-
ція», «глобалізація» та ін., що безпосередньо 
відносяться до міжнародної діяльності під-
приємства, зокрема «міжнародна інтеграція», 
«міжнародний поділ праці», «міжнародна коо-
перація виробництва», «міжнародна торгівля». 
На нашу думку, дослідження взаємозв’язку між 
даними категоріями потребує особливої уваги 
для коректного їх використання та аналізу-
вання економічних процесів і явищ, що мають 
місце у зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД) 
підприємства. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є з’ясування взаємо-
зв’язку між різними економічними категоріями, 
що характеризують міжнародну діяльність із 
позиції ієрархічного підходу, та визначення місця 
поняття «інтернаціоналізація підприємства» в 
даній ієрархії. На основі блокової логічно-струк-
турної схеми аналізу передумов інтернаціоналі-
зації та критичного огляду наукової літератури 
з досліджуваного питання необхідно запропону-
вати авторське трактування поняття «інтернаці-
оналізація підприємства».

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Зважаючи на значний інтерес до 
вивчення сутності теорій інтернаціоналізації під-
приємств та наявний аналіз їхніх особливостей, 
уважаємо за доцільне узагальнити дані теорії, 
не деталізуючи їх. 

П.Г. Ільчук систематизував усі теорії інтер-
націоналізації підприємств на п’ять груп: 1) еко-
номічні теорії (монополістичної переваги, оліго-
полістичної реакції, локалізації, інтерналізації й 
еклектична теорія міжнародного виробництва); 
2) виробничі теорії (міжнародного життєвого 
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циклу продукту і привласнення); 3) фінансові 
теорії (валютних зон, Гірша, диверсифікації, 
реальних варіантів, портфельна теорія); 4) біхе-
віористські теорії (уппсальська теорія, іннова-
ційна теорія, теорія стратегічного підходу, теорія 
мережевого підходу); 5) ресурсні теорії (теорії 
еволюційного підходу, «глобальних від початку» 
підприємств, потенціалу організації, LLL) [17]. 

Проте низка теорій залишилася поза ува-
гою. Відповідно, вважаємо за доцільне до пер-
шої групи віднести також теорію абсолютних 
переваг (А. Сміт); теорію порівняльних переваг 
(Д. Рікардо); а до групи виробничих теорій – тео-
рію факторів виробництва (Е. Хекшер, Б. Олін) 
та теорему вирівнювання цін на фактори вироб-
ництва (В. Столпер, П. Семюельсон). 

Аналізуючи теорії інтернаціоналізації, можна 
побачити, що поняття «інтернаціоналізація» 
та «глобалізація» часто вживають як сино-
німи. Проте ми погоджуємося з тими дослід-
никами, котрі вказують на відмінність сутності 
цих категорій. Зокрема, англійський дослідник 
Пітер Дікен зазначає, що процеси інтернаціо-
налізації – це просте розширення економічної 
діяльності через національні кордони, тобто, 
головним чином, кількісні процеси; процеси гло-
балізації – якісні процеси, які включають у себе 
не тільки поширення економічної діяльності 
через національні кордони, а й функціональну 
інтеграцію міжнародно роззосереджених видів 
діяльності [23].

Попри це, розглянемо деякі з визначень цих 
двох понять. Категорію «глобалізація» зазви-
чай пов'язують з ім'ям англійського соціолога 
Роланда Робертсона, який у 1985 р. визначив 
глобалізацію як сукупність об'єктивно фіксо-
ваних змін, що мають своєю основною метою 
об'єднання світу в єдине ціле [24].

Відповідно до визначення, поданого в Інвес-
топедії, «глобалізація – це поширення продук-
тів, технологій, інформації та робочих місць 
через національні кордони та культури». З еко-
номічного погляду вона описує взаємозалеж-
ність країн по всьому світу, спричинену вільною 
торгівлею [25].

Е. Епштайн зазначає, що це свідчить про 
зростання взаємозв’язку і взаємозалежності 
суб’єктів господарювання всього світу [26]. 
Звертаємо увагу на те, що йдеться саме про 
економічний аспект глобалізації. При цьому 
виділяють ще політичний, соціокультурний, еко-
логічний та інформаційний аспекти. 

За визначенням Міжнародного валютного 
фонду, економічна глобалізація – це історичний 
процес, результат людських інновацій і техніч-
ного прогресу. Цей термін також іноді відно-
ситься до переміщення людей (праці) і знань 
(технологій) через міжнародні кордони [27].

Одна з провідних транснаціональних корпо-
рацій IBM стверджує, що глобалізація є проце-
сом розроблення, виготовлення та маркетингу 
програмних продуктів, призначених для поши-

рення в усьому світі. Крім того, вона поєднує 
у собі два аспекти роботи: інтернаціоналізацію 
(дає змогу використовувати продукт без бар'єрів 
мови або культури) і локалізацію (адаптацію 
продукту для певної місцевості) [28].

На думку Дж. -М. Сіроен, глобалізація суттєво 
доповнює і збагачує за своїми напрямами і про-
явами процес інтернаціоналізації, що зумовлює 
зміну якості міжнародних економічних відносин і 
світогосподарських процесів загалом [29]. 

О.В. Ткач говорить про «глобалізацію» з 
метою характеристики комплексного взаємо-
зв’язку країн і регіонів [13].

Цікавою є думка Р.В. Войтовича про те, що 
глобалізація, яка закономірно передбачає фор-
совану інтеграцію розвинутих держав у межах 
створення єдиного централізованого простору, 
передбачає орієнтацію на активний розви-
ток кожної з держав за умови використання 
фінансових засобів та технологій, розроблених 
іншими [15].

Щодо трактування категорії «інтернаціоналі-
зація», то зустрічаємо такі визначення. О.І. Гонта 
вказує, що інтернаціоналізація є чинником гло-
балізації, тобто «силою», що зумовлюватиме 
глобалізаційні процеси [19]. 

О.Д. Фролова розглядає інтернаціоналіза-
цію як «послідовний і організований процес 
збільшення міжнародної залученості компанії 
та пов’язані з ним зміни в організаційних фор-
мах бізнесу, процес пристосування дій компанії 
до міжнародного середовища, встановлення 
та реалізації взаємовідносин з підприємствами 
інших країн» [20].

О.В. Шаповалов говорить про те, що інтер-
націоналізація є процесом взаємопроникнення, 
переплетення національних економік і прове-
дення у зв’язку із цим погодженої міждержавної 
економічної політики [21].

Концепцію управління діяльністю підприєм-
ства в процесі його інтернаціоналізації запро-
поновано І.Ф. Коломійцем, зокрема увагу при-
ділено формуванню соціально-економічних 
передумов динамічного розвитку діяльності під-
приємства на закордонних ринках [18]. Він також 
указує на численні спроби пояснити інтернаціо-
налізацію діяльності підприємства з трьох пози-
цій: як процес, форму здійснення господарської 
діяльності та спосіб досягнення стратегічних 
цілей. Погоджуючись із думкою вченого, пропо-
нуємо доповнити таку інтерпретацію четвертим 
компонентом і розглядати «інтернаціоналізацію 
підприємства» також як «результат». 

Учений використовує таку дефініцію: «Інтер-
націоналізація діяльності підприємства – це 
будь-який вид господарської діяльності, яку 
воно розпочинає за кордоном, у поєднанні з 
діяльністю у власній країні з метою реаліза-
ції своїх довгострокових стратегічних цілей на 
основі використання більш сприятливих загаль-
ноекономічних, ринкових, адміністративно-пра-
вових, екологічних, географічних і соціально-
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політичних умов ведення бізнесу в приймаючій 
країні» [18].

Варто звернути на те, що досить недавно в 
зарубіжній літературі з’явився новий термін – 
«глокалізація» [25]. При цьому українські вчені 
практично не досліджували сутність даної 
категорії. 

Термін «глокалізація» появився через поєд-
нання термінів «глобальний» і «локальний» і 
означає «створення товарів і послуг, які нала-
штовані на постачання світових ринків, але 
відповідають місцевим цінностям. Проблему 
одночасної глобалізації локального і локалізації 
глобального можна позначити як подвійний про-
цес макролокалізації (глобалізація локальної 
величини) і мікроглобалізації (локалізація гло-
бального значення).

На основі використання блокової логічно-
структурної схеми передумов інтернаціоналі-
зації [30], аналізу класифікації теорій інтерна-
ціоналізації за П.Г. Ільчуком [17], встановлення 
відмінностей між поняттями «інтернаціоналіза-
ція» та «глобалізація» пропонуємо включити 
до поняття «інтернаціоналізація підприємства» 
компоненти, представлені на рис. 1. 

Відповідно до рис. 1, категорію «інтерна-
ціоналізація підприємства» слід розглядати з 
погляду включення у неї дев’яти компонентів: 
торговельного, фінансово-економічного, вироб-
ничого, технологічного, інфраструктурного, нау-
кового, освітнього, мотиваційного (особистіс-
ного), інформаційного середовища.

Виходячи з компонентного підходу до визна-
чення поняття «інтернаціоналізація підпри-
ємства», пропонуємо аналіз способів прояву 
кожного із цих компонентів, представлений у 
вигляді ієрархічної моделі форм інтернаціоналі-
зації підприємства (рис. 2).

На відміну від досліджень, проведених 
іншими науковцями щодо трактування поняття 
інтернаціоналізації підприємства, а також 
беручи до уваги її форми, представлені на 
рис. 2, звертаємо увагу на те, що інтернаціона-
лізація діяльності підприємства може відбува-
тися і без виходу на зовнішні ринки, наприклад 
включенням у ланцюжок вартості вітчизня-
ного або спільного підприємства, яке здійснює 
зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД); підви-
щенням рівня володіння іноземною мовою пер-
соналу, що полегшує комунікацію під час запо-
чаткування ЗЕД, тощо. 

На основі компонентного підходу, ієрархічної 
моделі, а також виходячи із трактування нової 
дефініції у світовій економіці «глокалізація», 
пропонуємо таке визначення: інтернаціоналі-
зація підприємства – (1) процес здійснення під-
приємством однієї/декількох форм діяльності 
на зовнішніх ринках з урахуванням місцевих цін-
ностей або (2) в країні базування із залученням 
іноземного капіталу (фінансового, людського, 
ресурсного тощо), або (3) на внутрішньому 
ринку шляхом непрямої участі у міжнародній 
діяльності з метою досягнення стратегічних 
цілей і, як результат, досягнення синергетичного 

Рис. 1. Компонентний підхід до трактування поняття  
«інтернаціоналізація підприємства»

Джерело: авторська розробка
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ефекту коллаборації «освіта – наука – виробни-
цтво – бізнес» у межах глобального інформацій-
ного простору. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Таким чином, для визначення місця поняття 
«інтернаціоналізація підприємства» слід ура-
ховувати ієрархічну модель, у системі якої 
цей термін посідає центральне місце і про-
являється різними формами. Дану категорію 

слід розглядати з різних поглядів: як (1) про-
цес, (2) форму здійснення господарської 
діяльності, (3) спосіб досягнення стратегіч-
них цілей, (4) результат. Визначення катего-
рії «інтернаціоналізація підприємства» базу-
ється на різних теоріях інтернаціоналізації, 
синтезі понять «глобалізація» та «локаліза-
ція», компонентному підході з урахуванням 
того, що вона може відбуватися і без виходу 
на зовнішні ринки. 
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