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АНОТАЦІЯ 

 
Гурмак В.М. Транснаціональний фактор модернізації економіки 

Республіки Корея. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство  і 

міжнародні економічні відносини. ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ, 2018.  

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню секторальної 

структури та експортної спеціалізації корейських мультинаціональних 

корпорацій та визначенню можливостей для застосування корейського 

досвіду в економіці України. 

У першому розділі досліджено вплив транснаціоналізації на процеси 

економічної модернізації в умовах глобалізації, проаналізовані інноваційні 

стратегії ТНК та особливості розвитку корпоративних засад функціонування 

економіки Республіки Корея.  

У другому розділі виявлено вплив ТНК на модернізацію галузевої 

структури економіки країни, формування експортно орієнтованої  та 

інноваційної моделі розвитку економіки. 

У третьому розіділі здійснено аналіз результативності показників 

діяльності корейських корпорацій, досліджено особливості формування 

креативної економіки в країні, обґрунтовано можливості застосування 

корейського досвіду в стратегії модернізації економіки в Україні та визначені 

перспективи корейсько-українського співробітництва у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Конкретні наукові результати, що характеризують новизну дослідження, 

полягають у такому: 

уперше: 

− обґрунтована транснаціональна модель модернізації південно-

корейської економіки як комплексного державно-приватного механізму 
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докорінного оновлення основного капіталу та організаційно-економічних 

структур у науковій, інвестиційній, виробничій та соціальній сферах 

діяльності шляхом поєднання інтересів невеликого кола корейських ТНК і 

суб’єктів національного бізнесу різних форм власності (індивідуальної, 

кооперативної, акціонерної, муніципальної та державної), що забезпечує якісні 

структурні зміни в суспільстві, які відповідають традиційним цінностям та 

новій системі інтересів та пріоритетів (суспільна консолідація на основі 

інноваційного мислення, розвиток високотехнологічних галузей у руслі 

формування економіки знань та креативної економіки на основі 

інтелектуалізації та диджиталізації, селективна глобальна відкритість), 

включає ідентифіковані ключові взаємопов’язані компоненти державного 

стимулювання розвитку інноваційної сфери, що формуються і розвиваються 

під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів; 

удосконалено: 

− характеристику соціально-економічної сутності чеболів як унікальної 

та специфічної форми державно-корпоративних відносин південнокорейського 

бізнесу, які являють собою комерційні утворення, конгломерати формально 

самостійних фірм, що знаходяться у власності певних сімей з єдиним 

адміністративним і фінансовим контролем у вертикально інтегрованих 

ієрархічно вибудованих структурах; діючи в секторах високотехнологічного 

матеріального виробництва (електроніка та напівпровідники, телекомунікаційне 

обладнання, суднобудування, автомобілебудування, хімічна та фармацевтична 

індустрія) і входячи до ТОП-500 світових ТНК, вони є базисом модернізації 

господарської системи Кореї, в основі якої закладено мораль конфуціанства з 

відданістю роботодавцю і суворою системою старшинства та значною роллю 

тісних сімейних зв’язків у ділових і громадських відносинах; 

− сутнісні операційні, функціональні та логістичні характеристики 

глобальних ланцюгів створення доданої вартості, притаманні сучасному етапу 

глобалізації внаслідок посилення міжнародної мережевізації та локальної 

фрагментації виробництва за умов лібералізації торгівлі та інвестицій; 
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визначено, що найбільша додана вартість створюється в результаті діяльності 

в сфері послуг (дослідження і розробки, дизайн, маркетинг, стандартизація, 

логістика та обслуговування), куди спрямовується більше половини світових 

прямих іноземних інвестицій ТНК; доведено, що залучення українських 

компаній до глобальних ланцюгів створення доданої вартості насамперед 

шляхом аутсорсингу та фрілансу у сфері ІКТ, розширить доступ до зовнішніх 

ринків, що сприятиме модернізації технологій та якісним змінам в людському 

та інтелектуальному капіталі за рахунок освоєння нових компетенцій та 

розвитку креативного капіталу; 

− характеристики стратегічних альянсів, що посідають особливе місце в 

стратегіях високотехнологічних ТНК для підвищення глобальної 

конкурентоспроможності з орієнтацією на багатофакторний синергетичний 

ефект при виході та закріпленні на висококонкурентних олігопольних ринках; 

це проілюстровано на прикладі успішної реалізації спільних проектів компанії 

Samsung з компаніями Intel (розробка пристроїв оперативної пам’яті), Toshiba 

Thomson (DVD-плеєри й відеомагнітофони), Compaqі Siemens 

(мікропроцесори), Cisco System (кабельні модеми); 

набули подальшого розвитку: 

− комплексна оцінка транснаціоналізації економіки Республіки Корея у 

частині характеристики тенденцій трансформації стратегій міжнародної 

торговельної та інвестиційної діяльності корейських ТНК: концентрація 

діяльності на найбільш динамічних сферах діяльності; збільшення обсягів 

прямих зарубіжних інвестицій та їх галузева диверсифікація; орієнтація на 

високоприбуткові зарубіжні ринки інноваційної продукції; інвестування 

капіталу у систему генерації поширення знань, інновацій і технологій; 

координація міжнародної діяльності у рамках глобальних виробничо-збутових 

ланцюжків; обґрунтовано мотиваційні ефекти використання корпораціями не 

акціонерних форм інвестиційного співробітництва; 

− обґрунтування домінуючого значення чеболів в економіці Республіки 

Корея (частка в ВНП провідної п’ятірки чеболів – Samsung, Hyundai, Daewoo, 
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LG, Ssang Young, становить понад 55 %), де вони є осередками промислового 

та інноваційного розвитку, основними експортерами, забезпечуючи 

міжнародну конкурентоспроможність, створюють значну кількість робочих 

місць, впливають на підвищення соціально-економічних стандартів життя 

населення при забезпеченні провідної ролі державних інтересів; 

− ідентифікація визначальних компонентів інноваційної моделі 

Республіки Корея як інтегративної складової модернізації економіки країни, 

що включає державне фінансування та підтримку науки, досліджень і 

розробок, підготовки кваліфікованих кадрів, інноваційної діяльності 

корпорацій, міських високотехнологічних індустріальних комплексів та 

наукоградів; підтверджено, що найкращого результату в інноваційному 

розвитку досягають компанії, які ефективно використовують власні і наукові 

ресурси, при високій інтегрованості в глобальні дослідницькі та професійні 

мережі; 

− обґрунтування можливостей і напрямів імплементації в Україні 

досвіду Республіки Корея стосовно цільової транснаціоналізації економіки, 

насамперед через створення українських ТНК в пріоритетних значимих 

інноваційних галузях зокрема, у IT секторі, нафтогазовій сфері, 

альтернативній енергетиці, машинобудуванні, фармацевтичній індустрії, 

високотехнологічному сільськогосподарському виробництві та 

інтелектуально-містких послугах – інжиніринг, промисловий дизайн, 

програмування, науково-дослідна діяльність; за умов цілеспрямованої 

державної політики це сприятиме становленню в Україні економіки знань з 

ефективною інтеграцією в глобальний ринок праці. 

Практичні рекомендації мають важливе значення, оскільки вони 

можуть слугувати методологічною базою розроблення стратегії модернізації 

української економіки на основі транснаціоналізації та взаємодії 

транснаціональних компаній з вітчизняним бізнесом в умовах формування 

креативної знаннєвої економіки. 
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Практичне значення одержаних результатів підтверджується довідками 

аудиторської компанії ТОВ «УПК-Аудит Лтд» в сфері консалтингу 

транснаціональних компаній в різних сегментах українського ринку в межах 

надання консультацій з питань ефективного менеджменту в сучасних умовах 

глобалізації і транснаціоналізації (довідка № 178/Г-06 від 20.06.2017); в 

консультативній діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Стратегічний Партнер» в процесі проведення аудиту та надання 

консультацій іноземним компаніям та вітчизняним компаніям, в тому числі і 

таким, що є транснаціональними, стосовно впровадження сучасних практик 

менеджменту та обґрунтування доцільності впровадження певних форм 

роботи в Україні, залучення ПІІ та співпраці у високотехнологічних галузях 

(довідка № 127/04-2017 від 08.04.2017); упроваджені в діяльність 

аудиторської компанії «Кроу Хорват Ей Сі Україна» в процесі оцінки 

інвестиційних проектів, зокрема міжнародних, залучення коштів 

транснаціональних компаній, що присутні на українському ринку, в 

наукомісткі проекти та програми розвитку територій в рамках наукових 

парків та технополісів (довідка № 014-СП-07 від 01.06.2017). Матеріали та 

результати дослідження упроваджено у навчальний процес ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» під час 

розроблення робочих програм, науково-методичного забезпечення та 

викладання дисциплін «Міжнародний менеджмент», «Міжнародний 

інноваційний менеджмент» та «ТНК» (довідка № 01/102 від 23.06.2017). 

Матеріали та результати дослідження упроваджено також у навчальний 

процес ДВНЗ «Навчально-науковий інститут Міжнародних відносин 

Національного авіаційного університету» кафедри міжнародних економічних 

відносин і бізнесу при викладанні дисциплін «Глобальні проблеми світового 

господарства і МЕВ» стосовно особливостей сучасних світових процесів 

транснаціоналізації та «Міжнародна економічна діяльність України» 

стосовно проблем залучення зарубіжних ТНК в економіку України (довідка 

№ 158/15 від 29.06.2017). 
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Ключові слова: транснаціоналізація, глобалізація, міжнародна компанія, 

міжнародний менеджмент, ТНК, чеболь, економіка Республіки Корея, 

національна інноваційна політика, креативна економіка,  інноваційні центри. 

ABSTRACT 

Gurmak V.M. Transnational factor in South Korea’s economy modernization. 

– Manuscript. 

Dissertation for the Academic Degree of Candidate of Economic Sciences 

(PhD) in specialty 08.00.02 – World Economy and International Economic 

Relations. – SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym 

Hetman». – Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the complex study of the sectoral structure and 

export specialization of Korean multinational corporations and to determination of 

the possibilities for applying Korean experience in the Ukrainian economy. 

The first chapter examines the impact of transnationalization on the processes 

of economic modernization in a globalizing environment and it analyzes the 

innovative strategies of TNCs and the peculiarities of the development of corporate 

principles of the functioning of the Republic of Korea economy.  

In the second section, the influence of TNCs on the modernization of the 

sectoral structure of the country's economy and the formation of an export-oriented 

and innovative model of economic development were identified. 

In the third section, the analysis of the performance indicators of Korean 

corporations was carried out, the peculiarities of the creative economy formation in 

the country were explored, the possibility of applying Korean experience in the 

strategy of modernizing the Ukrainian economy and the prospects of the Korean-

Ukrainian cooperation in the field of information and communication technologies 

were substantiated. 

Specific scientific results characterizing the novelty of the study are as 

follows: 

The issues analyzed for the first time: 
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• the transnational model of the South Korean economy modernization as an 

integrated public-private mechanism for radical renewal of fixed capital and 

organizational and economic structures in the scientific, investment, industrial and 

social spheres of activity is substantiated by combining the interests of a few 

 Korean TNCs and subjects of national business of various forms of ownership ( 

individual, cooperative, joint-stock, municipal and state), which provides quality 

structural changes in society that correspond to traditional values and a new system 

of interests and priorities (social consolidation on the basis of innovative thinking, 

development of high-tech branches in the framework of formation of knowledge 

economy and creative economy on the basis of intellectualization and digitalization, 

selective global openness); includes identified key interconnected components of the 

state incentives for the development of innovation, which are formed and developed 

under the influence of internal and external factors; 

What was improved: 

• the characterization of the socio-economic essence of the chaebols as a 

unique and specific form of state-corporate relations of the South Korean business, 

which are commercial entities, conglomerates of formally independent firms owned 

by certain families with a single administrative and financial control in vertically 

integrated hierarchically structured structures; acting in the sectors of high-tech 

material production (electronics and semiconductors, telecommunication equipment, 

shipbuilding, automotive, chemical and pharmaceutical industries) and entering the 

TOP 500 global TNCs, they are the basis for the modernization of the Korean 

economic system, which is based on the Confucian morality with the employer's 

loyalty and the strict seniority system and the significant role of the close family ties 

in business and public relations; 

• essential operational, functional and logistic characteristics of the global 

value added chains inherent in the present stage of globalization as a result of 

increased international networking and local fragmentation of production in a 

context of trade liberalization and investment; It has been determined that the 

greatest added value is created as a result of services activities (research and 
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development, design, marketing, standardization, logistics and service), which sends 

more than half of the world's foreign direct investment in TNCs;it is proved that 

engaging Ukrainian companies in global value added chains, primarily through 

outsourcing and freelance in the field of ICTs, will increase access to external 

markets, which will promote modernization of technology and qualitative changes in 

human and intellectual capital through the development of new competences and the 

development of creative capital; 

• the characteristics of strategic alliances, which have a special place in the 

strategies of high-tech TNCs to increase global competitiveness, focusing on the 

multi-factor synergy effect on exit and consolidation in highly competitive oligopoly 

markets; This is illustrated by the example of the successful implementation of 

Samsung's joint projects with Intel (development of memory devices), Toshiba 

Thomson (DVD players and VCRs), Compaq Siemens (microprocessors), Cisco 

System (cable modems); 

Further development of such issues: 

• a comprehensive assessment of the transnationalization of the economy 

of the Republic of Korea in terms of the characteristics of the trends in the 

transformation of the strategies of international trade and investment activities of 

the Korean TNCs: the concentration of activities in the most dynamic fields of 

activity; an increase of volumes of direct foreign investments and their sectoral 

diversification; orientation on highly profitable foreign markets of innovative 

products; investing capital into a system for generating the spread of knowledge, 

innovation and technology; coordination of international activities within the 

framework of global production and supply chains; motivational effects of using 

corporations not joint stock forms of investment cooperation are substantiated; 

• substantiation of the predominant importance of chips in the economy of 

the Republic of Korea (the share of GNP of the top five chaebols – Samsung, 

Hyundai, Daewoo, LG, Ssang Young is over 55%), where they are the centers of 

industrial and innovative development, the main exporters, providing international 

competitiveness, create a significant number of jobs, affect the increase of socio-
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economic standards of living of the population while ensuring the leading role of 

state interests; 

• identification of the decisive components of the innovation model of the 

Republic of Korea as an integrative component of modernizing the country's 

economy, including state funding and support for science, research and 

development, training of skilled personnel, innovative corporations, urban high-

tech industrial complexes and science fairs; it is confirmed that the best result in 

innovation is achieved by companies that effectively use their own and scientific 

resources, with high integration in global research and professional networks; 

• substantiation of the possibilities and directions of implementation in 

Ukraine of the Republic of Korea's experience in the target transnationalization of 

the economy, first of all through the establishment of Ukrainian MNCs in priority 

significant innovative sectors in particular in the IT sector, the oil and gas sector, 

alternative energy, engineering, pharmaceutical industry, high-tech agricultural 

production and intelligent capacity services. - engineering, industrial design, 

programming, research activity; in the context of targeted state policy it will 

contribute to the establishment of a knowledge economy in Ukraine with an 

effective integration into the global labor market. 

Practical recommendations are important as they can serve as a 

methodological basis for developing a strategy for modernizing the Ukrainian 

economy based on the transnationalization and interaction of multinational 

companies with domestic business in the context of creating a creative knowledge 

economy. 

The practical value of the results obtained is confirmed by the certificates of the 

audit company LLC "UPK-Audit Ltd" in the field of consulting transnational 

companies in various segments of the Ukrainian market within the framework of 

consulting on effective management in the current conditions of globalization and 

transnationalization (certificate number 178 / G-06 dated 20.06. 2017); in consulting 

activities of the Limited Liability Company "Strategic Partner" in the process of 

auditing and providing advice to foreign companies and domestic companies, 
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including those that are transnational, regarding the introduction of modern 

management practices and justification of the feasibility of introducing certain forms 

of work in Ukraine, involvement FDI and cooperation in high-tech industries 

(certificate number 127 / 04-2017 from 04/08/2017); introduced in the activity of the 

auditing company "Crowe Horwath AC Ukraine" in the process of evaluating 

investment projects, in particular, international, attraction of funds of transnational 

companies present on the Ukrainian market, in science-intensive projects and 

programs of development of territories within the framework of scientific parks and 

technopolises (reference number 014- SP-07 dated 01.06.2017). The materials and 

research results were introduced into the educational process of the Vadym Hetman 

Kyiv National Economic University during the development of the working 

programs, scientific and methodological support and teaching of the disciplines 

"International Management", "International Innovation Management" and "TNC" 

(reference number 01 / 102 dated June 23, 2017). Materials and research results are 

also implemented in the educational process of the Institute of Educational and 

Scientific Research of International Relations of the National Aviation University of 

the Department of International Economic Relations and Business at the teaching of 

the disciplines "Global problems of the world economy and IEC" in relation to the 

peculiarities of the modern world processes of transnationalization and 

"International economic activity of Ukraine "Regarding the problems of attracting 

foreign multinational corporations to the economy of Ukraine (certificate no. 158/15 

dated 29.06.2017). 

Key words: transnationalization, globalization, multinational company, 

international management, transnational company, chaebol, the economy of South 

Korea, national innovation policy, creative economy, innovation centers. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. На початку ХХІ ст. процеси 

глобалізації зумовлюють необхідність фундаментальної трансформації 

національних економік та актуалізують питання модернізації економіки. 

Яскравим прикладом успішної економічної модернізації є Республіка Корея, 

яка за півстоліття пройшла шлях від однієї з найбідніших країн світу через 

статус нової індустріальної економіки до конкурентоспроможної економіки 

знань та визнання в середині 1990-х років міжнародними організаціями 

статусу розвиненої держави, яка протягом останніх сорока років демонструє 

глобальне конкурентне лідерство. 

Феномен вражаючої модернізації господарської системи Республіки 

Корея або «південнокорейське економічне диво» у вирішальній мірі пов’язане 

зі специфікою державно-корпоративних відносин, які визначили одну з 

найбільш успішних моделей економічного розвитку країни другої половини 

XX століття. Двадцять провідних чеболів країни посідають в економіці 

домінуюче положення і визначають напрям її зростання. Саме національні 

ТНК – чеболі – стали визначальним чинником модернізації економіки країни в 

умовах глобалізації світової економіки.  

Проблеми економічної модернізації економіки є надзвичайно 

актуальними для України, тому обрана тема дослідження має не лише 

теоретичне значення, а й прикладне, що може бути цінним при розробленні 

економічної стратегії країни.   

Економічні проблеми, пов’язані з фундаментальними змінами в 

економіці і структурною перебудовою всієї системи господарювання з метою 

забезпечення економічного зростання, досліджено в працях багатьох 

зарубіжних учених. Так, теоретичним і методологічним питанням структурної 

трансформації економіки на основі індустріалізації та науково-технічного 

прогресу присвячено праці Д. Антера, Р. Арона, Ф. Броделя, І. Валлерштайна, 

М. Вебера, Дж. К. Гелбрейта, П. Грегори, П. Друкера, Е. Дюркгейма, Л. Ерхарда, 
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С. Кузнеця, В. Леонтьєва, К. Маркса, Т. Парсонса, К. Поланьї, У. Ростоу,  

П. Самуельсона, Г. Спенсера, Г. Таллока, Р. Фогеля, М. Фрідмена Ф. Хайєка, 

Д. Хікса, Й. Шумпетера та інших. 

Теоретичні засади модернізації національної економіки в контексті 

транснаціоналізації досліджено у фундаментальних працях вітчизняних учених 

Л. Антонюк, В. Гейця, Д. Лук’яненка, О. Дорошенко, Т. Кальченка, Т. Орєхової, 

О. Підчоси, Є. Панченка, А. Поручника, В. Рокочої, Л. Руденко-Сударєвої,  

А. Румянцева, Є. Савельєва, Я. Столярчук, В. Сіденка, А. Філіпенка,  

Т. Циганкової та багатьох інших. 

Водночас, незважаючи на велику кількість досліджень з проблем 

економічної модернізації, питання впливу ТНК на ці процеси є мало 

дослідженими. Тому проблеми обґрунтування стратегії взаємодії 

транснаціонального бізнесу з національними економіками в контексті 

інноваційного розвитку в умовах формування засад четвертої промислової 

революції в країнах світу є актуальними та мають практичне значення.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в межах міжкафедральної науково-дослідної теми «Стратегії 

національного розвитку в парадигмі глобальної економічної політики» 

(№ державної реєстрації 0111U007630) факультету міжнародної економіки і 

менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана». Особисто автором досліджено концептуальні засади 

формування дієвої системи управління конкурентоспроможністю корпорацій 

до розділу 6. «Імперативи становлення глобального менеджменту» (пп. 6.4 

«Відповідальність і етика у глобальному корпоративному менеджменті»). 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертації є комплексне 

теоретичне узагальнення корпоративних засад та модернізації економіки 

Республіки Корея, розкриття особливостей її інноваційної діяльності, 

дослідження секторальної структури та експортної спеціалізації корейських 

мультинаціональних корпорацій та визначення можливостей для застосування 

корейського досвіду в економіці України. 
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Відповідно до теми та логіки дослідження у дисертації сформульовано 

такі завдання дослідження: 

– визначити сутнісні характеристики модернізації економіки та її 

особливості в умовах глобалізації; 

– виявити сучасні домінантні тенденції транснаціоналізації економіки; 

– дослідити феномен національних південнокорейських корпорацій – 

чеболів; 

– комплексно охарактеризувати інноваційну модель Республіки Корея; 

– проаналізувати вплив південнокорейських ТНК на структурну 

перебудову економіки країни; 

– охарактеризувати діяльність найбільш великих південнокорейських 

корпорацій та їх вплив на динаміку експорту, забезпечення 

конкурентоспроможності та на соціально-економічний розвиток; 

– розглянути засади формування креативної економіки в Республіці 

Корея. 

– обґрунтувати передумови та основні сфери для застосування 

корейського досвіду в економіці України. 

Об’єкт дослідження є процеси впливу корейських транснаціональних 

компаній на розвиток її національної економіки. 

Предметом дослідження є передумови, фактори та особливості 

використання транснаціонального ресурсу модернізації економіки Республіки 

Корея. 

Методи дослідження. Дослідження виконане із використанням як 

загальнонаукових, так і спеціальних методів, зокрема: історико-логічного (в 

дослідженні еволюції процесів транснаціоналізації в Республіці Корея – п. 1.3, 

дослідженні зовнішньоекономічних стратегій південнокорейського 

транснаціонального бізнесу – п. 2.3); аналізу і синтезу (під час дослідження 

процесів модернізації у світовому господарстві – п. 1.1, у визначенні сучасних 

особливостей розвитку Республіки Корея – п. 1.3, для здійснення аналізу 

еволюції політики державного регулювання Республіки Корея щодо включення її 
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в транснаціональні процеси – п. 3.1); методу порівняльного аналізу (в 

дослідженні моделей транснаціоналізації в азійських країнах та країнах Європи 

та Північної Америки – п. 1.2, для характеристики механізмів впливу 

транснаціоналізації на розвиток і модернізацію країн Східної Азії – п. 3.2); 

системно-структурного аналізу (для класифікації стратегій транснаціональних 

компаній – п. 1.2, висвітлення основних наслідків підтримки інноваційної 

діяльності корейськими ТНК – п. 2.2, вивчення особливостей діяльності 

корейських ТНК – п. 3.1); факторного аналізу (в дослідженні тенденцій 

транснаціоналізації в умовах глобального економічного розвитку – п. 1.1, 

факторів інноваційної діяльності в корейських ТНК – п. 2.2, факторів 

становлення та розвитку південнокорейського варіанту корпоративізму – п. 1.3, 

аналізу ефективності зовнішньоекономічної стратегії південнокорейських ТНК – 

п. 2.2); економіко-статистичного методу (при оцінці впливу діяльності чеболів на 

розвиток корейської економіки – п. 3.1); експертних оцінок (для оцінювання 

обмежень застосування корейського досвіду транснаціоналізації в економіці 

України – п. 3.3, для аналізу політики державного регулювання діяльності ТНК в 

Республіці Корея – п. 2.1, у визначенні пріоритетних напрямів адаптації 

корейського досвіду формування інноваційної системи – п. 2.2). 

Джерельну базу роботи сформовано на основі широкого кола 

закордонних літературних джерел, аналітичної та статистичної інформації 

міжнародних аналітичних та фінансових організацій, включаючи  Світовий 

банк, Всесвітній економічний форум, ЮНЕСКО, ЮНКТАД, ВОІВ, 

нормативно-правові та статистичні дані державних органів влади Республіки 

Корея та України, інформаційних агентств (Bloomberg, Korea Times), звітності 

глобальних корпорацій, інформаційних матеріалів корейських асоціацій, 

ресурсів мережі Інтернет, результатів  наукових досліджень ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Наукова новизна отриманих результатів. Полягає у теоретичному 

узагальненні підходів до модернізації національної економіки, визначення 

компонентів інноваційної моделі в Республіці Корея, обґрунтуванні ролі 
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корейських ТНК в її розвитку, дослідження секторальної структури 

корейських мультинаціональних корпорацій та можливостей для застосування 

корейського досвіду в економіці України. 

Нові наукові положення, які було одержано особисто автором і 

виносяться на захист, полягають у наступному. 

вперше: 

− обґрунтована транснаціональна модель модернізації південно-

корейської економіки як комплексного державно-приватного механізму 

докорінного оновлення основного капіталу та організаційно-економічних 

структур у науковій, інвестиційній, виробничій та соціальній сферах 

діяльності шляхом поєднання інтересів невеликого кола корейських ТНК і 

суб’єктів національного бізнесу різних форм власності (індивідуальної, 

кооперативної, акціонерної, муніципальної та державної), що забезпечує якісні 

структурні зміни в суспільстві, які відповідають традиційним цінностям та 

новій системі інтересів та пріоритетів (суспільна консолідація на основі 

інноваційного мислення, розвиток високотехнологічних галузей у руслі 

формування економіки знань та креативної економіки на основі 

інтелектуалізації та диджиталізації, селективна глобальна відкритість), 

включає ідентифіковані ключові взаємопов’язані компоненти державного 

стимулювання розвитку інноваційної сфери, що формуються і розвиваються 

під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів; 

удосконалено: 

− характеристику соціально-економічної сутності чеболів як унікальної 

та специфічної форми державно-корпоративних відносин південнокорейського 

бізнесу, які являють собою комерційні утворення, конгломерати формально 

самостійних фірм, що знаходяться у власності певних сімей з єдиним 

адміністративним і фінансовим контролем у вертикально інтегрованих 

ієрархічно вибудованих структурах; діючи в секторах високотехнологічного 

матеріального виробництва (електроніка та напівпровідники, телекомунікаційне 

обладнання, суднобудування, автомобілебудування, хімічна та фармацевтична 
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індустрія) і входячи до ТОП-500 світових ТНК, вони є базисом модернізації 

господарської системи Кореї, в основі якої закладено мораль конфуціанства з 

відданістю роботодавцю і суворою системою старшинства та значною роллю 

тісних сімейних зв’язків у ділових і громадських відносинах; 

− сутнісні операційні, функціональні та логістичні характеристики 

глобальних ланцюгів створення доданої вартості, притаманні сучасному етапу 

глобалізації внаслідок посилення міжнародної мережевізації та локальної 

фрагментації виробництва за умов лібералізації торгівлі та інвестицій; 

визначено, що найбільша додана вартість створюється в результаті діяльності 

в сфері послуг (дослідження і розробки, дизайн, маркетинг, стандартизація, 

логістика та обслуговування), куди спрямовується більше половини світових 

прямих іноземних інвестицій ТНК; доведено, що залучення українських 

компаній до глобальних ланцюгів створення доданої вартості насамперед 

шляхом аутсорсингу та фрілансу у сфері ІКТ, розширить доступ до зовнішніх 

ринків, що сприятиме модернізації технологій та якісним змінам в людському 

та інтелектуальному капіталі за рахунок освоєння нових компетенцій та 

розвитку креативного капіталу; 

− характеристики стратегічних альянсів, що посідають особливе місце в 

стратегіях високотехнологічних ТНК для підвищення глобальної 

конкурентоспроможності з орієнтацією на багатофакторний синергетичний 

ефект при виході та закріпленні на висококонкурентних олігопольних ринках; 

це проілюстровано на прикладі успішної реалізації спільних проектів компанії 

Samsung з компаніями Intel (розробка пристроїв оперативної пам’яті), Toshiba 

Thomson (DVD-плеєри й відеомагнітофони), Compaqі Siemens 

(мікропроцесори), Cisco System (кабельні модеми); 

набули подальшого розвитку: 

− комплексна оцінка транснаціоналізації економіки Республіки Корея у 

частині характеристики тенденцій трансформації стратегій міжнародної 

торговельної та інвестиційної діяльності корейських ТНК: концентрація 

діяльності на найбільш динамічних сферах діяльності; збільшення обсягів 
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прямих зарубіжних інвестицій та їх галузева диверсифікація; орієнтація на 

високоприбуткові зарубіжні ринки інноваційної продукції; інвестування 

капіталу у систему генерації поширення знань, інновацій і технологій; 

координація міжнародної діяльності у рамках глобальних виробничо-збутових 

ланцюжків; обґрунтовано мотиваційні ефекти використання корпораціями не 

акціонерних форм інвестиційного співробітництва; 

− обґрунтування домінуючого значення чеболів в економіці Республіки 

Корея (частка в ВНП провідної п’ятірки чеболів – Samsung, Hyundai, Daewoo, 

LG, Ssang Young, становить понад 55 %), де вони є осередками промислового 

та інноваційного розвитку, основними експортерами, забезпечуючи 

міжнародну конкурентоспроможність, створюють значну кількість робочих 

місць, впливають на підвищення соціально-економічних стандартів життя 

населення при забезпеченні провідної ролі державних інтересів; 

− ідентифікація визначальних компонентів інноваційної моделі 

Республіки Корея як інтегративної складової модернізації економіки країни, 

що включає державне фінансування та підтримку науки, досліджень і 

розробок, підготовки кваліфікованих кадрів, інноваційної діяльності 

корпорацій, міських високотехнологічних індустріальних комплексів та 

наукоградів; підтверджено, що найкращого результату в інноваційному 

розвитку досягають компанії, які ефективно використовують власні і наукові 

ресурси, при високій інтегрованості в глобальні дослідницькі та професійні 

мережі; 

− обґрунтування можливостей і напрямів імплементації в Україні 

досвіду Республіки Корея стосовно цільової транснаціоналізації економіки, 

насамперед через створення українських ТНК в пріоритетних значимих 

інноваційних галузях зокрема, у IT секторі, нафтогазовій сфері, 

альтернативній енергетиці, машинобудуванні, фармацевтичній індустрії, 

високотехнологічному сільськогосподарському виробництві та 

інтелектуально-містких послугах – інжиніринг, промисловий дизайн, 

програмування, науково-дослідна діяльність; за умов цілеспрямованої 
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державної політики це сприятиме становленню в Україні економіки знань з 

ефективною інтеграцією в глобальний ринок праці. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані в результаті 

дисертаційного дослідження висновки і укладені автором практичні рекомендації 

мають важливе значення, оскільки вони можуть слугувати методологічною 

базою розроблення стратегії модернізації української економіки на основі 

транснаціоналізації та взаємодії транснаціональних компаній з вітчизняним 

бізнесом в умовах формування креативної знаннєвої економіки. Практичне 

значення одержаних результатів підтверджується довідками аудиторської 

компанії ТОВ «УПК-Аудит Лтд» в сфері консалтингу транснаціональних 

компаній в різних сегментах українського ринку в межах надання консультацій з 

питань ефективного менеджменту в сучасних умовах глобалізації і 

транснаціоналізації (довідка № 178/Г-06 від 20.06.2017 р.); в консультативній 

діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратегічний Партнер» в 

процесі проведення аудиту та надання консультацій іноземним компаніям та 

вітчизняним компаніям, в тому числі і таким, що є транснаціональними, стосовно 

впровадження сучасних практик менеджменту та обґрунтування доцільності 

впровадження певних форм роботи в Україні, залучення ПІІ та співпраці у 

високотехнологічних галузях (довідка № 127/04-2017 від 08.04.2017 р.); 

упроваджені в діяльність аудиторської компанії «Кроу Хорват Ей Сі Україна» в 

процесі оцінки інвестиційних проектів, зокрема міжнародних, залучення коштів 

транснаціональних компаній, що присутні на українському ринку, в наукомісткі 

проекти та програми розвитку територій в рамках наукових парків та 

технополісів (довідка № 014-СП-07 від 01.06.2017 р.). Матеріали та результати 

дослідження упроваджено у навчальний процес ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» під час розроблення робочих 

програм, науково-методичного забезпечення та викладання дисциплін 

«Міжнародний менеджмент», «Міжнародний інноваційний менеджмент» та 

«ТНК» (довідка № 01/102 від 23.06.2017 р.). Матеріали та результати 

дослідження упроваджено також у навчальний процес ДВНЗ «Навчально-



25 
науковий інститут Міжнародних відносин Національного авіаційного 

університету» кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу при 

викладанні дисциплін «Глобальні проблеми світового господарства і МЕВ» 

стосовно особливостей сучасних світових процесів транснаціоналізації та 

«Міжнародна економічна діяльність України» стосовно проблем залучення 

зарубіжних ТНК в економіку України (довідка № 158/15 від 29.06.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати, які викладені в 

дисертаційному дослідженні та виносяться на захист, одержано автором 

особисто. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

результатів дослідження доповідалися та обговорювалися на восьми 

міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: Міжнародній 

науково-практичній конференції «Зростання економічного потенціалу 

України: теоретико-методичний та науково-практичний аспекти» (м. Київ, 23-

24 березня 2012 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання економічних наук» (м. Одеса, 8-9 червня 2012 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Національні економічні стратегії розвитку в 

глобальному середовищі» (м. Київ, 10 квітня 2013 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Прогнозування соціально-економічного розвитку 

національної економіки» (м. Дніпропетровськ, 26-27 грудня 2014 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми економіки: нові 

ринки та нові напрямки розвитку» (м. Дніпропетровськ, 6-7 лютого 2015 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічні та 

правові основи сучасної держави в контексті глобалізації» (м. Київ, 20-21 

лютого 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Глобальнi 

проблеми економiки та фінансів» (м. Київ-Москва-Відень, 27 лютого 2015 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональні економічні 

проблеми в умовах сучасних викликів» (м. Київ, 27-28 лютого 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи 

опубліковані автором у 15 наукових працях загальним обсягом 6,6 д.а., з них: 4 
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– у наукових фахових виданнях України, що зареєстровані у міжнародних 

наукометричних базах даних, 2 – у зарубіжних виданнях, 9 – в інших 

виданнях. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

1.1. Транснаціоналізація світової економіки в процесах економічної 

модернізації  

 

В умовах глобалізації актуальним для кожної країни є забезпечення 

економічного зростання і міжнародної конкурентоспроможності на світових 

ринках. Тому постійно існує необхідність соціально-економічної 

трансформації або модернізації, що полягає в пошуку механізмів для реалізації 

зміни існуючого економічного порядоку (соціально-економічної системи) для 

забезпечення стабільного економічного росту і конкурентоспроможності 

національної економіки.  

Термін «модернізація» (від фр. «modernisation» – оновлення) означає 

удосконалення, надання будь-чому сучасного вигляду, оновлення, 

перероблення відповідно до сучасних вимог. Стосовно дослідження процесів 

трансформації соціально-економічних систем, модернізація – це сукупність 

процесів великомасштабних змін, через які в певному суспільстві 

встановлюються технологічні, економічні, політичні, соціальні і культурні  

особливості, притаманні сучасності [76, с. 6].   

Зародження поняття та основні ідеї модернізації було закладено в XVI 

ст. в концепції сучасності, яка сформувалася ще в епоху Відродження. Цей 

період ознаменований появою розуміння революції і прогресу та 

характеризується  великими відкриттями в багатьох галузях знань. Класичні 

праці, що описують модернізацію, належать Е. Дюркгейму, М. Веберу, Ф. 

Тьоннісу, О. Конту, Г. Спенсеру, К. Марксу та іншим. Більшість класичних 

концепцій модернізації пояснюють механізм формування індустріального 

суспільства, тобто модернізація розглядалася як процес індустріалізації, а 

перетворення традиційного аграрного суспільства в індустріальне 
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забезпечується за рахунок трансформації системи національної економіки, 

технічного озброєння виробництва та удосконалення організації праці. 

Економічні проблеми, пов’язані з фундаментальними змінами в 

економіці і структурною перебудовою всієї системи господарювання з метою 

забезпечення економічного зростання, було досліджено в працях багатьох 

зарубіжних учених. Наприклад, теоретичним і методологічним питанням 

структурної трансформації економіки присвячено праці І. Валлерстайна, У. 

Ростоу, П. Самуельсона, Дж. К. Гелбрейта, Ф. Броделя,  П. Грегори, С. 

Кузнеця, К. Поланьї, К. Поппера, Р. Фогеля, Дж. М. Кейнса, Э. Хансена, Дж. 

М. Бьюкенена, Г. Таллока, Л. Ерхарда, В.В. Леонтьєва, Ф. Хайєка, Д. Хікса, Й. 

Шумпетера та М. Фрідмена.  

Індустріалізація у 30-х роках ХХ століття в найбільш розвинених країнах 

була мейнстрімом модернізації економіки. У монографії «Стадії економічного 

росту. Некомуністичний маніфест» (1960) У. Ростоу розробив теорію стадій 

розвитку економіки, яка складається з наступних стадій: перша - традиційне 

суспільство, друга - перехідне суспільство, третя – «зрушення», четверта – 

«зрілість» або індустріальне суспільство, нарешті п’ята стадія - масового 

споживання.  

Проте модернізація є більш широким явищем, ніж індустріалізація чи 

зміна суспільних формацій (перехід до капіталізму). Економічна модернізація, 

на нашу думку, пов'язана з глибокими економічними змінами – поглибленням 

поділу праці, використанням нових методів менеджменту та революційні 

зміни технологій в умовах створення сприятливих умов для комерційної 

діяльності.  

Засновниками теорії постіндустріального суспільства стали Р. Арон, П. 

Друкер, Дж. К. Гэлбрейт та У. Ростоу в 1940-х роках ХХ-го століття. В таких 

теоріях обгрунтовано положення про подальшу трансформацію 

індустріального суспільства в постіндустріальне. Це має прояв в лібералізації 

економіки, зміні її структури, розвитку сфери послуг тощо. Перехід країн до 

постіндустріальної стадії розвитку, зниження ролі матеріального виробництва, 
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розвиток сектору послуг та інформації, зміни характеру людської діяльності і 

мотивації було досліджено також у працях У. Істерлі, Д. Норта, А. Тойнбі.  

Глибокою якісною зміною та однією з докорінних рис нової епохи 

нематеріального виробництва є панування у створенні ВВП сфери послуг. 

Становлення інформаційного суспільства та креативної знаннєвої економіки є 

якісно новим фактором виробництва, що зумовлює інтелектуалізацію 

економіки. Глибокі зміни відбуваються в ролі людини у суспільних 

трансформаціях, що відображається у таких нових поняттях, як людський, 

інтелектуальний, соціальний та інші форми гуманітарного капіталу.  

Незважаючи на велику кількість досліджень процесу модернізації, 

тривають дискусії щодо його змісту в даних теоріях, але можна виділити її 

особливі риси: 

•  процес формування сучасної моделі економіки;  

• процес, що тісно пов'язаний з інноваційними перетвореннями;  

• сутністю модернізації економіки є якісні зміни в суспільстві, що 

відповідають новій системі інтересів, цінностей і пріоритетів. 

Необхідно зазначити, що іноді поняття «модернізація» ототожнюють з 

осучасненням суспільства, створенням інститутів, які б копіювали, 

повторювали свої аналоги в розвинутих країнах Західної Європи та Північної 

Америки, але такий процес можна визначити як вестернізацію.  

Процеси модернізації  характерні для різних сфер життя суспільства – 

соціально-економічних, політичних, екологічних та культурно-психологічних 

тощо. Адже будь-які економічні перетворення грунтуються на культурних, 

освітніх  і ціннісних засадах, політичних рішеннях, ідеології,  на яких 

базуються і реалізуються  процеси модернізації.  

Процеси сучасної модернізації зумовлено глибокими трансформаціями 

галузі науково-технічного прогресу (НТП). Це пов’язано із зміною 

співвідношення факторів виробництва  – капіталу, праці, технічного прогресу 

на користь інновацій і високо кваліфікованої та інтелектуальної праці. В 
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умовах перетворення НТП на вирішальний фактор суспільно економічного 

зростання і розвитку пріоритетними стають знання і технології.  

На особливу увагу заслуговують процеси модернізації в умовах 

глобалізації економіки, що пов’язані з формуванням п’ятого і шостого 

технологічних укладів та початком четвертої промислової революції. 

Відповідно до зазначених умов модернізацію найперше пов’язують з 

розвитком НТР та інновацій. Це знаходить прояв у дослідженнях багатьох 

українських учених, зокрема, Амосова О., Бураковського І., Валінкевича Н., 

Качала Т., Коліушко І. та ін.  

Інноваційний процес –	   це створення нових технологій, які задають 

напрямок розвитку всієї світової економіки. Згідно з інноваційною теорією Й. 

Шумпетера, кожен цикл розвитку складається з двох частин: інноваційної – 

створення і впровадження нових технологій, та імітаційної –	   їх поширення. 

Одним із сучасних напрямів у рамках теорії інноваційного розвитку є 

концепція технологічних укладів, автором якої є С.Глазьєв.  

Відповідно до цієї концепції, світова економіка в цілому знаходиться на 

рубежі становлення нового – шостого технологічного укладу.	   	  Зараз розвинуті 

країни впроваджують технології шостого технологічного укладу, який буде 

визначати конкурентоспроможність товарів і послуг на світових ринках в 

найближчі роки. Процесам модернізації в країнах світу повинна відповідати 

політика спрямована на розвиток науки і технологій.    

Згідно з концепцією К. Фрімена, в кожному циклі розвитку світового 

господарства існує одна технологічна парадигма, яка визначає пріоритетне 

становище однієї з галузей промисловості у світовій економіці. Ця парадигма 

містить у собі систему найкращих практичних знань, якими володіють країни-

лідери світового господарства. Кожна парадигма переживає фазу становлення, 

розквіту і занепаду, коли вона вичерпує всі технологічні знання, необхідні для 

подальшого розвитку світового господарства. 

Надзвичайно великий вплив на соціально-економічний розвиток і 

модернізацію економіки має формування засад інформаційного суспільства. 
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Перехід від індустріальних до інформаційних і нанотехнологій, розвиток 

економіки, заснованої на знаннях, базується на зростанні ролі і значенні 

науково-технологічного прогресу в розвитку економіки і суспільства. 

Інформатизація економіки і суспільства набула таких масштабів, що зумовило 

утвердження Інтернету, мобільного зв’язку, вихід телебачення за національні 

кордони, поширення цифрових технологій, що впливає на економічне 

зростання і створення конкурентних переваг країн в глобальному середовищі. 

З поширенням у найрозвинутіших країнах інформаційно комунікаційних 

технологій НТП забезпечує приріст ВВП від 75 до 100% [82]. При цьому 

процес модернізації економіки як процес технологічного оновлення і 

запровадження технічних новацій супроводжується становленням 

національних організаційних та інноваційних систем і відповідних інститутів.  

Виходячи з нових умов розвитку світового господарства і вимог 

забезпечення міжнародної конкурентоспроможності, кожна країна розробляє і 

реалізує свою власну економічну стратегію, в якій комбінуються елементи 

різних підходів до економічного росту, виходячи із завдань модернізації – 

подолання економічної відсталості, руйнування внаслідок війни виробничого 

потенціалу, криза існуючої моделі економічного розвитку та ін. Модель 

модернізації країна обирає, виходячи з якості факторів виробництва –  праці, 

землі, капіталу, а також наукового й технологічного потенціалу. При цьому 

сама економічна політика розробляється і реалізується під впливом 

зовнішнього і внутрішнього економічного середовища, в якому функціонує 

національне господарство. 

Необхідно зазначити, що характер економічної політики може варіювати 

від радикальних заходів (так званої шокової терапії) до градуалізму 

(еволюційного розвитку економічної системи, зокрема без шокової терапії).  

Водночас ці два підходи можуть тим чи іншим чином поєднуватися залежно 

від їх змісту.  

У цілому стратегії економічної модернізації, реалізовані різними 

країнами, можна умовно поділити на три  групи: 
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1. Модель трансформації країн, що розвиваються. Таку стратегію, як 

правило, реалізують економічно відсталі держави. Її  ключовим елементом є 

індустріалізація як основний спосіб подолання економічної відсталості і 

скорочення розриву з індустріально розвиненими країнами. Така стратегія 

(стратегія «наздоганяючого розвитку», як її ще називають) свого часу була 

успішно реалізована в нових індустріальних країнах. У цілому зазначена вище 

модель на практиці може набути дві основні форми – експортної орієнтації або 

імпортозаміщення. Витоки данної моделі можна знайти в країнах Західної 

Європи в епоху промислових революцій. З певними умовами до цієї моделі 

можна віднести революцію Мейдзи в Японії та індустріалізацію в Радянському 

Союзі. 

2. Модель економічної реконструкції. Її було успішно реалізовано в 

країнах Західної Європи та Японії після Другої світової війни. Післявоєнна 

реконструкція відбувалася в Радянському Союзі та країнах Східної і 

Центральної Європи, що відбулася разом з політичними і економічними 

змінами системного порядку. 

3. Модель системних перетворень. Її можна розглядати як комбінацію 

елементів першої та другої стратегій. Але, на відміну від цих стратегій, 

системні зміни передбачають перехід від адміністративно-командної 

економіки до ринкової господарської системи, в основі якої – приватна 

власність в різних формах та поєднання вертикальних і горизонтальних 

взаємовідносин.  

Оскільки економіка кожної країни і її регіонів, її структура, технологічні 

потреби, наявний науковий потенціал є унікальними і неповторними, то 

згубним і руйнівним може стати механічне запозичення навіть ефективних 

технологій і менеджменту в середовище, яке відторгуюче. Тому необхідні 

ретельний відбір і адаптація тих елементів науки і технологій, які саме на 

цьому грунті будуть найбільш плодотворними.  

В умовах глобалізації економіки роль національної держави і механізм її 

впливу на соціально-економічні процеси модифікується на користь адаптації 
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існуючих і створення нових інститутів розвитку, адекватних сучасним 

потребам відкритої конкурентної економіки. Одночасно відповідальність 

корпоративних структур виходить за рамки чисто комерційних функцій. 

Найбільш активними суб'єктами глобальних економічних відносин стають 

транснаціональні корпорації.  

Ще на стадії виникнення ТНК стали об'єктом глибоких досліджень, а на 

сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин вони займають 

панівне положення загалом завдяки своїй економічній могутності, яка формує 

сучасний і майбутній вигляд світу. Феномен ТНК і досі є дискусійним 

питанням як у спеціалістів, що займаються дослідженнями сучасних 

міжнародних відносин, так і у керівників  корпорацій та політичних діячів. 

Потрібно зауважити, що у науковій економічній літературі єдиного 

поняття або чіткого визначення транснаціональної корпорації не існує. 

Корпорації називають багатонаціональними, транснаціональними, 

планетарними, глобальними, світовими, міжнаціональними, 

інтернаціональними, наднаціональними,  міжнародними тощо. Така 

строкатість термінів почасти пояснюється тим, що під час аналізу діяльності 

корпорацій для їх характеристики використовуються різні критерії як 

кількісного, так і якісного порядку. Кожен автор виділяє окрему ознаку або 

ознаки, які він вважає найбільш характерними і важливими. 

Теоретичне осмислення розвитку транснаціональних корпорації 

почалось ще в 30-х роках XX століття з досліджень Д. Вільямса та М.Бая. 

Однак, справжнього наукового розвитку питання транснаціоналізації 

економіки отримало в 60-80-х роках XX ст. Саме у цей час формуються 

основні теоретичні концепції діяльності ТНК, обґрунтовуються причини їх 

виникнення та поширення ТНК.  

Сьогодні немає жодного значного процесу у світовій економіці, що 

відбувався без участі транснаціональних корпорацій (ТНК). Вони беруть як 

пряму, так і опосередковану участь у світових економічних, а також 

політичних процесах. Хоча ТНК здійснюють свою діяльність у системі 
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світового господарства, їх вплив поширюється і на політичну сферу, що 

дозволяє розглядати ТНК поряд із державами і міжнародними організаціями 

[41, C.14]. 

Концептуальні підходи до вивчення різних аспектів діяльності ТНК 

сформувалися в другій половині 20-го століття, автори яких намагалися 

пояснити феномен транснаціональної корпорації, особливості його розвитку та 

впливу на різноманітні сфери міжнародних економічних відносин та 

національну економіку. Однак, внаслідок складності та багатоаспектності 

даного явища, єдиного поняття транснаціональної корпорації досі не існує. 

Термін «транснаціональна корпорація», «багатонаціональна компанія» 

(multinational corporation – MNC, multinational enterprise) як загальноприйнятий  

вперше був використаний Організацією Об'єднаних Націй у 1960 р. для 

позначення підприємства, залежного від країни свого походження і форми 

власності (приватні, державні чи змішані), що має відділення у двох або 

більше країнах, які функціонують  відповідно до такої системи прийняття 

рішень, яка дозволяла б проводити узгоджену політику й спільну стратегію. За 

визначенням ООН, транснаціональні корпорації – це міжнародно-оперуючі 

фірми у двох або більше країнах, що керують цими підрозділами з одного або 

декількох центрів [252]. 

За визначенням Комісії з транснаціональних корпорацій ООН, ТНК – це 

компанія, яка: 

- включає одиниці (підрозділи) в двох або більше країнах, незалежно від 

юридичної форми і сфери діяльності; 

- оперує у рамках системи прийняття рішень, що дає змогу проводити 

узгоджену політику і загальну стратегію через один або більше керівних 

центрів; 

- у якій окремі одиниці (підрозділи) пов'язані спільною власністю таким 

чином, що одна (або більше) із них можуть впливати на діяльність інших 

(зокрема, розподіляти інтелектуальні та інші ресурси, відповідальність за 

результати функціонування і ін.) [41, C.15].  
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Тобто транснаціональна корпорація являє собою особливий вид 

корпорації, яка переросла межі національних рамок і здійснює діяльність на 

світовому ринку через свої закордонні філії та дочірні товариства. Відомий 

дослідник міжнародних потоків капіталу та транснаціоналізації економічних 

процесів А. Г. Мовсесян подає таке визначення ТНК: «під транснаціональними 

корпораціями розуміються підприємства, не залежні від країни їх походження, 

і форми власності (приватні, державні чи змішані), що мають відділення у 

двох або більше державах, які функціонують у відповідності з системою 

прийняття рішень, що дозволяє виробляти узгоджену політику і загальну 

стратегію» [111]. 

Таким чином, термін «транснаціональні корпорації» точно відображає 

той факт, що країна базування продовжує бути важливою для більшості 

міжнародних компаній. Проте існування геоцентричних фірм, стратегічних 

альянсів та спільних підприємств демонструє, що корпорації відрізняються 

одна від одної ступенем значущості їх національності.  

Виходячи з головної особливості ТНК – наявності зарубіжних філіалів з 

виробництва та збуту товарів і послуг на основі прямих інвестицій, 

економістами було сформовано теоретичні концепції діяльності ТНК, які 

умовно можна поділити на декілька груп:  

1. Дж. Гелбрейт визначив походження ТНК технологічними причинами.  

2. Модель монополістичних переваг було розроблено американцем 

С.Хаймером, а надалі її розвивали Ч.П. Киндлебергер та ін. 

3. Модель життєвого циклу продукту було розроблено американським 

економістом Р. Верноном базуючись на основі теорії росту фірми.  

4. Англійські економісти П. Баклі, М. Кессон, Дж. Макманус та ін. 

створили модель інтернаціоналізації.  

5. Еклектичну модель розробив англійський економіст Дж. Даннінг. 

Зазначені вище теоретичні концепції свідчать, що вихід економічних 

стратегічних інтересів фірм за межі національних кордонів забезпечують все 

більше можливостей для свободи пересування факторів виробництва, товарів, 
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капіталу, що, як відомо, дає фірмам можливості отримання надприбутків та 

розширення економічного впливу не тільки в межах певної галузі, а й у 

світовому економічному просторі. Особливості й характер діяльності 

транснаціональних корпорацій більш детально буде розглянуто далі. 

У зарубіжній економічній літературі, як правило, при визначенні суті 

категорії транснаціональної корпорації акцентуючи увагу на її 

монополістичній природі. Так, Ч.П. Кіндлебергер безпосередньо пов'язує 

теорію росту фірми з теорією монополії і приходить до висновку щодо 

необхідності виходу діяльності корпорації за межі національних кордонів, 

оскільки фірма повинна постійно зростати за рахунок посилення своїх 

монополістичних переваг.  

Дж. Гелбрейт пов'язує необхідність транскордонних операцій ТНК з 

технологічними причинами і зазначає, що внаслідок підвищеної складності 

сучасної продукції порівняно з традиційною, її виробництво, збут та 

обслуговування вимагають створення за кордоном відповідних мереж 

виробничих, збутових та інших функціональних філіалів. Вирішення даного 

завдання під силу лише транснаціональним корпораціям.  

Дж. Даннінг представляє ТНК як підприємство, що здійснює прямі 

зарубіжні інвестиції та володіє або контролює механізми отримання 

надприбутку більш ніж в одній країні [187, с.230]. 

З точки зору біхевіористичного підходу до вивчення ТНК, беруть до 

уваги їх орієнтацію на включеність у діяльність всесвітньо-системного 

масштабу і відповідно поведінкову орієнтацію. Перлмуттер X., засновник 

біхевіористичної теорії, виділяє три типи корпоративної орієнтації у великих 

корпораціях з великим обсягом міжнародних операцій: етноцентризм, 

поліцентризм і геоцентризм. На його думку, конкретний вид орієнтації 

залежить від ставлення вищих керівників до характеру діяльності корпорації, її 

політики, стратегії, розвитку та філософії бізнесу. 

На думку західних економістів Уолтерса та Блейка, транснаціональними 

корпораціями є такі економічні підприємства (виробничі, добувні, 
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обслуговуючі, фінансові), які мають штаб-квартиру в одній країні, а бізнес 

організовують в іншій, або декількох інших зарубіжних країнах. Необхідно 

зазначити, що існують інші точки зору. Дані підходи до сутності ТНК 

показано в таблиці 1.1.  

Таблиця 1.1. 

Підходи зарубіжних дослідників до визначення категорії 

«транснаціональна корпорація» 

Автор Характерна ознака визначення ТНК 

В.А. Цвєтков, В.Д. Щєтінін, 
В.А. Грязнов 

Контроль над виробничими активами в декількох 
країнах 

А.Ю. Юданов,  
А.З. Астапович, І.В. Зубарєв 

Здійснення міжнародної діяльності через 
підконтрольні зарубіжні підрозділи, які розглядаються 
як складові частини єдиного механізму 

В.І. Ленін Подолання виробничими зусиллями обмежених рамок 
національно-державних поділів 

Дж. Берман Намагання розглядати різні національні ринки як 
єдиний ринок 

Е. Кольде Наявність зв'язку підприємств різних країн 

Р. Робінсон Рівнозначність зарубіжної та національної діяльності 
корпорації 

Р. Вернон Коаліція інтересів учасників корпорацій 
Г. Перлмуттер Глобальна стратегія менеджменту 

ООН 
Здійснення міжнародних операцій у двох і більше 
країнах, управління підрозділами з одного або 
декількох центрів 

Дж. Макдональд 20% активів інвестовані в зарубіжні підприємства, 
глобальна стратегія діяльності 

Дж. Файєрвізер Здійснення ділових операцій більш ніж у двох країнах 

Р. Меттьюз Міжнародні операції та володіння власністю мінімум у 
шести країнах 

Дж. Даннінг Здійснення прямих іноземних інвестицій 
Ч.П. Кіндлебергер Зв'язок з монополізацією ринку 
Дж. Гелбрейт, Уолтерс, 
Блейк Транснаціональні умови діяльності 

Джерело: складено автором 

 

Як бачимо з наведених в табл.1.1. підходів до розуміння ТНК, кожне з 

них має свій акцент і внаслідок відсутності єдиної точки зору, науковці 

продовжують пропонувати нові формулювання. 
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Перлмуттер X. вважає, що для корпорацій, вищі менеджери яких 

дотримуються етноцентричної орієнтації, є характерним чітко виражене 

домінування материнської фірми у всій корпоративній системі. Як загальна 

політика, так і всі рішення, що стосуються діяльності різних філій і дочірніх 

фірм, розробляються і приймаються головною (материнською) корпорацією. 

Централізація управління в такій компанії є максимальною, причому філіям 

відводиться підпорядкована роль виконавців. 

Поліцентрична орієнтація характерна для фірм, вищі керівники яких 

вважають за доцільне подібність філії на місцеву компанію. Це стосується 

назви філії, національності та громадянства певної категорії керівників (за 

винятком декількох ключових постів, на які призначаються громадяни країни 

походження корпорації), більшого ступеня самостійності у визначенні певного 

кола питань. 

Необхідно зауважити, що наявність слабо пов'язаних між собою філій є 

ознакою структурної організації корпорацій із поліцентричною орієнтацією. За 

поліцентричної орієнтації жоден з менеджерів у філії (з числа громадян 

приймаючої сторони) не може розраховувати на посаду в штаб-квартирі 

корпорації, де необхідне розуміння проблем з урахуванням глобальних 

аспектів, а не лише добре знання місцевих звичаїв. 

Таким чином, ТНК можна визначати як компанiю, яка:  

• здiйснює свою виробничу, складальну, торговельну або сервiсну 

присутнiсть у двох чи бiльше країнах; 

• здiйснює значну частину обороту за кордоном та одержує велику 

частку прибуткiв вiд закордонної дiяльностi;  

• iнвестувала чи інвестує значну частину своїх активiв за кордоном 

(причому можливостi iнвестування оцінюються виключно за критеріями 

економічної доцільності); 

• має ефективний механізм координації діяльності філій та застосовує 

«глобальне бачення» під час прийняття управлiнських рiшень.  



39 
Отже, характерною рисою в XX – XXI ст. світової економіки є 

інтернаціоналізація соціально-економічних процесів. Відбувається зближення 

національних економік шляхом посилення промислової співпраці та 

взаємозалежності міжнародного товарообороту, руху капіталів та робочої сили 

між країнами. Головною формою інтернаціоналізації до середини ХХ ст. була 

міжнародна торгівля, в подальшому основною формою стає 

інтернаціоналізація не обліку, а виробництва, інституційною формою якої 

виступають глобальні компанії, які, в свою чергу, утворюють розгалужену 

мережу філій та окремих пов’язаних корпорацій, що породжує процес 

транснаціоналізації.  

Сучасний етап інтернаціоналізації світової економіки характеризується 

посиленням впливу інтегрованих господарських структур на світове 

виробництво, торгівлю, банківську систему й світову економіку взагалі. Нові 

інтегровані господарські структури відіграють вирішальну роль в економіці 

розвинених країн, є основою їх промисловості. 

Вчений Шаповалов О.В.  проаналізував процеси формування 

інтегрованих господарських структур в світі на прикладі США, Японії, 

Південної Кореї та країн ЄС, та визначив такі їх особливості:  

– для США – високий рівень розвитку промислових корпорацій і 

фінансових ринків, «жорстке» антимонопольне законодавство, вільна 

конкуренція, поширеність двох основних типів інтегрованих господарських 

структур (залежно від консолідуючого ядра – банківський холдинг і виробничо-

технологічний комплекс);  

– для Японії – висока диверсифікованість інтегрованих господарських 

структур, основа інтегрованих господарських структур – банк, взаємна участь їх 

членів в капіталі один одного, тісні зв’язки між членами інтегрованої структури, 

перехресне володіння акціями;  

– для Республіки Кореї – наявність певних "екстраринкових" 

інститутів, високий ступінь концентрації і монополізації виробництва й 

капіталу у декількох інтегрованих господарських структур, що базуються на 
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сімейному капіталі, тісна взаємодія держави з інтегрованими структурами з 

метою досягнення загальнодержавних цілей, високий рівень підтримки з боку 

держави, високий рівень диверсифікованості інтегрованих структур, перехресне 

володіння акціями;  

– для країн ЄС – «м'яке» антимонопольне законодавство, основа 

інтегрованих господарських структур – банк.  

На початку XXI століття помітно еволюціонують принципи взаємодії 

держави і приватного бізнесу, зазнає змін роль державних інститутів і великих 

корпорацій. Посилення соціального аспекту в діяльності великого бізнесу, 

сприяння зміцненню культурного потенціалу держави стає сферою державно-

приватного партнерства, внеском у забезпечення соціально-політичної 

стабільності, умовою вдосконалення сформованої економічної та політичної 

системи, підвищення якісних характеристик бізнесу і реструктуризації 

корпоративного сектору. Нові процеси у світовому розвитку спонукають до 

подальшого вдосконалення скоординованої участі державних і комерційних 

структур у розвитку взаємин національних економік зі світовим господарством 

та міжнародними економічними організаціями. 

 

 

1.2. Модернізаційні стратегії ТНК у сучасному світовому 

господарстві 

 

Головна особливість діяльності ТНК у сучасному світовому господарстві 

полягає у створенні мереж виробництва і реалізації глобального масштабу. 

Стратегія глобальних операцій дає змогу ТНК успішно здійснювати стратегію 

довгострокової максимізації прибутків, яка передбачає відмову від 

короткострокових вигод задля зміцнення ринкових позицій у майбутньому і 

забезпечення стабільного прибутку на тривалу перспективу. Політика 

орієнтації на багаторічне отримання стабільного прибутку під силу лише 
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потужним підприємствам, що мають гігантський фінансовий і політичний 

вплив. 

Зростаюча присутність ТНК у світовій економіці доводить їх роль як 

агентів глобалізації. Вони домінують у даний час практично у всіх сферах 

міжнародних економічних відносин, а їх кількість стрімко зростає. Так, якщо в 

1990 р. у світі нараховувалося  36 тис. ТНК, які мали  180 тис. філій, то в 2016 

р. діяло 82 тис. з 825 тис. філій (рис.1.1.). При цьому на території промислово 

розвинених держав розміщується понад 80% материнських компаній.  

	  

Рис. 1.1. Динаміка кількості ТНК та їх закордонних підрозділів у 

світі, 1990-2016, тисяч [193] 

 
Для оцінки процесів транснаціоналізації, починаючи з 1990 р. ЮНКТАД 

у своїх документах і публікаціях використовує індекс транснаціональності 

компаній [252], який відображає ступінь залученості тієї чи іншої ТНК у 

виробництво товарів і послуг за кордоном і розраховується як середня сума 

трьох величин: частки активів за кордоном в загальному обсязі активів ТНК, 

частки продажів за кордоном в загальному обсязі продажів цієї корпорації, 

частки персоналу за кордоном в загальній чисельності персоналу цієї ТНК. 

Різні компанії мають різні показники транснаціональності. До найбільш 

транснаціональних галузей належать: фармацевтика, телекомунікації, 

автомобілебудування та ін.  
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Зміни у світовому господарстві, обумовлені бурхливим економічним 

зростанням країн з новими ринками, позначилися на позиціюванні найбільших 

ТНК за країнами світу. Помітною особливістю сучасної транснаціоналізації є 

зростання кількості материнських компаній у країнах, що розвиваються та 

країнах з новими ринками. Протягом декількох десятків років лідером серед 

країн базування з найбільшими ТНК є США, але до першої десятки  

найбільших 2000 ТНК світу стали входити компанії Південної Кореї, Індії та 

Китаю (рис. 1.2.).  

 
Рис. 1.2. Розподіл найбільших 2000 ТНК світу по країнах базування, 

2016, одиниць [193] 

 
Порівняльний аналіз усереднених TNI (транснаціональних індексів) з 

урахуванням країнової приналежності корпорацій показує, що ТНК, що 

базуються у відносно невеликих за розмірами і населенням розвинених країнах 

– Люксембург, Нідерланди, Швейцарія та ін. – прагнуть здійснювати свою 

діяльність за межами країни базування. З одного боку, це зумовлено тим, що 

можливості їх національних ринків вкрай обмежені і їм доводиться шукати 

подальші шляхи розвитку за кордоном; з іншого – вибір таких країн 

зумовлений податковими пільгами (наприклад, світовий металургійний гігант 

Arcelor Mittal зареєстрований в Люксембурзі, тоді як його основні 

виробництва розміщені в інших континентах).  
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ТНК з розвинених країн, що мають великий внутрішній ринок (США, 

Японія, Німеччина та ін.), в певній мірі орієнтовані на задоволення 

національних потреб. Саме тому вони мають відносно низький усереднений 

TNI. По-іншому тут виглядають Великобританія і Франція. ТНК цих країн, що 

відносяться до «важковаговиків», мають відносно високі показники 

транснаціоналізації. Це пояснюється, насамперед, історично сформованими 

обставинами. 

В умовах експансії ТНК значно зростають їх зарубіжні активи та 

кількість працюючих на них. За даними  Forbes, до десятки лідерів за  вартістю 

активів компаній, прибутком та кількістю працюючих  входять Китай, США та 

Японія (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2. 

ТОП-10 найбільших ТНК (доходи, прибуток, вартість активів 

компанії та її ринкова вартість) із рейтингу Forbes 2000, 2016. [193] 

№ 
п/п Назва Країна Галузь 

Капіталіза- 
ція, млрд. 
дол. США 

Кількість 
працівни- 
ків, тис. 

1 Industrial & 
Commercial Bank Of 

China 
Китай фінанси 198 466 

2 China Construction 
Bank Китай фінанси 162,8 369 

3 Agricultural Bank Of 
China Китай фінанси 152,7 500 

4 Berkshire Hathaway США інформаційні 
технології 360 331 

5 JPMorgan Chase США фінанси 234 234 
6 Bank of China Китай фінанси 143 300 
7 Wells Fargo США фінанси 256 264 
8 Apple США інформаційні 

технології 586 110 

9 ExxonMobil США паливна 363 75 
10 Toyota Motor Японія автомобіле-

будування 177 33 

 

З огляду на це визначальна якісна характеристика ТНК охоплює не лише 

кількісне зростання транснаціонального монополістичного капіталу – 
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збільшення числа ТНК, їх активів, оборотів (що є характеристикою кількісного 

розвитку), а й поступове підвищення зацікавленості компаній у глобальних 

операціях, тобто у створенні власних глобальних мереж науково- технічної  та 

виробничо-збутової діяльності в усьому світі. Суть цієї  стратегії полягає в 

такій організації виробництва, закупівлі, збуту, планування, управління, 

технологічної та фінансової політики, за якої діяльність усіх елементів 

інтернаціонального економічного комплексу ТНК підпорядковується 

інтересам фірми як єдиного механізму, що функціонує в глобальному 

масштабі. 

Володіючи розгалуженим, багатократним виробничим комплексом, ТНК 

під впливом об'єктивних передумов і потреб розвитку продуктивних сил і для 

отримання додаткових можливостей раціоналізації зовнішньоекономічного 

обміну в рамках своєї внутрішньо-корпоративної структури розвивають різні 

форми міжнародного поділу праці – предметну, подетальну, поопераційну 

(технологічну) спеціалізацію. У цьому випадку якісною відмінною рисою ТНК 

є не просто перенесення частини виробничої або збутової операції в іншу 

країну, а розміщення виробництва деталей і напівфабрикатів на 

підприємствах, які обслуговують регіони і континенти. Збирання готових 

виробів наближають до конкретних ринків з урахуванням специфічних 

особливостей і запитів конкретного місцевого споживача.  

В умовах бурхливого розвитку НТР значно змінюється галузеве 

спрямування ТНК. Так,	   	   найбільше їх зосереджено в банківсько-фінансовій 

діяльності, сфері охорони здоров’я, виробництві споживчих товарів, 

видобутку нафти, високотехнологічному виробництві (рис. 1.3). 

Однією з ознак економічної глобалізації є зростання потоків 

міжнародного капіталу, особливо в порівнянні з міжнародною торгівлею. За 

даними ЮНКТАД,  обсяг припливу ПІІ у світі становив 1,6 трлн. дол. США,  в 

2015 році на рівні 1,76 трлн.дол., а в 2016 р. – 1,85  трлн доларів.  
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Рис. 1.3. Галузева структура діяльності Топ-2000 ТНК у світі, 2016. 

[193] 

 

Сучасні ТНК виступають глобальними інвесторами, що посідають 

центральне місце в процесі інтернаціоналізації світової економіки, стали 

основним механізмом зміцнення господарської взаємозалежності між 

окремими державами. Тому й основні тенденції розвитку міжнародних 

компаній проглядаються перш за все через призму ПІІ.  При цьому  інвестиції 

ТНК спрямовуються в країни із зростаючими ринками,  де можна отримати 

найбільші прибутки  (рис. 1.4).  

Фахівці міжнародних інституцій  підкреслюють  важливість інвестицій в 

інноваційний розвиток ТНК, які визначають рівень їх 

конкурентоспроможності на майбутнє. У Доповіді про світові інвестиції за 

2011 р.  експертами ЮНКТАД було зроблено висновок, що ТНК посилюють 

інтернаціоналізацію досліджень та інновацій, все більше розміщуючи науково-

дослідницькі підрозділи за межами країн базування, зокрема в країнах, що 

розвиваються. При цьому виконувані ТНК науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи (ДІР) отримають все більш глобальний характер. 

Глобальний потік інвестицій та інновацій розподілено нерівномірно і 
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сконцентровано в декількох країнах. Абсолютним лідером за вкладанням 

інвестицій в ДІР є США: частка країни є більшою, ніж усіх країн Європи 

разом. Сьогодні ТНК є головним суб’єктом створення глобального потоку 

інвестицій в інноваціях. Навіть за консервативними оцінками вони 

забезпечують майже половину світових витрат на наукову роботу і не менше 

2/3 витрат у дослідженнях та інноваціях [197]. 

 
Рис. 1.4. Найбільш привабливі країни світу для інвестицій ТНК в 

2017-2019 рр. (% опитаних респондентів) [266] 

 

Корпорації, які займають у світі провідне місце за витратами на ДІР, 

сконцентровані всього в кількох галузях. У першу чергу це підприємства, що 

виробляють інформаційно-телекомунікаційне обладнання, розвивають свою	  	  	  	  

діяльність у сфері автомобілебудування, а також фармацевтики й 

біотехнології. Витрати на ДІР деяких великих ТНК значно перевищують 

відповідні витрати багатьох країн. 

Серед найбільших 100 світових ТНК, що інвестують у ДІР, перше місце 

займає німецька корпорація Volkswagen, з обсягом витрат на ДІР в 13,3 млрд. 

євро. Друге місце займає ТНК з Південної Кореї Samsung Electronics – 12,2 

млрд. євро, третє та четверте місце займають ТНК із США Microsoft – 9,9 

млрд. євро і Intel – 9,5 млрд. євро. Інші компанії з першої десятки світових 

лідерів з інвестицій в інновації знаходяться в Швейцарії – Novartis (8,2 млрд. 
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євро) і Roche (7,4 млрд. євро); з Японії – Toyota Motor (6,9 млрд. євро); з США 

– Google (8,1 млрд. євро), Johnson & Johnson (7,0 млрд. євро) і Pfizer (6,8 млрд. 

євро) [271]. Європейські ТНК залишають за собою позиції лідерів в 

автомобільній галузі та у фармацевтиці.  

Але найвагомішу роль ТНК відіграють у розвитку інновацій та 

технологій. Підвищення рівня інтернаціоналізації виробничої, науково- 

технічної та інвестиційної діяльності є характерною ознакою сучасного етапу 

глобалізації світової економіки. Ці процеси прискорюють міжнародний обмін 

високими технологіями за рахунок розширення коопераційних та 

інвестиційних зв'язків у сфері досліджень і розробок та орієнтації на 

виробництво високотехнологічної продукції. Практика показує, що частіше і 

частіше великі ТНК поглинають дрібні інноваційні компанії в різних країнах 

та регіонах. У сучасному світовому господарстві місце країни в системі 

світового господарства багато в чому визначається розвиненістю її в сфері 

досліджень і розробок  (табл. 1.3).  

Таблиця 1.3 

Найбільш інноваційні ТНК світу за версією Boston Consulting Group 

(BCG), 2017, [193] 

Місце Компанія Країна Зміна позицій 
1 Apple США без змін 
2 Google США без змін 
3 Tesla Motors США без змін 
4 Microsoft США без змін 
5 Amazon США +3 
6 Netflix США +21 
7 Toyota Японія -2 
8 Samsung Південна Корея -2 
9 Facebook США +19 

10 IBM США +3 
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Характеризуючи діяльність ТНК в умовах динамічного розвитку ринку 

високотехнологічної продукції, потрібно зазначити, що витрати на 

дослідження і розробки деяких великих ТНК набагато вищі від витрат 

багатьох країн. У 2014 р. обсяг інвестицій у науково-дослідні і дослідно-

конструкторські роботи найбільших компаній світу склав 538,8 млрд. євро, що 

на 6,2 % більше в порівнянні з попереднім роком (табл. 1.4). 

Таблиця  1.4 

Обсяг інвестицій у ДІР найбільших ТНК в 2017 р. [271] 

Рей- 
тинг ТНК Країна Галузь 

Інвестиції у 
ДІР, млн. 
дол. США 

Приріст 

1 VOLKSWAGEN Germany Automobiles & Parts 13672,0 0,4 
2 

ALPHABET US 
Software & Computer 

Services 12864,1 12,7 
3 

MICROSOFT US 
Software & Computer 

Services 12367,9 8,8 
4 SAMSUNG 

ELECTRONICS South Korea 
Electronic & Electrical 

Equipment 12154,6 -3,2 
5 

INTEL US 
Technology Hardware & 

Equipment 12086,1 5,0 
6 

HUAWEI China 
Technology Hardware & 

Equipment 10362,7 28,5 
7 

APPLE US 
Technology Hardware & 

Equipment 9529,5 24,5 
8 

ROCHE Switzerland 
Pharmaceuticals & 

Biotechnology 9241,6 6,2 
9 JOHNSON & 

JOHNSON US 
Pharmaceuticals & 

Biotechnology 8628,2 0,5 
10 

NOVARTIS Switzerland 
Pharmaceuticals & 

Biotechnology 8539,0 -8,2 
 

Нинішня ситуація в ТНК характеризується зростанням оплати праці, 

ускладненням ланцюга поставок компонентів. Корпорації прагнуть долати 

зазначені проблеми, впроваджуючи інновації, розробляючи нові продукти і 

сервіси, налагоджуючи нові партнерські відносини, здійснюючі злиття і 

поглинання. Незважаючи на швидкі зміни, високотехнологічна індустрія 

продовжує «підживлюватися» такими факторами, як зростання доходів 

населення, нові і кожного разу все більш високі споживчі очікування щодо 
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нових типів комп'ютерної техніки, телекомунікаційного та периферійного 

обладнання, електроніки та інших високотехнологічних продуктів. 

У 2015 р., відповідно до «EU Industrial R&D Investment Scoreboard», 100 

провідних компаній інвестували в НДДКР 323,4 млрд €, що складає 53,3 % від 

загального обсягу інвестицій НДДКР і 28,5 % від загального обсягу чистих 

продажів. Відповідно до рейтингу «ТОП–50 корпорацій, що інвестують в 

НДДКР» у 2015 р. найбільшими інвесторами стали: на першому місці – 

Volkswagen (13,1 млрд €), на другій позиції – Samsung Electronics (12,2 млрд 

€), Microsoft (9,9млрд €) і Intel (9,5 млрд €) – на третьому та четвертому місцях. 

Інші компанії в першій десятці знаходяться у Швейцарії: Novartis (8,2 млрд €) і 

Roche (7,4 млрд €), в Японії – Toyota Motor (6,9 млрд €), у США: Google (8,1 

млрд €), Johnson & Johnson (7.0 млрд €) і Pfizer (6,8 млрд €). 

Для більшості ТНК розвинутих країн тенденція до інтернаціоналізації їх 

інноваційної діяльності є спільною, проте конкретні стратегії, що 

застосовуються японськими, американськими та європейськими фірмами 

значно різняться. Це часто пояснюється не тільки економічними 

міркуваннями, а й пріоритетами економічної політики країни базування 

материнської ТНК.  

Провідні промислово розвинені країни та їх ТНК – основне джерело 

нових технологій. Технологічність і пристосованість до впровадження 

інновацій виступають провідними напрямками конкурентної боротьби, вони 

активно впливають на стратегію компаній. Однак наслідки науково-технічного 

розвитку для міжнародного поділу праці, особливо стосовно ТНК, істотним 

чином відрізняються від тих, які викликають інші фактори. Транснаціональні 

корпорації – найважливіша складова частина міжнародної ієрархії у 

дослідженнях і розробках, тому що для них простіший доступ до фінансових 

ресурсів. Вони мають здатність охопити міжнародний ринок науково-

технічних кадрів і застосувати технологічні знання в глобальному масштабі.  

Розвинені країни приділяють велику увагу фінансуванню 

фундаментальних досліджень. Наприклад, США витрачають на науку 150 
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млрд. дол. США – 75% їх федерального бюджету. Розвинені країни займають 

перші місця за витратами на наукові дослідження не тільки в абсолютних 

показниках, але й у відсотках від валового національного продукту. 

Так, європейські ТНК, користуючись перевагами Євросоюзу, досить 

часто розміщують свої дослідні лабораторії в тій країні Європи, де 

сконцентровані висококваліфіковані кадри. Наприклад, компанія ABB, що 

виникла в результаті злиття Asea (Швеція) і Brown-Boveri (Швейцарія), 

створила новий енергетичний дослідний центр, але не в Швеції чи Швейцарії, 

а в Німеччині, де можна було знайти відповідних висококваліфікованих 

фахівців.  

Японські корпорації зазвичай виявляються більш закритими і 

консервативними, що відповідає зовнішньоекономічній стратегії країни. Вони 

зосереджують практично всю дослідницьку діяльність в центрах, що 

знаходяться на території Японії, залучаючи зарубіжні дослідницькі лабораторії 

лише на кінцевих стадіях комерціалізації нововведень: для адаптації вже 

готового продукту або технології до місцевих стандартів, для його 

доопрацювання з урахуванням особливості місцевого ринку тощо.  

Потрібно зазначити, що підхід, який використовується американськими 

корпораціями під час розміщення своїх дослідницьких підрозділів, є найбільш 

прагматичним. Дослідницький центр розміщується в тому місці, де це 

найбільш економічно вигідно материнській компанії. В США на сьогоднішній 

день існують найбільш сприятливі умови для інноваційної діяльності: 

ліберальне законодавство, пільгове оподаткування НДДКР, великі обсяги 

венчурного капіталу, налагоджені механізми комерціалізації нововведень і 

кращі висококваліфіковані кадри з усього світу. Проте багато американських 

ТНК створюють свої дослідницькі підрозділи в Європі та окремих країнах 

Азії, керуючись своїми власними корпоративними мотивами.  

Подібні регіональні відмінності зумовлюють існування декількох шляхів 

інтернаціоналізації інноваційної діяльності ТНК шляхом створення 

закордонних дослідницьких лабораторій.  
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Необхідно зауважити, японські ТНК зазвичай використовують наступну 

схему, що складається з п'яти послідовних стадій.  

1. Відбір технології – пов'язана з першим етапом інтернаціоналізації, на 

якому японські компанії зосереджуються на розвитку організаційних систем з 

метою збору науково-технічної інформації та інформації про виріб для 

використання його в організації виробництва в Японії.  

2. Створення організаційної системи для підтримки передачі технології 

на виробничі потужності за кордоном. Більшість компаній створюють 

спеціальний департамент технологій стандартного японського зразка, в якому 

кожна головна фабрика підтримується відділом технології або лабораторією, 

яка сприяє процесу розвитку технології і забезпечує удосконалення виробу.  

3. Формальне заснування лабораторій, які проводять ДІР, починається на 

третій стадії. Закордонна лабораторія виконує широкий діапазон завдань: 

технічну кооперацію з постачальниками, підтримку передачі технології у 

виробництво, підтримку перехресного ліцензування, відслідковують 

технологічні тенденції і оцінюють технології, що з'являються та нові вироби.  

4. На четвертій стадії закордонні науково-дослідні лабораторії 

зосереджуються на розвитку нових виробів (в основному для місцевого 

ринку). Тобто починається реальна робота щодо створення нового знання в 

закордонній лабораторії, тобто те, що формально визначається як 

інтернаціоналізація інноваційної діяльності компанії.  

5. П'ята стадія (до якої дійшли у своєму розвитку лише окремі найбільші 

корпорації) охоплює і фундаментальні дослідження – лабораторія починає 

брати участь у прогресивному транснаціональному поділі інноваційної 

діяльності в межах компанії [119]. 

Американські та європейські корпорації використовують більш прості 

схеми створення зарубіжних науково-дослідних підрозділів: 

1. На першому етапі створюється Секція Передачі Технологій, в рамках 

якої здійснюється передавання виробів і виробничих технологій від 

материнської фірми до виробничої філії за кордоном. На цій стадії закордонна 
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філія виконує лише окремі функції з удосконалення продукту та адаптації 

технології для місцевих умов.  

2. Другий етап характеризується створенням Місцевої Секції Технологій, 

тобто закордонної лабораторії, яка займається створенням інноваційних 

продуктів тільки для місцевого ринку і лише в рамках профільного напряму 

діяльності материнської компанії.  

3. На третьому етапі закордонна лабораторія набуває статусу Глобальної 

Секції Технологій, відповідальної за розвиток нових продуктів для світових 

ринків. Рамки діяльності закордонного центру ДІР знову визначаються 

головною компанією, яка вказує своїм лабораторіям пріоритетні напрями 

досліджень і постачає їх необхідними для таких досліджень теоретичними 

розробками. 

Розглядаючи тенденції, що спостерігаються останні 10 років, потрібно 

визначити спеціалізацію секторів ринку за регіонами. Компанії, що базуються 

в ЄС, найбільше інвестицій у дослідження і розробки здійснювали у секторах 

автомобілебудування та запчастин (24,9%), фармацевтики і біотехнологій (17,5 

%), технологічного обладнання та устаткування (10,2%). Основна доля 

інвестицій у дослідження і розробки американських компаній концентрується 

на високотехнологічних галузях, а саме технологічне обладнання та техніка 

(25,2%), фармацевтика та біотехнології (22,1 %) і програмне забезпечення та 

комп'ютерні послуги (18,2%). На ці три високотехнологічних сектори 

припадає 65,5% американських інвестицій у дослідження і розробки, тоді як в 

ЄС – 30 % і 26 % в Японії [246, 247].   

Така ситуація у зовнішньому середовищі компанії, що діє на сучасному 

ринку, призвела до значної деформації стратегічних підходів у діяльності 

компанії і, зокрема, до зміни ролі й місця ТНК в інвестиції в дослідження і 

розробки. У фазі росту технологічного укладу, коли збільшується масштаб 

виробництва, переважає активність країн-імітаторів, на перший план виходять 

навики швидкого тиражування технології, форсованого нарощування випуску 

продукції. 
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Як було зазначено, в даний час в розвинених країнах розгортається 

процес поступового заміщення новим технологічним укладом попереднього, 

що провокує як конкурентну боротьбу за технологічне лідерство ТНК і в 

цілому національних економік, так і викликає певну нестабільність фінансової 

системи й структурну кризу економік розвинених країн. Для її подолання 

необхідні, насамперед, програми стимулювання розвитку нового 

технологічного укладу, підйом якого створить нову довгу хвилю економічного 

зростання. Якісний стрибок на вищий технологічний уклад відбудеться в 

розвинених країнах після завершення структурної перебудови.  

Звертаючись до досвіду країн, що розвиваються, які досягли серйозних 

результатів на шляху створення нового технологічного укладу, необхідно 

зазначити наступне: 

1) західні ТНК переносять свої інноваційні програми в країни, що 

розвиваються з метою використання їх потенціалу; 

2) змінюється характер проектів ТНК, що реалізуються в цих країнах 

(йдеться про перехід від проектів з метою розроблення модифікованих 

продуктів до проектів, спрямованих на розробку нових продуктів, 

призначених для споживачів країн, що розвиваються, які мають низькі 

доходи); 

3) компанії з країн, що розвиваються  також переносять свої інновації і 

розробки в розвинені країни, щоправда такий процес тільки почався.  

Світовий досвід свідчить, що у розвинених країнах економічна криза 

долається за допомогою впровадження нових технологій, які створюють нові 

виробничі можливості, освоєння яких забезпечує прорив у підвищенні 

ефективності економіки і перехід до нового етапу її зростання. Так, загальні 

витрати на наукові розробки в США становлять близько 220,6-225,0 млрд. дол. 

на рік, а за рівнем інтернетизації провідні місця посідають Ісландія (44,6%), 

Швеція (40,4%) та Норвегія (36, 2%) [196]. Країни з обмеженими сировинними 

ресурсами, такі як Сінгапур, Республіка Корея, Гонконг, демонструють 
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активний соціально-економічний розвиток, ефективно використовуючи 

інтелектуальний потенціал (Додаток И). 

В умовах глобалізації економіки змінюються стратегії ТНК. Як зазначає  

український дослідник Л.Руденко-Сударева, досвід успішних корпорацій, 

зокрема Vodafone, General Electric, Ford Motors Company, General Motors, Royal 

Dutch / Shell Group, Toyota Motor Corp., Hutchison Wampoa Ltd, Nestle, IBM, 

Lukoil, що забезпечують високі ринкові позиції, спираючись на сучасні бізнес-

моделі, свідчить, що організація міжнародного бізнесу має базуватись на 

основі динамічного системного підходу, який передбачає використання 

різноманітних гнучких методів і форм діяльності, а саме: 

• контрактні форми та стратегічні альянси, які відрізняються силою 

міжфірмової залежності партнерів; 

• амальгамаційні форми розвитку, які характеризують ступінь 

агресивності компанії і переважно притаманні поведінці ТНК у розвинутих чи 

у країнах із трансформативними економіками; 

• заснування (преорганізація) нових структурних одиниць, 

виробничих підприємств чи відокремлених підрозділів на основі так званого 

методу з нуля, що властиве для поведінки ТНК, переважно, у країнах, що 

розвиваються [141]. 

У цілому діапазон економічних методів і моделей діяльності ТНК, 

виражений у підходах до організацій і управління внутрішньофірмовими 

ринками та іншими методологічними інноваціями, постійно розширюється 

під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників функціонування ТНК.  

Переваги корпорації, що пов'язані з транснаціоналізацією, є водночас 

причинами активного розвитку ТНК. Основними серед причин-переваг є: 

1. Можливості підвищення ефективності та конкурентоспроможності. 

Найяскравіше ці можливості виявляються у фірмах, капітал яких є 

транснаціональним. Світове економічне середовище, в якому функціонують 

ТНК, – додатковий чинник підвищення ефективності компанії та зміцнення її 

позицій на світових ринках. 
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2. Недосконалість ринкового механізму змушує фірму прагнути до 

збереження контролю за використанням своїх «невідчутних» активів. У 

рамках ТНК такі активи стають мобільними, здатними до перенесення в інші 

країни, і зовнішні ефекти використання цих активів не виходять за межі ТНК. 

3. Додаткові можливості підвищення ефективності та конкурентної 

спроможності через доступ до ресурсів іноземних держав. Вони реалізуються 

у процесі використання дешевої або більш кваліфікованої робочої сили, 

сировинних ресурсів, науково-дослідного потенціалу, виробничих 

можливостей і фінансових ресурсів приймаючої країни. 

4. Близькість до споживачів продукції іноземної філії фірми і можливість 

отримання інформації про перспективи ринків і конкурентний потенціал фірм 

приймаючої країни. Філії ТНК отримують важливі переваги внаслідок 

використання науково-технічного і управлінського потенціалу материнської 

фірми.  

5. Можливість використання у власних інтересах особливостей 

приймаючих країн,  зокрема, державної, податкової, соціальної політики в 

різних країнах, різниці в курсах валют та ін. Така можливість реалізується, як 

правило, у зменшенні трансакційних витрат, що безпосередньо впливають на 

ефективність господарської діяльності ТНК. 

6. Здатність продовжувати життєвий цикл своїх технологій і продукції, 

що забезпечується завдяки можливості «скидати» застарілі технології і 

продукти в зарубіжні філії та зосереджувати зусилля і ресурси підрозділів на 

розробленні нових технологій і виробів у країні базування. 

7. За допомогою прямих іноземних інвестицій фірма дістає можливість 

уникати бар'єри під час входження на ринок певної країни через експорт 

товарів та/або послуг.  

Виходячи з дослідження глобалізації економічного розвитку та 

міжнародного бізнесу [141, с. 420-422], можна зробити висновок, що 

глобалізація справила значний вплив на стратегії ТНК і серед головних 

наслідків такого впливу можна виділити наступні:  
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– участь ТНК у процесах злиття та поглинання, а також у стратегічних 

альянсах з іншими ТНК як вирішальна умова зростання їх інноваційного 

потенціалу та перемоги в умовах глобальної конкуренції; 

– динамічність розроблення та реалізації інноваційних стратегій ТНК; 

– реалізація глобальної стратегії ТНК та використання геоцентричного 

підходу в процесі стратегічного менеджменту ТНК; 

– прийняття ТНК соціальної відповідальності в країнах ведення 

бізнесу. 

В умовах глобалізації економіки ТНК використовують різні стратегії 

експансії з огляду на їх специфічний вплив. Пехником А.В. запропоновано 

триступеневу типологію, у якій за визначальний для успіху експансії ТНК 

критерій взято рівень ризику кожної з стратегій експансії, оцінка якого 

базувалася на типі ресурсів ТНК, що повинні бути переміщені на територію 

приймаючої країни. Відповідно виділено три групи ресурсів ТНК [131, C.237, 

238].  

До першої групи віднесено готову матеріальну продукцію. Стратегії, що 

базуються на її переміщенні через кордон, об'єднано в групу експортних 

стратегій, всередині якої доцільно виділити підгрупи пасивного (непрямого) та 

активного (прямого) експорту. Альтернативою виступає група контрактних 

стратегій, коли компанія відповідним контрактом «продає» чи «здає в оренду» 

свої нематеріальні активи. У певному відношенні такі стратегії менш 

ризиковані від експортних та інвестиційних, оскільки виключають можливість 

матеріальних втрат (крім тимчасово ввезеного обладнання). Вторинне 

диференціювання контрактних стратегій базується на типі нематеріальних 

активів, які компанія «надає у користування», і дозволяє виділити стратегії 

ліцензування, франчайзингу та надання специфічних послуг. До інвестиційних 

стратегій зараховано всі стратегії, що передбачають створення за кордоном 

виробничих чи складальних потужностей ТНК, тобто інвестування 

матеріальних активів. Залежно від рівня контролю ТНК за інвестиціями 
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виділено стратегії з повним та частковим контролем. Також існують «змішані» 

та «замасковані» стратегії. Змішані стратегії поєднують риси кількох груп 

(наприклад, метою інвестицій у сервісну мережу може бути підтримка 

експорту, а ліцензування сприяє збуту філіалу-постачальника). 

Цілеспрямовано латентним продовженням ідеї комбінування є 

замасковані стратегії, що за декларованої належності до однієї групи під час 

детальнішого аналізу виявляють риси, притаманні зовсім іншій стратегії.  

Співставлення декларованого та реального типів застосовуваних 

стратегій дозволило виділити шість можливих «замаскованих» стратегій. 

Важливо відзначити, що лівий нижній кут таблиці (стратегії з переважанням 

ризику декларованого компонента) відображає можливості латентного 

трансферту коштів у материнську компанію, а правий верхній (стратегії з 

переважанням ризику реального компонента) – можливості прихованого 

«субсидування» місцевого філіалу. Таким чином, поєднання відповідних 

комбінацій «декларованого» та «реального» підходів дозволяє сучасним ТНК 

обходити практично будь-які урядові обмеження (Додаток А). 

Як показує досвід транснаціональної діяльності зарубіжних компаній, 

сьогодні суттєво зростає їх взаємодія з державою. Великі компанії, що 

здійснюють зарубіжну експансію, отримують необхідну правову та 

організаційну підтримку від державних органів. Наприклад, експортерам 

капіталу створюють недискримінаційні умови, що виключають подвійне 

оподаткування. Угоди про експорт капіталу в багатьох випадках отримують 

державні гарантії. В окремих випадках держава субсидує окремі напрямки 

експорту,  що забезпечує національні  інтереси країни. 

Необхідно вказати на нові ключові елементи у світовій економіці, які 

наглядно демонструють тенденції глобалізації, якими є глобальні ланцюги 

доданої вартості. Їх зростання не тільки змінило характер світової економіки, 

а й здійснило вплив на деякі країни. Як доводить досвід Республіки Корея, 

інтеграція країн у світову економіку відбувається завдяки входженню в 
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глобальні ланцюги доданої вартості. Ланцюг створення доданої вартості 

включає всі бізнес-процеси, які повинні бути виконані від моменту 

отримання замовлення від споживача до постачання кінцевого продукту. В 

основі доданої вартості може бути системна інтеграція, консалтинг, 

навчання, впровадження тощо. Наразі ми можемо спостерігати, що ланцюг 

створення доданої вартості функціонує не тільки в межах однієї компанії, а й 

поєднує десятки й сотні різних компаній в одну формалізовану структуру. 

Такий ланцюг є глобальним.  

За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), з 2013 

року 80% доданої вартості у світі створюється у виробничих та торговельних 

ланцюгах, які контролюються корпораціями (Додаток Е). Від обсягу 

замовлень, розміщених ТНК, в тій чи іншій країні, залежить швидкість 

розвитку економіки, обсяг зовнішньої торгівлі та місце в світовому поділі 

праці [264].  

В цілому, концепція глобальних ланцюгів доданої вартості базується на: 

1) об’єднанні різних підприємств з різних країн в скоординовану 

мережу, де всі стадії, починаючи від проектування, виробництва, маркетингу, 

дистрибуції до після продажного обслуговування, побудовані в рамках 

ланцюга доданої вартості. Тобто, основою глобальних ланцюгів доданої 

вартості є міжнародні виробничі ланцюги;   

2) спеціалізації корпорацій та країн на процесах і функціях бізнесу, в 

більшій мірі, ніж на виробництві, певних товарів чи послуг. Все більша доля 

товарів та послуг у світовій економіці має глобальний характер, тому зростає 

конкуренція між країнами за місце і роль в глобальних ланцюгах доданої 

вартості;   

3) діяльності глобальних корпорацій, як економічних суб’єктів, що 

створюють, контролюють та координують активність в ланцюзі. Глобальний 

ланцюг вартості, як правило, об’єднує виробничу мережу, дистрибуцію і центр 
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досліджень та розробок. Без того рівня інформаційних технологій, який є на 

сьогодні, управління такими масштабними ланцюгами було б неможливим.  

Тому для країн важливо брати участь в глобальних ланцюгах створення 

доданої вартості. Як модель, ланцюг доданої вартості описує послідовні 

операційні чи функціональні дії і процес руху продукту від постачальника до 

споживача через стадії, які додають цьому продукту вартість. Кожна ланка 

ланцюга може бути окремим підприємством. Тобто не завжди присутня 

вертикальна інтеграція в межах однієї корпорації. Виходячи з даної моделі, 

частини ланцюга не конкурують між собою, а тісно співпрацюють для 

досягнення загальної мети.  

Розвиток ланцюгів доданої вартості має безпосередній вплив на 

міжнародний поділ праці та на торгівлю проміжними товарами й послугами, 

оскільки кінцевий продукт може містити в собі декілька доданих вартостей, 

створених та доданих в різних країнах, різними компаніями. При цьому 

послуги теж можуть бути надані різними компаніями в рамках ланцюга 

доданої вартості. Потрібно зауважити, що на першому етапі спеціалізація 

компаній чи країн на певних ланках виробничого процесу в рамках 

глобального ланцюга доданої вартості дає їм доступ до технологій і 

можливість у подальшому розвивати власну галузь.  

Найбільшого розповсюдження глобальні ланцюги доданої вартості 

набули в галузях транспортного обладнання, електронної та хімічної 

промисловості [26]. Цьому сприяла лібералізація зовнішньої торгівлі в країнах, 

що розвиваються, укладання договорів про вільну торгівлю між країнами й 

регіонами та розвиток інформаційних і комунікаційних технологій. Оскільки 

традиційна статистика недостатньо презентує місце країни у світовій торгівлі 

(бо окремі компоненти кінцевого продукту створюються в різних країнах і їх 

вартість може бути порахованою двічі), то за допомогою ланцюгів доданої 

вартості можна оцінити додану вартість в експорті, яка створена в межах 

країни чи в інших країнах та перерахувати торговельні баланси.  
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Ступінь участі країни в глобальних ланцюгах доданої вартості базується 

і на товарах, які ввозяться в країну для створення кінцевого продукту, і на 

компонентах чи сировині, які вивозяться з країни. При цьому  сировина має 

найменшу додану вартість. Як показує практика, країни, які були включені в 

глобальні ланцюги доданої вартості, а саме у виробничі ланцюги ТНК, мали 

вищі темпи економічного зростання [116].  

Необхідно зазначити, що найбільшою є концентрація ланцюгів доданої 

вартості між регіонами Північної Америки, Європи та Східної Азії. Таке 

зумовлено вартістю транспортування, якістю інфраструктури та регіональних 

торгових угод. Ключовими гравцями в глобальних ланцюгах є, на нашу думку, 

не стільки окремі країни, як ТНК.  

Такі міжнародні організації, як Організація економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР) та Світова організація торгівлі (СОТ) 

аналізують міжнародну торгівлю через призму глобальних ланцюгів доданої 

вартості, які лежать в основі міжнародних потоків товарів та послуг. За 

даними ОЕСР за період з 1995 по 2009рр.,  рівень входження країн у глобальні 

ланцюги вартості виріс у середньому на 5 –	   10%, а в деяких –	   Індія, Китай, 

Республіка Корея –	  на 10 –	  20% [116]. Наразі така тенденція продовжується. 

Приблизно 40% експорту країн-учасниць ОЕСР становить зарубіжна додана 

вартість [197]. Глобальні ланцюги доданої вартості тісно пов’язані з 

інвестиційними рішеннями корпорацій. При цьому більшість компаній, які 

беруть участь в глобальних ланцюгах вартості належать до малого та 

середнього бізнесу.  

Як показує практика країн, які стрімко увійшли в глобальні ланцюги 

доданої вартості, як наприклад, Республіка Корея, Тайвань, Малайзія, Китай,	  

за підтримки держави (створення галузевих та регіональних кластерів, 

укладання угод з зонами вільної торгівлі, підтримка наукоємних галузей тощо) 

локальні компанії мають можливість отримувати вигоди від інтеграції в 

глобальні ланцюги доданої вартості. Отже, без державної підтримки вітчизняні 
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компанії і надалі будуть слабо інтегрованими в глобальні ланцюги доданої 

вартості.  

 

 

1.3. Особливості розвитку корпоративних засад функціонування 

економіки Республіки Корея  

 

Діяльність ТНК тісно пов'язана з інтересами держав їх походження. Як 

правило, цілі країн походження провідних транснаціональних компаній мають 

чітко визначену спрямованість на захист національних економічних інтересів, 

а саме: забезпечення високого рівня життя своїх громадян і зміцнення 

могутності й авторитету своєї держави на світовій арені. 

Світовий досвід показує різні варіанти процесу транснаціоналізації 

економіки шляхом залучення ТНК в економіку країни або шляхом створення 

національних ТНК. Досвід розвитку Республіки Корея свідчить про інший 

шлях транснаціоналізації – створення національних компаній.  

Як відомо, відомий американський політолог Ф. Шміттер, що стояв біля 

витоків формування корпоративістської школи сучасної політології, визначає 

державний корпоративізм як систему «представництва інтересів, в якій 

суб'єкти, організовані в обмежене число монопольних, ієрархічних і 

функціонально диференційованих один від одної інституцій, заохочених, а 

іноді і створених державою, яка гарантує їм зазначену монополію в обмін на 

певну ступінь контролю за підбором їх лідерів, виробленням їх вимог і 

прихильностей». 

В якості інституційної групи, зазначає С. П. Перегудов, великі корпорації 

«найчастіше являють собою не самодіяльні організації, що формуються 

самими громадянами або їх об'єднаннями, а інститути та організації, вбудовані 

в суспільно – політичну систему і покликані, насамперед, вирішувати 

конкретні завдання в рамках даної системи» [130, с. 6]. До південнокорейської 

корпоративної практики 60 -90- х рр. таке визначення підходить повністю. 
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Термін чеболь став загальноприйнятим у світовій науковій літературі для 

визначення великих комерційних утворень, що відносяться до 

південнокорейського бізнесу і характеризуються особливостями 

організаційної структури та веденням ділової практики. Будучи синонімом 

японського терміна дзайбацу, що відноситься до довоєнних багатопрофільних 

сімейних холдингів, і письмово відображаючись подібними ієрогліфами 

(мають спільне китайське походження і спочатку мали значення «фінанси»), 

чеболі багато в чому запозичили риси своїх попередників, хоча не зовсім 

відтворюють їх структуру й стратегію розвитку. 

Згідно з прийнятим визначенням, чеболь – південнокорейська форма 

фінансово-промислових груп, конгломерат, що являє собою групу формально 

самостійних фірм, що знаходяться у власності певних сімей та під єдиним 

адміністративним і фінансовим контролем. 

Потрібно зазначити, що витоки феномену чеболь лежать в 

колоніальному минулому Кореї, коли організаційна структура як власне 

японського, так і південнокорейського бізнесу, відтворювала риси, властиві 

провідним компаніям метрополії – дзайбацу. Після здобуття незалежності 

елементи попередньої економічної політики (ініціативна діяльність бюрократії 

за відносно невисокого ступеня її корумпованості, підтримка урядом великого 

багатопрофільного бізнесу, поділ ризиків між державою та великими 

компаніями) виявилися і в нових умовах. 

Чеболі склалися як конгломерати, до складу яких входять десятки 

компаній, вертикально інтегрованих в ієрархічно вибудувану структуру, 

керовану з єдиного центру. Їх організація будується на основі як офіційних 

юридичних актів, так і на базі неформальних персональних відносин і 

суспільно прийнятих норм. Чеболі сформувалися як великі приватні сімейні 

компанії, що діють в тісній координації з державою. 

Промислова структура чеболів також є специфічною. У першу чергу 

необхідно підкреслити різноманітність галузей, в яких може працювати один і 

той же чеболь, а також широту асортименту вироблених товарів. Так, один з 
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найбільших чеболів Samsung має свої потужності в текстильній 

промисловості, целюлозно-паперовій, у виробництві мікросхем, електричного 

обладнання, металообробних верстатів, військової техніки, суднобудуванні, 

оптової та роздрібної торгівлі, має свою страхову компанію, газету, 

радіостанцію, готелі, клініки і навіть університети. 

Як підкреслюють фахівці, виникнення й успішне функціонування 

чеболів стало можливим тільки за підтримки держави, що протягом багатьох 

років забезпечувало їм захист і ряд економічних привілеїв. Крім податкових та 

експортних привілеїв, чеболі отримували найбільшу частку іноземних 

капіталовкладень в південнокорейську економіку. Саме уряд, втілюючи в 

життя концепцію керованого капіталізму, проводив відбір компаній, у які 

прямували грошові потоки за кордону. Уряд виступав і головним гарантом 

збереження іноземних інвестицій. 

Потрібно зазначити, що характер південнокорейського корпоративізму є 

досить унікальним. На відміну, наприклад, від Японії, у Південній Кореї на 

період формування національної індустрії (до кінця 80- х рр.) панував етап 

особливої форми корпоративізму, для якої характерним є обмеження 

політичних і соціальних свобод, підтримання жорстоко структурованих 

ієрархічних відносин. На думку Сон Бен Нака, «корейський бізнес є більш 

ієрархічним, ніж японський, що пояснюється традиційною суворою 

ієрархічністю корейських сімейно – родинних відносин» [154]. Для корейської 

ментальності, на відміну від японської, притаманна відданість швидше 

особистості, ніж інституту, чи то політична партія, чи комерційна структура.  

В основі південнокорейського корпоративізму лежить конфуціанство з 

його проповіддю відданості роботодавцю і суворою системою старшинства. За 

свідченням авторитетних американських сходознавців Е. Рейшауера і Дж. 

Фейрбенка, у Кореї конфуціанство, хоча і являє собою запозичену ідеологію, 

набуло навіть більш ортодоксальних і жорстких рис, ніж у самому Китаї. 

Конфуціанське вчення вважає ключовими для суспільних зв'язків взаємини 

між 1) батьком і сином, 2) володарем і підданим  3) чоловіком і дружиною; 4 ) 
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старшим братом і молодшим братом , 5) друзями. Причому чотири з п'яти цих 

взаємин підкреслює жорстоке підпорядкування молодшого старшому, жінки 

чоловікові. У комерційній практиці спадщина конфуціанства виявляється в 

ієрархічній вертикальній системі побудови бізнесу. 

Іншим важливим проявом впливу конфуціанських принципів на 

організацію корейського суспільства стала велика роль тісних сімейних 

зв'язків у підтримці громадських та ділових відносин. Пріоритет родинних 

зв'язків за збереження спорідненої ієрархії забезпечує старшому синові слідом 

за батьком другу ступінь у владній ієрархії незалежно від інших обставин, 

проектується в бізнесі переважання сімейних за своїм характером комерційних 

підприємств, успадкування яких має відбуватися лише за чоловічою лінією. У 

цьому також є суттєва відмінність Республіки Корея від, наприклад,  Японії, в 

якій родинно-сімейні фактори роблять менш помітний вплив на прийняття 

комерційних рішень. 

Однак крім ієрархічності, південнокорейська адміністративно-

управлінська  культура характеризується і іншими особливостями, до яких в 

першу чергу можна віднести персоналізм, який своєю дією доповнює 

специфіку корпоративізму в Республіці Корея. Як підкреслює у зв'язку з цим 

К. Асмолов, корпоративність відображає термін «чіптанджуій», що традиційно 

перекладається як «колективізм», але що означає в дійсності прагнення не 

стільки до об'єднання в єдине ціле, скільки до відчуження невеликої групи від 

решти суспільства, поділу його за формулою «свої – чужі». З цим пов'язане 

«відокремлення корпорації від решти світу, пріоритетність інтересів «сім'ї» 

перед інтересами нації і держави. Прагнення допомагати «своїм» за рахунок 

«чужих», або тих, що вчинили помилку членів «своєї » корпорації починає 

спрацьовувати принцип поблажливості». У цих умовах виникала висока 

ймовірність конфлікту між авторитарною державою і окремими 

представниками великого бізнесу. Одночасно для уряду створювалася 

можливість гнучкого маневрування і здійснення на бізнес не тільки силового 

впливу, а й використання міжкорпоративних протиріч.  
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Що стосується персоналізму, тобто надання переваги неофіційним 

відносинам перед офіційними і заміна службових квазі–дружніми, 

культивування внутрішньосімейного емоційного клімату, який намагаються 

закріпити у службовій атмосфері, то тим самим у системі південнокорейських 

громадських, зокрема корпоративних, відносин компенсується «викликана 

ієрархічністю нерівність керівника і підлеглих» [226]. 

Крім того, як зазначає південнокорейський соціолог Кім Гюн Дон ( Kim 

Kyung–Tong), на особливості корпоративістських відносин в Південній Кореї 

позначився великий вплив військових на зміст соціально – політичних та 

економічних процесів. У 1960 – 80-і рр. у керівництві країною домінували 

військові, більше того, в багатьох як державних, так і приватних великих 

комерційних структурах відставні військові займали важливі посади. 

Поширеним явищем було створення в приватних компаніях напіввійськових 

підрозділів (що складаються з персоналу компаній), що регулярно брали 

участь у здійснюваних південнокорейською армією військових навчаннях. У 

цих умовах ієрархічні відносини між державою, бізнесом і громадянином 

набували рис напіввійськової організації. Такого роду корпоративізм, за 

висловом американського Ф. Дейо, «грунтується на відносинах економічної та 

політичної субординації між державою і окремими соціальними групами і 

класами», що дозволило йому використовувати термін «авторитарний 

корпоративізм» [214, с. 3]. 

Було б перебільшенням зводити сутність політичного устрою в 

Республіці Корея цілком до поняття «державний корпоративізм». Разом з тим, 

представництво інтересів важливих соціальних груп через корпоративістські 

відносини, очевидно, допомагало вирішенню тих економічних, політичних і 

соціальних завдань, які поставила перед країною правляча еліта в 60–80-і рр.: 

формування конкурентоспроможної ринкової економіки та забезпечення 

соціально – політичної стабільності. 

Політична система Республіки Корея через авторитарну жорсткість не 

передбачала ефективно дієву легальну систему представництва. У рамках 
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функціонального представництва чеболі за рахунок системи неформальних 

зв'язків прагнули впливати на прийняття державних рішень, виступаючи 

носієм інтересів, перш за все, засновників – власників та кола осіб, які їх 

оточують. Проте одночасно з плином часу все більшою мірою, через 

відстоювання інтересів чеболі намагалися заявити про свої уподобання 

найманим працівникам, зайнятим на підприємствах цих бізнес-груп. Зі свого 

боку, держава використовувала неформальні корпоративістські зв'язки не 

тільки для діалогу з бізнес–елітою, а й для вибудовування опосередкованих 

відносин з тією найбільш просунутою частиною найманих робітників, які були 

сконцентровані в найбільших компаніях. 

На цьому (авторитарному) етапі південнокорейський корпоративізм 

включав в систему відносин держава – чеболь підтримку стійких корупційних 

зв'язків, що перетворилися, по суті, в прихований податок на бізнес. У даному 

випадку мова йшла не тільки про банальні чиновницькі побори комерційних 

структур, хоча це явище і набуло значних масштабів. Держава в ході 

культивування неформальних зв'язків перекладала на великий бізнес 

фінансування низки політичних і соціальних проектів (фінансування партій, 

громадських рухів, пропагандистських компаній тощо) в яких був 

зацікавлений правлячий режим. У відповідь чеболі могли розраховувати на 

прихильне до себе ставлення з боку уряду при вирішенні тих чи інших власних 

проблем. Це явище Девід Кан навіть не вважає коректним іменувати 

«корупцією», вводячи в обіг інший термін  «грошова політика», в рамках якої, 

на його думку, виявилися нерозривно пов'язані давання хабарів і фінансування 

легальних операцій. На його думку, режим потребував від чеболів не стільки 

політичної підтримки, скільки фінансової.  

Фінансуючи владу, великий бізнес натомість мав можливість отримувати 

ренту, наприклад, за рахунок права ексклюзивного доступу до пільгових 

кредитів, імпортних ліцензій або шляхом маніпуляцій з цінами. У 1964 р. на 

частку 9 найбільших чеболів припадало 38 % усіх банківських кредитів. 

Визначально, що всі ці привілейовані чеболі були пов’язані з родичами або 
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близькими людьми на керівних постах в правлячій партії або на командних 

висотах в бюрократичному апараті, що істотно спрощувало механізм 

спілкування представників бізнесу і влади. Отримуючи доступ до кредитних 

ресурсів, чеболі змушені були повертати корумпованим чиновникам 10–20 % 

від суми кредиту («відкат» у термінах сучасної України). Однак, поступаючись 

першістю державі в політичній сфері, чеболі залишали за собою можливість 

поборотися за право брати участь у вирішенні економічних питань. Разом з 

тим цей процес був підконтрольний владі і лежав у руслі загальної 

економічної стратегії. 

Тільки на фінансування «Руху за нове поселення» група Huyndai в 1971–

75 рр.  пожертвувала 7,4 млрд. вон, Samsung – 7,8, LG – 6,7, Daewoo – 4,85 

млрд. вон. У випадку відмови слідувати відповідним «рекомендаціям», 

підконтрольні державі фінансові органи організовували позапланові перевірки 

норовливих компаній, банки переставали їх кредитувати, припинялася видача 

субсидій і ліцензій. Сьома за обсягом продажів Kukie group з чисельністю 

зайнятих в 38 тис. чол. за відмову брати участь у фінансуванні напівдержавних 

громадських організацій в 1985 р. за вказівкою президента Чон Ду Хвана була 

позбавлена доступу до кредитних ресурсів і доведена до банкрутства [211, с. 

188-189] . 

І все ж поступове просування Південної Кореї по шляху демократії 

посилювалося завдяки зміцненню інститутів громадянського суспільства. Це 

привело спочатку до розмивання, а потім і до відмови від принципів 

«авторитарного корпоративізму», що стало причиною ослаблення і деформації 

самих основ колишнього корпоративістського контролю над суспільством з 

боку держави. Однак зазначений вище процес відбувався не лінійно і 

супроводжувався суперечливими явищами.  

На рубежі 1990-х років було зроблено спробу голови найбільшої бізнес-

групи  Hyundai Чон Чу Єна кардинально підвищити свій вплив за допомогою 

прямої участі в політичному житті. Однак протидія бюрократії, частині 

громадських організацій і настороженість власників інших чеболів зірвало ці 
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плани, що зміцнило в країні демократичні засади політичної системи. Зміни, 

що відбувалися, спонукали відомого економіста й соціолога Сон Хак Тхе 

говорити про настання етапу «демократичного корпоративізму». Тому, 

еволюцію південнокорейського корпоративізму краще охарактеризувати як 

перехід в 90–ті роки від жорсткого корпоративізму до гнучкого 

корпоративізму. У 2000-ті роки послаблюється залежність держави від чеболів 

в реалізації внутрішньої соціально-економічної політики, а великий бізнес 

відмовляється від опіки бюрократії в проведенні своєї корпоративної політики. 

Основною метою керівництва Кореї було створення великих державних 

монополій, що володіють підвищеним рівнем конкурентоспроможності, 

завдяки виключному становищу і допомоги від держави. Істотною відмінністю 

корейських державних корпорацій від японських була відсутність фінансової 

самостійності і повна залежність від держави. Фінансування чеболів 

здійснювалося через державні банки в обмін на точне дотримання урядових 

планів щодо розвитку тих чи інших виробництв. Саме держава, проводячи в 

життя концепцію керованого капіталізму, проводила відбір компаній, в які 

прямували грошові потоки, зокрема з-за кордону. 

Динамічне зростання почалося з розвитку легкої промисловості, 

продукція якої успішно продавалася на експорт і вимагала трудомісткої, але 

низько кваліфікованої праці. Потім підприємницький досвід, отриманий на 

текстильних підприємствах, було застосовано під час створення автомобільної, 

суднобудівної та сталеливарної промисловості, виробництві побутової техніки 

та електроніки. За сприяння держави паралельно створювалися консалтингові, 

технічні й кадрові бізнес-центри, інвестиційні фонди і банки, що 

спеціалізуються на підтримці малого і середнього бізнесу. 

У сформованих умовах у першій половині 90- х років було втрачено час 

для проведення дієвих реформ та здійснення структурних перетворень у 

народногосподарському комплексі. Виникла необхідність вибору між 

надмірною диверсифікацією і визначенням вузьких пріоритетних напрямів 

досліджень і розробок.  
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Тому неодноразові спроби домогтися структурної перебудови чеболів за 

рідкісним винятком були невдалими. Валютно-фінансова криза, що 

поширилася в Східній Азії у 1997 році, не тільки дестабілізувала економічне 

становище в Республіці Корея, а й зробила по суті неможливим 

функціонування колишнього господарського механізму. 

Звернення адміністрації Кім Де Чжуна (1998–2003 рр.) до концепції 

«господарського порядку» означало закінчення періоду авторитаризму. Нові 

економічні завдання покликаний був вирішити новий за своєю структурою 

уряд. Це передбачало злиття ряду міністерств і відомств, ліквідацію органів, 

що здійснювали безпосереднє втручання у господарські процеси і 

регулювання діяльності підприємницьких структур. Особлива увага 

приділялася якісній характеристиці управлінських кадрів. Уряд пішов також 

на максимальне відкриття банківської системи, щоб залучити в економіку 

додаткові кредитні ресурси, а головне, для сприяння посиленню конкуренції в 

банківській сфері. 

Реалізація наміченого накладала на правлячу адміністрацію і 

підприємницькі структури конкретні зобов'язання. Уряд брав на себе 

відповідальність за: 1) санацію банківської системи, у тому числі шляхом 

сприяння у реструктуризації та списання боргів чеболів; 2) створення 

спеціального фонду підтримки зайнятості при проведенні структурних 

перетворень, 3) підтримку модернізації малого бізнесу, інтегрованого з 

чеболями; 4 ) введення до кінця 1999 р. пільгового податку на операції з 

нерухомістю, щоб полегшити процес переділу власності. 

Зі свого боку бізнес зобов'язувався скоротити число дочірніх компаній 

шляхом продажу нерентабельних фірм, взяти участь у злиттях компаній, що 

діють у дев'яти галузях (аерокосмічна промисловість, виробництво 

напівпровідників, нафтопереробка, нафтохімія, чорна металургія, 

електротехніка, виробництво двигунів суден, транспортне машинобудування, 

автомобілебудування). 
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Забезпечуючи юридичну підтримку реформ, уряд здійснив масштабні 

корективи законодавства. Зокрема, було внесено поправки до «Закону про 

зовнішній аудит», що посилювали порядок фінансового обліку й контролю 

відповідно до міжнародних стандартів. Окремо, з метою підвищення 

транспарентності комерційних структур, 30-м провідним чеболям стало за 

обов'язок подавати зведені фінансові звіти (спільні для материнських і 

дочірніх структур), що дозволяло відстежувати реальний стан великого 

бізнесу. У «Законі про продаж цінних паперів» великі права надавалися 

дрібним акціонерам. Законом спрощувався порядок переміщення акцій, 

розширювалися права міноритаріїв в обранні керівництва компаній, а також 

полегшувалась процедура порушення позову стосовно керівництва компанії за 

підозрою в порушенні ним посадових обов'язків. У «Законі про стимулювання 

іноземного капіталу» розширювалися можливості іноземних інвесторів, у тому 

числі в участі в процесах злиття і поглинань. У «Законі про корпоративне 

регулювання» та в «Законі про регулювання монополій і добросовісної 

конкуренції» посилювалися статті, що встановлювали жорсткіший контроль за 

реорганізацією бізнес-груп і рухом фінансових потоків. 

Загальні питання економічної стратегії обговорювалися в рамках 

Тристоронньої комісії за участю уряду, Федерації корейської промисловості 

(відображає інтереси великого підприємництва) і профспілок. У центрі 

обговорення – трудові відносини, а також приватизація, лібералізація 

внутрішнього ринку та наслідки приходу іноземного капіталу (проблема 

збереження робочих місць тощо). 

Велике значення в процесі реформування надавалося реалізації 

укладеного урядом з «п'ятіркою» найбільших чеболів в 1998 р. «Великого 

Договору», що передбачав їх реструктуризацію. Економічний зміст угоди 

становили угоди своп, що являли собою обмін активами і зобов'язаннями, 

зокрема за участю кредитних інститутів під гарантії уряду та під його 

контролем. При цьому держава через підконтрольні йому банки брала участь у 

розроблені програм реструктуризації великого бізнесу.  
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Тим часом уряд, занурюючись у проведення реформаторської політики, 

переступив межу, що відділяла процес регулювання від процесу 

безпосереднього втручання в ухвалення великими компаніями конкретних 

рішень щодо диверсифікації бізнесу та вдосконалення корпоративної 

структури. Насамперед це стосувалося виконання своп–угод в рамках 

«Великого договору». Контроль за цими угодами покладався на банківсько-

кредитні інститути, які самі перебували у стані реформування. Тому механізм 

здійснення був недосконалий, породивши для учасників своп-угод чимало 

проблем, у тому числі пов'язаних з тим, що бюрократичні органи «в режимі 

ручного управління» взялися за розв'язання проблем, що виникли. Як показав 

південнокорейський досвід, ринковий варіант своп-угод став більш 

продуктивним і менш небезпечним з точки зору можливих помилок і 

зловживань, ніж бюрократичний підхід до вирішення аналогічних проблем. 

Державі довелося враховувати небезпеку спадщини етатистських 

тенденцій, і в зв'язку з тим головна увага почала приділятися ринковим 

принципам реформування економіки. Нові пріоритети в політиці президента 

Но Му Хена (2003–2007 рр.) щодо бізнесу знайшли своє відображення в 

програмі заходів «Трирічна дорожня карта проведення ринкових реформ» і 

довгостроковій програмі розвитку науки і технологій до 2030 р., деталізованої 

в 2007 р., у новому п'ятирічному «Проекті підтримки наступного покоління 

локомотивів зростання». Мета економічної політики – зниження рівня прямого 

залучення держави в господарські процеси за одночасної підтримки 

функціонування ринкових механізмів і забезпечення рівних умов діяльності 

всім комерційним структурам. На перше місце ставиться координація 

наукових досліджень, що проводяться університетами, науковими інститутами 

та корпоративними дослідницькими центрами, активність приватного бізнесу 

у фінансуванні наукових програм за кордоном (що вже реалізується в США, в 

ЄС, в КНР), участь чеболів в технологічних альянсах з провідними ТНК. 

Трансформаційні процеси в реальному секторі позитивно позначилися на 

становищі банківсько-кредитної системи. У 1998–99рр. намітився інтенсивний 
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приплив іноземного капіталу. Зазначені вище фактори сприяли економічному 

пожвавленню, що почалося вже в 1990-ті р. і стало причиною економічного 

зростання в 2000-і роки. 

Потрібно зауважити, що зміна системи організації самого великого 

бізнесу носила нешаблонний характер, про що свідчить порівняння 

посткризового досвіду лідерів південнокорейського бізнесу – LG, Hyundai і 

Samsung. Група LG обрала шлях збереження багатопрофільного бізнесу, 

оформивши його у рамки холдингової компанії. У той же час намітилися й 

інші шляхи реформування великих південнокорейських конгломератів. Група 

Samsung, уникаючи радикальних нововведень, створює типовий для сучасних 

південнокорейських великих корпоративних структур де-факто холдинг, до 

складу якого входять 63 компанії, контрольовані сім'єю Лі. Хоча число 

афілійованих з Hyundai Motor group компаній зросла в 2000–2004 рр. з 10 до 

25, однак сфера їх діяльності пов'язана зі стратегічною для групи галуззю - 

автомобілебудуванням. Таким чином, на відміну від LG-холдингу нова 

автомобільна компанія створюється як бізнес-група, що об'єднує комерційно 

та виробничо тісно пов'язані між собою фірми. У такий бізнес-групі закладені 

основи її трансформації в корпорацію.  

Таким чином, до середини 90-х років потенціал, закладений у принципах 

функціонування чеболів, що передбачає систематичну їх державну підтримку, 

виявився вичерпаним. Великий бізнес під стимулюючим тиском уряду і 

наслідків кризи 1997–98 рр. вступив на шлях реформ, які передбачали відмову 

від привілеїв і селективних пільг, типових для корпоративістських відносин. 

Подальший розвиток Республіки Корея на основі зміцнення ринкових 

відносин виявився неможливим без позбавлення державно-корпоративних 

відносин від рис, притаманних корпоративізму, а також відмови від 

дирижизму в регулюванні економікою. Разом з тим проведення 

південнокорейського варіанту ордоліберальної політики не передбачає 

ослаблення позицій держави в усіх напрямках, як і не «розгортає похід» проти 

чеболів на вимогу широко поширеним у суспільстві критичним настроям. В 
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одних випадках (ділова практика, інвестиції, зовнішньоекономічна діяльність) 

сфера відповідальності держави і великого бізнесу концентрується в різних, 

лише пересічних площинах, в інших (соціальна політика, культура) – 

державно-корпоративні відносини виявляються тісно переплетеними. У той же 

час змінюється зміст інститутів і механізмів проведення державної соціально-

економічної політики, і поступово відбуваються якісні зміни у великому 

бізнесі. У сформованих соціально-економічних умовах основна увага держави 

фокусується на інституційних перетвореннях, спрямованих на зміцнення основ 

конкурентної ринкової економіки. 

Велике значення для модернізації моделі економічного розвитку мало 

так зване «подвійне економічне зростання» 70-х–80-х років, за якого експортна 

орієнтація у трудоємні галузі готувала базу для капіталомісткої промисловості, 

зокрема для наукоємних виробництв. У середині 80-х років Південна Корея 

провела ряд ліберальних реформ, які мали на меті суттєве підвищення 

заробітної плати, послаблення контролю за імпортом, зменшення цінового 

регулювання. Держава залишила за собою макроекономічне регулювання, 

підтримку інновацій та проведення антимонопольної політики. 

На думку багатьох дослідників, в останні роки можна було спостерігати  

ознаки того, що методи та інститути, які забезпечили тривалий період 

економічного прогресу, починають втрачати ефективність. Як було окреслено 

вище, основними двигунами південнокорейської економіки дотепер були 

чеболі – гігантські промислові конгломерати, які належать сім'ям найбільших 

корейських бізнесменів, але мають тісні зв'язки з державою. Вони змогли 

ефективно використати в цілому добре освічене населення для створення 

динамічного експортного механізму, застосовуючи відносно дешеву працю 

поступово до все більш складних в технологічному відношенні промисловим 

процесам.  Багато чеболів є успішними і нині діють в авангарді світових 

технологічних галузей, таких як смартфони і напівпровідники, а також 

демонструють досягнення в більш традиційних секторах, таких як корабле- та 

автомобілебудування. Однак домінування чеболів в корейській економіці має і 
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зворотний бік: відносно нерозвинений сектор послуг і певну ступінь 

бюрократизації, що залишає мало місця для свободи підприємництва.  

Підприємництво багато хто вважає занадто ризикованою діяльністю, 

оскільки колись високі темпи економічного зростання в останні роки 

сповільнилися, оскільки принцип функціонування економіки змінився: якщо 

раніше вона використовувала наявні технології для стимулювання зростання, 

то тепер вона сама їх створює, а це веде до виникнення нових проблем і 

перешкод. У той же час процес переходу робочої сили з низькопродуктивних 

секторів в більш продуктивні в цілому було завершено. Економіка 

сповільнюється в невдалий для Республіки Корея час, тому що населення 

країни є однм з тих, що швидко старіють у світі. Потрібно зазначити, що в 

найближчі кілька років частка пенсіонерів значно виросте.  

Як вважає автор доповіді Ю-Юнг Кім, «корейська система являє собою 

один з варіантів класичного державного корпоративізму. Отже, в Республіці 

Корея система корпоративістської взаємодії діє переважно на галузевому 

(мезо-) рівні і носить не трьох-, а двосторонній характер. Її головними 

учасниками є підприємницькі асоціації та економічні міністерства й 

відомства.  

Особливостями корейської моделі є також жорсткий державний 

контроль над підприємницькими асоціаціями, причому держава безпосередньо 

бере участь і в комплектуванні їх керівництва [214, с. 14]. Президент Пак Кин 

Хе, дочка президента Пак Чон Хі, який управляв Кореєю в 1963–1979 рр. і 

багатьма вважається архітектором теперішньої системи, ініціювала реформи, 

спрямовані на пожвавлення економіки. Амбіційний трирічний план реформ 

був спрямований зокрема і на вирішення цієї проблеми. Деякі з пропонованих 

нею заходів є досить стандартними, як наприклад, багато країн 

використовують дешеві кредити для стимулювання житлового будівництва. 

Демографічну проблему пропонується вирішувати, наприклад, за допомогою 

ініціатив щодо збільшення робочої сили, наприклад, покращуючи можливості 



75 
для отримання роботи молодими людьми і залучаючи жінок (частка жінок у 

населенні Кореї, що працює є однією з найнижчих серед великих економік). 

До кінця 1980- х чеболі стали фінансово незалежними і самодостатніми з 

точки зору економічної безпеки. У зв'язку з цим уряд Південної Кореї почав 

проводити політику, спрямовану на зниження державних субсидій і пільг цим 

бізнес-одиницям, і приділяти більше уваги іншим учасникам 

південнокорейської економіки. 

Під час азійської кризи необхідність у реформах стала особливо 

гострою. За два роки 11 з 30 найбільших корейських чеболів опинилися на 

межі фінансового колапсу, і тільки масивні інтервенції уряду втримали 

країну на межі економічного хаосу. Серед причин, що призвели до таких 

негативних наслідків, експерти називають надмірне захоплення чеболів 

експортно-орієнтованими галузями і недостатня увага до місцевого ринку, 

що зробило їх особливо чутливими до коливань глобальної економіки. Крім 

того, жорстока конкуренція часто призводила до надлишку тих чи інших 

виробництв: так, до початку кризи 1990-х на Республіку Корея, яка 

перебувала на 26-му місці у світі за кількістю населення, доводилося сім 

великих виробників автомобілів. 

Багато конгломератів виявилися неспроможними обслуговувати кредити, 

взяті як у місцевих державних індустріальних банків, так і у незалежних 

міжнародних фінансових інститутів. Приклад Daewoo, чиї борги на момент 

оголошення її банкрутом у кінець травня 1999 року перевищили 80 млрд. дол., 

є найбільш показовим. За оцінкою фахівців, крах цієї ТНК став найбільшим на 

той момент банкрутством у сучасній світовій економічній історії. 

Щодо реформування промислового сектору, то деякі експерти 

висловлюють розчарування відсутністю значимих заходів щодо зміни 

привілейованого становища чеболів. Проте істотним реформам піддається 

інша сфера, стримуюча економічний розвиток, – державні підприємства (їх 

близько 300, включаючи великі електричні, газові і нафтові компанії). Вони 

сумно відомі низькою продуктивністю праці, роздутими штатами і 
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завищеними зарплатами, а останні дані статистики свідчать, що вони стрімко 

нарощують борги. Кілька найбільших державних компаній, у тому числі ті, що 

мають величезні борги, такі як залізничний оператор, житлово-будівельні 

організації, отримали вказівку підготувати та подати детальні плани зі 

скорочення заборгованості, зокрема за рахунок раціоналізації діяльності, 

продажу непрофільних активів і заморожування зарплат. 

Найбільш ефективний елемент трирічного плану реформ полягає у 

розвитку «креативної економіки». Він передбачає набір заходів щодо 

стимулювання підприємництва і полегшення залучення фінансування 

стартапам, причому наголос робиться на поширенні досягнень у сфері 

інформаційних і комунікаційних технологій на інші галузі економічної 

діяльності. Усі ці заходи спрямовані на те, щоб полегшити створення нових 

бізнесів і компаній, серед них – податкові пільги для інвесторів-«ангелів» (що 

вкладають гроші в компанії на ранній стадії їх діяльності), полегшення 

отримання віз іноземними підприємцями, державні кредити і технопарки для 

стартапів. Республіка Корея і досі була привабливим місцем для інвестицій, чи 

то через вкладення в компанії, пов'язані з чеболями, або ж у компанії з інших 

галузей, таких як охорона здоров'я та роздрібна торгівля. Крім того, 

передбачено низку заходів щодо поліпшення ділового клімату в цілому, 

включаючи зниження бюрократичних бар'єрів у таких основних секторах, як 

охорона здоров'я, освіта, фінанси, туризм та програмне забезпечення.  

У даний час в Республіці Корея функціонує кілька десятків чеболів (табл. 

1.5.), що представляють собою кістяк економіки країни і її найбільш впливову 

економічну і політичну силу. Як видно з таблиці 1.5., чеболі мають 

розгалужену систему зарубіжних компаній. Так, Samsung має їх 64, SK – 54, 

LG – 43. Транснаціональний індекс, який є мірою інтерналізації корпоративної 

діяльності, досить високий для корейських чеболів. Так, для компаній,  що 

входять до 20 найбільших,  він становить: для Samsung Electronics Co., Ltd 

56,1, SK Hynix Inc. – 54,1,  Samsung SDI Co., Ltd.-  48,8,  LG Chem Ltd.  – 47, 9,  
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LG Display Co., Ltd. – 46,1,  Lotte Chemical Corporation – 44,7 (докладно: 

Додаток Т).  

Таблиця 1.5 

10 найбільших чеболів Південної Кореї [248] 

Чеболі 
Число 
дочірніх 
компаній 

Ринкова 
капіталізація 

(млрд. дол. 
США) 

Основні сфери діяльності 

Samsung 64 56 електроніка, машинобудування, 
кораблебудування, будівництво 

Hyundai 26 43 електроніка, машинобудування, 
кораблебудування, будівництво 

LG 43 40 електроніка, машинобудування 

SK 54 37 хімічна промисловість, 
телекомунікації, машинобудування 

Hyundai motors 16 21 автомобілебудування 
Hanjin 19 17 транспорт 

Pohang Iron 
and Steel 15 17 металургія 

Lotte 31 14 торгівля, легка промисловість, сфера 
обслуговування, телекомунікації 

Kumho 17 9 хімічна промисловість, будівництво, 
транспорт 

Hanhwa 25 9 хімічна промисловість, 
телекомунікації 

 

Оцінка процесів, що відбуваються в Республіці Корея, показує, що в 

умовах глобалізації зберігаються реальні можливості для маневру: великому 

бізнесу – для пошуку шляхів модернізації і реструктуризації, що влаштовують 

його, а державі – для збереження можливості вибору концепції економічної 

політики. Саме цим і скористалася правляча еліта, прагматичний розрахунок 

якої спонукав її звернутися до ідей ордолібералізму, яка відповідала на рубежі 

XXI століття задачам конкретного етапу національного розвитку. У ході 

порівняння загальних принципів «господарського порядку» з 

південнокорейською практикою визначаються конкретні підходи до 

модернізації державних інститутів і реформування великого бізнесу. У 

відношенні великого бізнесу держава в період після реформ вдавалася до 

адміністративних методів тиску там і тоді, коли дії чеболів суперечили взятим 



78 
ними зобов'язанням і підривали соціально-економічну стабільність і дії 

ринкового механізму. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Модернізація означає оновлення, удосконалення, надання будь-чому 

сучасного вигляду, перероблення відповідно до сучасних вимог. Відповідно до 

модернізації економіки – це сукупність процесів великомасштабних змін, 

через які в суспільстві встановлюються технологічні, економічні, політичні, 

соціальні й культурні особливості, притаманні сучасності. Зміст економічної 

модернізації характеризується структурними, технологічними та 

інституціональними змінами в національній економіці, спрямованими на 

підвищення її конкурентоспроможності, яку трактують як сукупність 

інституцій та політику, що визначає рівень продуктивності та добробуту 

населення, а також потенціал зростання національної економіки. На процеси 

модернізації має вплив індустріалізація, розвиток НТП, що зумовлене 

формуванням п’ятого і шостого технологічних укладів, економічна 

глобалізація, транснаціоналізація світової економіки. Відповідно до завдань, 

які має вирішити модернізація, можна виділити її окремі типи, притаманні  

національній економіці.  

2. В умовах глобалізації значний вплив на процеси модернізації 

здійснює транснаціоналізація, що пов’язане зі зростаючою роллю ТНК як 

агентів глобалізації, які послідовно проводять стратегію утворення великих 

груп, що об'єднують виробничі, торговельні і фінансові компанії. Вони 

домінують у всіх сферах міжнародних економічних відносин, а їх кількість 

стрімко зростає – в даний час нараховується близько 82 тис. ТНК і близько 810 

тис. зарубіжних філій, в яких зайнято понад 77 млн. осіб. ТНК мають найвищі 

витрати на дослідження і розробки та є найбільшими інвесторами. Серед 

найбільших 100 світових ТНК, що інвестують у дослідження і розробки, перші 
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місця посідають німецька корпорація Volkswagen, Samsung Electronics з 

Республіки Корея, Microsoft, Intel, Google – з США, Novartis – з Швейцарії, 

Toyota Motor – з Японії та ін. Отже, посилення ролі транснаціональних 

корпорацій у світовій економіці носить глобальний характер.  

3. Особливістю сучасної транснаціоналізації є зростання кількості 

материнських компаній у країнах, що розвиваються та країнах з новими 

ринками. ТНК в своїй міжнародній діяльності використовують також таку 

форму об’єднання, як створення стратегічних альянсів. Транснаціональні 

альянси – це глобальні форми здійснення партнерства, спільної або пайової 

діяльності на основі багатосторонніх контрактів (угод) компаній різних країн 

через здійснення спільної маркетингової, фінансової, інноваційної, 

інвестиційної та операційної діяльності. Транснаціональні альянси є на 

сьогодні одним з найбільш динамічних напрямів розвитку транснаціоналізації. 

4. Тридцять провідних чеболів Республіки Кореї мають в економіці 

домінуюче становище і визначають напрям її зростання. Чеболь – комерційні 

утворення, що відносяться до південнокорейського бізнесу і характеризуються 

особливостями організаційної структури та ведення ділової практики. Це –

південнокорейська форма фінансово-промислових груп, конгломерат, що 

являє собою групу формально самостійних фірм, що знаходяться у власності 

певних сімей та під єдиним адміністративним і фінансовим контролем. Вони 

склалися як конгломерати, до складу яких входять десятки компаній, 

вертикально інтегрованих в ієрархічно вибудувану структуру, керовану з 

єдиного центру. Їх організація будується на основі як офіційних юридичних 

актів, так і на неформальних персональних відносинах, а також на основі 

суспільно прийнятих норм. На період формування корейської національної 

індустрії (до кінця 80- х рр.) панувала особлива форма корпоративізму, для 

якої характерним є обмеження політичних і соціальних свобод, підтримання 

жорстко структурованих ієрархічних відносин, що пояснюється традиційною 

суворою ієрархічністю корейських сімейно – родинних відносин. 
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5. Промислова структура чеболів специфічна й характеризується 

різноманітністю галузей, в яких може працювати один і той самий чеболь, а 

також широким асортиментом вироблених товарів. Так, один з найбільших 

чеболів Samsung має свої потужності у виробництві електротехнічного, 

мікроелектронного та телекомунікаційного обладнання, будівництві, 

автомобілебудуванні, суднобудуванні, хімії та фармації, має свою страхову та 

фінансову компанію. 

6. Виникнення і успішне функціонування чеболів стало можливим за 

підтримки держави, що полягає в наданні привілеїв – податкових, експортних, 

за нерозвиненості внутрішнього ринку капіталів та слабкого фондового ринку 

пріоритетності іноземних капіталовкладень, урядових  гарантій збереження 

ПІІ, централізованому контролі за банківсько-кредитною системою тощо.    

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [52, 

56, 61, 62]. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗВИТОК ТНК В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В 

РЕСПУБЛІЦІ КОРЕЯ 

 

2.1. Вплив ТНК на модернізацію галузевої структури економіки 

Республіки Корея 

 

Республіка Корея за півстоліття пройшла шлях від однієї з найбідніших 

країн світу через статус нової індустріальної економіки до 

конкурентоспроможної економіки знань та визнання в середині 1990- х років 

міжнародними організаціями статусу розвиненої держави, яка протягом 

останніх сорока років демонструє глобальне конкурентне лідерство. 

Країна стала індустріальною державою з розвиненими галузями 

промисловості. В основу політики модернізації країни було покладено процеси 

розвитку інновацій, зростання експорту за рахунок процесів 

транснаціоналізації і залучення зарубіжних інвестицій. Як і в більшості 

розвинених країн, послуги становлять найбільший відсоток від ВВП – близько 

57 % ВВП. Серед послуг найбільш важливими є послуги державної 

адміністрації (близько 5,8% від ВВП), освіти (5,3% ВВП), інформація та 

зв'язок (5% ВВП) і послуги з підприємницької діяльності (4,6% ВВП). Сильна 

обробна промисловість створює в Південній Кореї в близько 32% ВВП. [235] 

Значний вплив на розвиток галузей і структуру економіки мали 

корейські ТНК. В даний час 15 компаній, які входять до списку 500 

найбільших світу ТНК, що здійснюють близько 90% всіх прямих іноземних 

інвестицій і близько половини світової торгівлі, базуються в Південній Кореї 

[192]. Компанії Samsung Electronics, LG, Hyundai Motor, SK, Korea Electric 

Power і Samsung Trading Co входять в число 50-ти найбільших корпорацій Азії. 

ТНК Південної Кореї є важливим елементом регіональної економіки АТР, за 

рахунок здійснення прямих іноземних інвестицій сприяють розвитку 

економіки країн, що розвиваються регіону і їх модернізації, а також 
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підвищують внутрішньо-регіональну конкуренцію, тим самим підштовхуючи 

інші країни АТР випускати якіснішу і високотехнологічну продукцію, а також 

підвищуючи інвестиційну привабливість регіону.  

Для досягнення цього державна політика Республіки Корея була 

спрямована на структурну перебудову економіки і розвиток всіх галузей 

економіки. Це забезпечувалося розвитком власних ТНК і залученням 

зарубіжних ТНК в економіку країни, а стратегічною метою став інноваційний 

розвиток і забезпечення міжнародної конкурентоспроможності.  

Основою економіки була і залишається промисловість. Однією з галузей 

промисловості, що є конкурентоспроможною на світовому ринку, є 

металургійна.  

Найбільшими країнами – виробниками сталі  у світі є: Китай – 790 млн. 

т, ЄС – 160,8 млн. т, Японія – 103,1 млн. т, США – 78,1 млн. т, Індія – 74,5 млн. 

т, Південна Корея – 98,7 млн. т, Росія – 58 млн. т. На ці країни припадає 88% 

світового виробництва сталі. Виробничі потужності Китаю перевищують 

абсолютний показник  ЄС у п’ять разів, Росії – у 13 разів. Третину всієї сталі 

світу виробляють 10 основних корпорацій світу: Arcelor Mittal, Hesteel Group, 

NSSMC, POSCO, Baosteel Group, Shagang Group, Ansteel Group, JFE Steel 

Corporation, Shougang Group, Tata Steel Group. 50% корпорацій – найбільших 

виробників сталі належать Китаю, 20% – Японії, 10% – Південній Кореї, тобто 

практично 80% корпорацій знаходиться в Азії [236].  

Найбільша у Республіці Корея металургійна корпорація POSCO вже 

третій рік поспіль названа найбільш конкурентоспроможною сталеливарною 

компанією світу за версією World Steel Dynamics. Компанію було обрано з 35 

світових сталеливарних гігантів за підсумками оцінки рентабельності, 

фінансової стабільності, прибутковості та виробничих потужностей. У 2011 

році чистий прибуток  POSCO становив 3,7 трлн вон, або 3,31 млрд доларів. 

Вона є найбільшою компанією Південної Кореї за ринковою вартістю, третьою 

за обсягами виробництва сталі компанією в Азії і четвертою за цим 

показником у світі. 
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POSCO спеціалізується на виробництві гарячокатаної сталі, листової 

сталі для автомобільної промисловості, а також нержавіючої сталі. На 

південнокорейському ринку реалізується 70% продукції компанії, 30% 

постачається на експорт. Разом з тим експерти зазначають, що ця компанія 

поступається іншим сталеливарним корпораціям у таких категоріях, як 

кваліфікація працівників, продуктивність, екологія виробництва. 

У 1973 р. було завершено будівництво першої черги металургійного 

комбінату «Пхохан Айрон енд Стіл Компані, Лтд.» (POSCO) потужністю в 

1,03 млн т необробленої сталі на рік. Сьогодні ця ТНК є другою за розмірами 

активів в Південній Кореї. У 1992 р. потужності з виробництва сталі в Кореї 

досягли 31,5 млн тонн, з них 9,1 млн т. припадало на комбінат Пхохан; 8,1 млн 

т – на новий завод компанії  POSCO в Кваняне, і 11,0 млн. т. виплавляються в 

електро–дугових печах. POSCO забезпечувала обсяг  виробництва  

нерафінованої сталі до 34 млн т на рік в основному завдяки використанню 

нової технології її виробництва. Збільшення обсягів виробництва стало 

причиною того, що компанія зайняла друге місце в секторі після світового 

лідера Arcelor Mittal, виробництво якого становить 110 млн тонн. POSCO має 

намір подвоїти виробництво нерафінованої сталі за допомогою експансії на 

закордонні ринки, оскільки внутрішній ринок досяг піку зростання.  

Південнокорейська компанія має намір збільшити виробництво за 

кордоном до 30 млн т протягом наступних 30 років. Довгостроковий план 

розширення передбачає збільшення загального виробництва POSCO до 60 млн 

т. POSCO звертає увагу на зростаючі ринки в таких країнах, як Китай, Індія, 

Мексика, Бразилія, а також Південно-Східна Азія та Східна Європа. До 

теперішнього часу POSCO завершила будівництво заводу в Індії в м. Пуна, що 

дозволить корпорації збільшити виробництво сталі на 130 тис. т на рік. В Індії 

попит на сталевий прокат становить 350 тис. т на рік [236]. 

POSCO отримала також від в'єтнамського уряду офіційний дозвіл на 

будівництво недалеко від м.Хо Ши Міна заводу гарячекатаної сталі. Загальний 

обсяг інвестицій в проект складає 1,13 млрд доларів.  
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POSCO завершила будівництво заводу в Китаї з виробництва 

нержавіючої сталі з обсягом виробництва в 600 тис. т. на рік. Обсяг інвестицій 

у будівництво заводу склав 720 млн. дол. Таким чином, POSCO вийшла на 

третю позицію в світовому рейтингу провідних сталеливарних компаній із 

загальним обсягом виробництва 2,6 млн т на рік. На першій позиції – 

китайська корпорація Taiyuan Iron & Steel Co. (3 млн т. на рік), на другій – 

німецька корпорація Thyssen Krupp (2820000 т. на рік).  

Провідною галуззю корейської економіки є електронна промисловість, 

що зародилася в 1960-х рр. і розвивалася швидкими темпами. У 1970-і рр. 

виробництво побутової електроніки в Південній Кореї збільшувалася у 

вартісному виразі в середньому на 47,2 % на рік. Однак з початку 1980- х рр.. 

спостерігалося деяке уповільнення динаміки зростання, зумовлене застоєм у 

світовій економіці і протекціоністською політикою розвинених країн. Щоб 

подолати таку тенденцію, електронна промисловість перейшла від простої 

збірки до виробництва вузлів і матеріалів, перемістивши акцент з кількісного 

зростання на вдосконалення якості на основі власної технологічної бази. У 

результаті безперервного зростання протягом 1970-х і 1980- х рр. корейська 

побутова електроніка зайняла міцні позиції як на внутрішньому ринку, так і за 

кордоном. 

У 1992 р. Корея увійшла до п'ятірки найбільших виробників електронної 

продукції у світі. Обсяг виробництва у вартісному виразі перевищив 33 млрд. 

дол. США, а загальний обсяг експорту досяг 20 млрд дол. США. У результаті 

електронна промисловість стала провідною експортною галуззю Кореї. 

Головними статтями експорту 1990- х рр. були такі технічно нескладні 

побутові електронні прилади, як телевізори і касетні відеомагнітофони, однак 

все більшого значення набуває високотехнологічна продукція, наприклад, 

комп'ютери та телекомунікаційне обладнання. 

В електронній промисловості Кореї відбувається динамічний перехід від 

виробництва побутової техніки до виробництва більш складного і дорогого 

промислового устаткування, що становить 38,7 % усього експорту. Найбільшу 
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частку в експорті займають напівпровідники, мобільні телефони та 

рідкокристалічні монітори. 

У даний час Республіка Корея займає одне з перших місць у світі з 

виробництва побутової електроніки. Зараз у країні, як і в усьому світі, 

спостерігається тенденція до переходу на цифрові технології, що підвищує 

попит на такі продукти, як цифрові телевізори, DVD, MP – плеєри тощо. 

Найбільші компанії в галузі – LG, Samsung і Daewoo Electronics. Вони 

виробляють практично весь спектр споживчої електроніки, велика частина 

якої йде на експорт. Обсяг виробництва споживчої електроніки склав 17,6 

млрд дол у 2012 р., експорт склав 11 млрд доларів. 

Телекомунікаційне обладнання південнокорейського виробництва –  це, 

перш за все, стільникові телефони, хоча інші сегменти також добре розвинені. 

Це пов'язано як з великим обсягом внутрішнього ринку ( який у 2012 р. склав 

27,9 млрд дол ), так і з високим попитом на південнокорейську продукцію за 

кордоном ( обсяг експорту в 2012 р. склав 22,3 млрд дол ). У липні – вересні 

2004 р. Samsung Electronis, продавши 22,9 млн мобільних телефонів, вперше 

випередила американську компанію Motorola за числом проданих одиниць, 

завоювавши 13,8 % всього світового ринку терміналів [217]. 

Напівпровідникова промисловість виробляє інтегральні мікросхеми та 

напівпровідникові мікросхеми та напівпровідникові прилади, такі, як діоди і 

транзистори. У Республіці Корея дана галузь є однією з найважливіших в 

економічній структурі. Її бурхливий розвиток почався в середині 1980- х років. 

Починаючи з 1992 р. напівпровідники є найбільшою статтею 

південнокорейського експорту, складаючи в ньому 10%. Напівпровідникова 

промисловість, особливо виробництво чіпів пам'яті, зіграла ключову роль у 

піднесенні економіки країни після кризи 1997 року. Досі Республіка Корея є 

головним виробником чипів пам'яті у світі. Більша частина експорту йде в 

розвинені країни: США, Японію, Євросоюз і країни ПСА. Особливістю 

південнокорейської напівпровідникової промисловості є те, що вона у великій 

мірі залежить від попиту на чіпи пам'яті, частка яких у загальному обсязі 
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виробництва становить 80–90%. Ринок устаткування для напівпровідникової 

промисловості Південної Кореї склав в 2012 р. 1,9 млрд дол. США, однак 

тільки 15 % займає внутрішнє виробництво, решта імпортується [217]. 

Найбільший територіальний кластер електронної промисловості 

Південної Кореї називається «Комплексом електронної промисловості Кумі» 

(Kumi Electronic Industry Complex - KEIC ). Він розташований поблизу Дегу –  

третього за величиною міста Південної Кореї – на головній транспортній 

магістралі країни, яка зв'язує столицю Сеул з головним морським портом 

Пусан. Кластер являє собою великий технологічний комплекс і складається з 

чотирьох великих технологічних парків. У комплексі є сусідами компанії- 

виробники електронної продукції, їх постачальники, посередницькі компанії, а 

також державні організації, серед яких два університети. Всього в Кумі 

нараховується 725 компаній, в яких зайняті близько 80 тис. співробітників. У 

1974 р., коли «Кумі» був організований, експорт продукції його компаній 

становив 79 млн дол. США, а в 2010 р. він досяг 20 млрд дол. або 10,3 % 

всього експорту Південної Кореї [213]. 

Третьою стратегічною галуззю економіки Південній Кореї є 

автомобілебудування, яке зародилося в 1955 р., набагато пізніше, ніж 

аналогічні виробництва в США та Європі. На початку 1980- х рр. уряд вжив 

ряд заходів, спрямованих на стимулювання розвитку автомобільної 

промисловості, яка переживала спад, викликаний застоєм у світовій економіці. 

Корейські виробники автомобілів вклали великі інвестиції в розширення 

виробництва, а також уклали низку угод про технічне сприяння з зарубіжними 

виробниками автомобілів і запчастин. У підсумку виробництво легкових 

автомобілів збільшилося з 378 тис. одиниць у 1985 р. до 1729 тис. в 1992 р.  

Наприклад, корпорація Hyundai Motor Company з 1967 року почала своє 

виробництво з крупновузлової збірки авто інших світових брендів (Ford і 

Mitsubishi), з 1975 р налагодила випуск і власної машини – моделі "Поні" 

(Pony), над зовнішнім виглядом якої працювали провідні майстри з 

італійського ательє Italdesign Giugiaro.  З 1988 р «Hyundai Motor » остаточно 
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довів, що здатний самостійно виробляти автомобілі: з'явився автомобіль, 

сконструйований за власною, а не запозиченої технології – седан «Соната» 

(Sonata), чиї продажі в 1989 р становили 3 мільйони штук. З 1996 р почалася 

активна боротьба компанії за якість продукції, що випускається і інвестиції в 

розроблення нових конструкцій і технологій. Був відкритий власний великий 

дослідницький центр Namyang Technology Research Centre, оснащений 

сучасним обладнанням, включаючи овальний випробувальний трек довжиною 

4,5 км. Машинобудування в Республіці Корея до 2008р. перебувало на підйомі. 

Завдяки високій конкурентоспроможності продукції, обсяг експорту становив 

16,2 млрд. дол., а імпорт – 13,2 млрд. дол. В 2010 році продажі авто становили 

1,73 млн. одиниць, виручка компанії перевищила 32,29 млрд. дол., чистий 

прибуток – 4,62 млрд. дол. США [280].  

На початку 1986 р. Hyundai, найбільша корейська фірма з виробництва 

автомобілів, почала експортувати свій малогабаритний автомобіль «Поні 

Ексел» у США. Крім експорту, розширився і внутрішній ринок, оскільки 

підвищення життєвого рівня корейців призвело з 1987 р. до різкого збільшення 

попиту на автомобілі. У 1992 р. на внутрішньому ринку було продано близько 

1 млн 300 тис. автомашин. У 1985 р. виробничі потужності всіх корейських 

виробників автомобілів забезпечували випуск 637 тис. одиниць, включаючи 

486 тис. легкових автомобілів, а до кінця 1992 р. ця цифра збільшилася до 2,6 

млн , включаючи 1,8 млн легкових автомашин [280].  

Щоб витримати конкуренцію з передовими країнами, корейські 

автомобільні фірми почали розробляти економічні двигуни і 

високотехнологічні деталі до автомобілів.  

Отже, на рубежі століть автомобільна промисловість Південної Кореї в 

особі трьох китів – KІА, Daewoo і Hyundai – перейшла від виробництва 

застарілих європейських і японських моделей до власних сучасних розробок, 

успішно конкуруючих на світовому ринку. Корейські автомобілі відрізняються 

від інших, в першу чергу, недорогою ціною поряд з передовою технологією і 

гарною якістю. Одним з основних ринків збуту для корейських машин в 
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останні три роки стали країни колишнього СРСР,  де почалося також 

складальне виробництво деяких найбільш популярних моделей.  

У країні п'ять основних підприємств, що виробляють автомобільну 

продукцію –  Hyndai Motor, Kia Motors, GM Daewoo Auto & Technology, Ssang 

Yong Motor Company і Renault Samsung Motors. 

За останні роки південнокорейський автомобільний парк постарів. За 

даними Корейської асоціації автовиробників, середній вік автомобілів, що 

перебувають в експлуатації, досягнув 7 років, тоді як п'ять років тому він 

становив 6 рокiв. Нестабільність, застій або спад в економіці – причина того, 

що люди утримуються від дорогих покупок. 

У 2008 р. продажі автомобілів на південнокорейському ринку зросли на 

6% і склали 1 млн 360 тис. штук. Це найбільший ріст після 2003 року. 

Очікувалося збільшення експорту на 7,2 % , що становить 3 млн автомобілів. 

Успіх продажів грунтується на зростанні внутрішнього споживання, випуску 

нових конкурентоспроможних моделей, розширенні критеріїв малолітражних 

автомобілів у бік збільшення об'єму двигуна і зростанні продажів нових 

позашляховиків.  

Досі автомобілі південнокорейського виробництва домінували на 

внутрішньому ринку, що пояснювалося високими цінами на імпортні 

автомобілі та патріотичними почуттями корейців по відношенню до продукції 

вітчизняних виробників. Проте останнім часом у зв'язку з диверсифікацією 

споживчого попиту і зростанням добробуту населення на автомобільному 

ринку відбуваються зміни. Дилери, які продають іноземні автомобілі, роблять 

все більшу ставку на середній клас, знижуючи ціни на вже представлені моделі 

і пропонуючи більш дешеві моделі іноземного виробництва. 2008 р. став 

першим роком повноцінної конкуренції між корейськими та імпортними 

автомобілями на внутрішньому ринку. В даний час в Кореї представлено 

близько 20 зарубіжних автомобільних брендів. Lexus, BMW і Honda 

оскаржують перше місце. За ними з невеликим відривом йдуть Benz і Audi. 

Volkswagen, Chrysler, Infiniti і Peugeot утворюють середній прошарок. Nissan і 
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Mitsubishi продаються в Кореї за ціною менше 30 млн вон, конкуруючи з 

південнокорейськими моделями. Крім того, південнокорейські автовиробники 

стають складовими ланцюжків доданої вартості в глобальних виробничих 

процесах.  

У 2010 р. південнокорейське автомобілебудування знаходилося на 

п'ятому місці у світовому рейтингу, його частка становила 5,4 % світового 

виробництва, а продукція поставлялася в 196 країн світу. Перспективи 

подальшого розвитку південнокорейської автомобільної промисловості 

залежать від світової конкуренції, що посилюється. З одного боку, провідні 

автоконцерни вкладають величезні кошти у розвиток і впровадження нових 

екологічно чистих технологій, з іншого – китайські автомобілебудівники 

стрімко нарощують виробництво недорогих моделей. 

В останні десятиліття набула розвитку корейська суднобудівна 

промисловість, яка до початку 1960-х рр. займалася в основному 

виробництвом рибальських суден для каботажного плавання. Із завершенням 

будівництва верфі Хенде, однієї з найбільших суднобудівних компаній світу, 

з'явилася можливість приступити до випуску великих суден. У 1980-х рр. 

Корея увійшла до числа провідних суднобудівних країн світу, які надають 

різні види послуг у цій галузі, включаючи ремонт і переобладнання суден, 

виробництво яхт і будівництво морських споруд на континентальному шельфі. 

У 1992 р. вартість експорту цієї галузі становила 4110 млн. доларів США. 

Швидкий і успішний розвиток суднобудування пояснюється головним чином 

наявністю висококваліфікованої робочої сили, а також впровадженням 

сучасного обладнання. Судновласників всього світу приваблює також 

своєчасність виконання замовлень корейськими суднобудівними компаніями. 

Відомо, що компанія Hyundai Heavy Industries, світовий лідер в галузі 

суднобудування, була заснована в 1972 р. в місті Ульсані, при цьому 

будівництво судноверфі завершилося менш ніж за 2,5 року, що стало світовим 

рекордом. Одночасно будувався танкер водотоннажністю 260 тис. т за 

замовленням грецької транспортної компанії «Ліва–ніс». У 1983 р. Hyundai 
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Heavy Industries обігнала японську фірму Міцубісі Heavy Industries і стала 

провідним у світі суднобудівним підприємством, спустивши на воду більше 

тисячі кораблів. 

Корейські суднобудівні компанії вийшли на перше місце в світі за 

обсягом виробництва в 2005 р., і на їх частку припало 35,8 % від 

загальносвітового виробництва. Корейські виробники також отримали 37,6 % 

всіх замовлень на будівництво суден, що надійшли в 2011 р., міцно зайнявши 

лідируючі позиції. Тільки компанія Samsung Heavy Industries за 2011 р. 

отримала замовлень на загальну суму в 10 млрд доларів. Перша трійка 

найбільших у світі виробників суден складається з південнокорейських 

компаній – Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries і Daewoo 

Shipbuilding and Marine Engineering. У першу десятку входять і інші корейські 

компанії – Hyundai Mipo Dockyard, Hyundai Samho Heavy Industries, Hanjin 

Heavy Industries and Construction і STX. Корейські суднобудівники на даний 

момент стійко домінують на світовому ринку, виробляючи супертанкери і 

морські бурові установки. Найприбутковішим є будівництво танкерів для 

перевезення зрідженого газу. 

Південнокорейські суднобудівники цілком здатні утримувати лідерство. 

В даний час 42% світового флоту будується на суднобудівних заводах 

Республіка Корея, або кожне четверте судно з десяти побудованих. 

Суднобудівна база  – це 300 суднобудівних заводів, з яких близько 30 можуть 

будувати судна з повною вантажопідйомністю більше 10 000 т DWT 

(Deadweight tonnage).  

Феноменально швидкий ріст суднобудівної галузі в Південній Кореї став 

можливий завдяки ефективному менеджменту компаній щодо розробки та 

впровадження технічних новацій. Компанія Hyundai Heavy Industries 

розробила метод, який дозволяє будувати від 60 до 70 суден на рік, не 

вдаючись до будівництва додаткових доків. Корейські кораблебудівники 

використовують і інші авангардні технології, такі, як збірка на воді і підводне 

зварювання. Створена суднобудівна інфраструктура та індустріально–
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економічні зони, потужна технічна та технологічна база підрядних організацій. 

За останні роки, починаючи з 2001 р, на суднобудівних заводах став широко 

застосовуватися причальний метод складання суден у плавучих доках із 

застосуванням сучасних технологій в конструкції блоків. Збільшення розмірів 

і ваги блоків дало можливість скоротити збірку суден з 60 днів (при 

використанні старого методу) до 25-30 днів. Як і раніше сім суднобудівних 

заводів Республіки Корея – лідери в світовому суднобудуванні, два увійшли до 

двадцятки найбільших заводів світу. У 2011 р. загальний обсяг експорту 

суднобудівної індустрії країни склав 53 млрд дол. США. 

У Кореї розвивається верстатобудування, що було викликане 

розширенням внутрішнього ринку. Потужні капіталовкладення і успішне 

виконання планів економічного розвитку забезпечили корейському 

верстатобудуванню міцну основу для подальшого розвитку та збільшення 

попиту на його продукцію. Особливо зростав попит в 1980-1990-і рр., оскільки 

багато споживачів верстатів проводили модернізацію своїх підприємств і 

нарощували продуктивність праці, спираючись на підтримку уряду. З 1975 по 

1992 р. попит на продукцію верстатобудування збільшувався в середньому на 

26,1 % на рік. Однак за якістю своїх верстатів Корея все ще поступалася 

промислово розвиненим країнам.  

У 1990-2010 рр. частка національного виробництва в забезпеченні 

верстатами і машинами постійно зростала, збільшувалася відповідно частка 

експорту цієї продукції. Південнокорейське машинобудування здатне в даний 

момент робити складні агрегати, наприклад, компанія Doosan Heavy Industries 

and Construction створила найбільший у світі випарник для опріснювальних 

споруд. У травні 2005 р. перший такий агрегат був відправлений у Кувейт. 

Всього Doosan повинна поставити в Кувейт чотири таких випарника. Doosan 

Heavy Industries є провідним світовим виробником опріснювальних споруд. 

Частка компанії на світовому ринку становить 30%. Вона вже завершила 

більше десяти проектів створення опріснювальних заводів на Близькому 

Сході. 



92 
З початку 1960-х рр., в період індустріалізації, уряд Республіки Корея 

стимулював розвиток текстильної промисловості, і вона посіла одне з 

головних місць в економіці країни. У 1970-і рр. ця галузь відігравала ключову 

роль в економіці країни: на частку текстильних виробів – тканин і готового 

одягу – припадало 40% всього щорічного експорту країни. Однак бурхливий 

розвиток автомобілебудування, а також високотехнологічних галузей 

виробництва повністю змінив структуру корейського ринку і положення на 

ньому легкої промисловості. У 1980 р. текстиль становив 29 % експорту, в 

1990 р. – 22 %, у 2000 р. –  близько 11%, а в 2009 р. цей показник впав до 7,9 

%. Незважаючи на те, що у текстильних компаній не вистачає потенціалу 

наздогнати провідних корейських експортерів, сама індустрія як і раніше є 

найважливішою ланкою в економіці країни. Протягом останніх 30 років Корея 

витримує конкурентну боротьбу з Китаєм і Японією.  

В останні роки уряд спільно з провідними професійними текстильними 

підприємствами виробив чітку стратегію розвитку галузі. Було вирішено 

спиратися на ті галузі, які ще недостатньо зайняті сусідами – конкурентами 

або в яких історично спеціалізувалася Корея. У результаті Південна Корея 

стала займати перше місце у світі з виробництва штучних волокон. 

Прядильний сектор також відзначився технологічними новаціями і 

застосуванням новітніх IT – розробок.  

У 2002 р. синтетична пряжа була одним з небагатьох текстильних 

товарів, за яким було зафіксовано зростання експорту. Сприятлива ситуація 

склалася і для корейських виробників бавовняної пряжі, імпорт якої з Індії в 

2004 р. став помітно скорочуватися через стрибок цін більш ніж на 30 %, в той 

час як попит на корейську пряжу на світовому ринку почав зростати.  

Головним постачальником бавовни – сирцю в Корею є Сполучені Штати. 

Південнокорейський ринок визнано американськими текстильними 

компаніями одним з найбільш перспективних ринків збуту, і сьогодні він 

займає 7- е місце в списку країн–експортерів Америки. Хімічні волокна, пряжа 

і тканини імпортуються переважно з Японії, тоді як більша частина немитої 
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вовни надходить з Австралії. Корейська експорт текстилю стикається з дедалі 

більшим протекціонізмом з боку розвинених країн–імпортерів, а також зі 

зростаючою конкуренцією з боку країн, що розвиваються. Тому значний 

підйом текстильної промисловості Кореї в майбутньому малоймовірний. 

Однією з провідних галузей в Кореї є нафтохімічна. Зараз в країні  

функціонують три нафтохімічних комплекси загальною потужністю 3,26 млн. 

т. етилену на рік. За цим показником Корея займає п'яте місце в світі. Перший 

комплекс – «Ульсан Петрока – Мікл Комплекс» – розташований в південно-

східній частині півострова, другий – «Ечхоне Петрокемікл Комплекс» –  

знаходиться на південному заході Кореї, третій –  «ТЕСА Петрокемікл 

Комплекс» – побудований в центрі західного узбережжя. З 1965 р. почалося 

виробництво основних синтетичних смол (полімерів), таких, як полістирол 

(ПС), полівінілхлорид (ПВХ). Виробництво основних полімерних матеріалів, в 

тому числі ПЕНП, ПЕВП, поліпропілену, ПВХ, акрилонітрил-бутадієн стиролу 

(АБС-пластика ) і ПС досягло ще в 1992 р. 4,807 млн. тон. До кінця 1980-х рр. 

Корея імпортувала велику частину продукції нафтохімії, оскільки власні 

виробничі потужності не могли задовольнити зростаючий попит на ці 

матеріали. 

Проте завершення в кінці 1980-х рр. будівництва нових заводів і 

розширення вже наявних об'єктів дозволило майже повністю забезпечити 

країну цією продукцією. Для Кореї, як країни з розвиненим аграрним сектором 

економіки, надзвичайно важлива забезпеченість мінеральними добривами, 

виробництво яких почалося в 1970-х роках. Нині південнокорейська 

нафтохімічна промисловість не тільки повністю покриває внутрішній попит в 

азотних, фосфорних, калійних і складних добривах, але і експортує деякі види 

продукції в інші країни. 

Оскільки в Кореї немає запасів нафти, вся сира нафта імпортується. 

Зростання цін на сиру нафту, залежність від країн-постачальників, а також 

вимоги екологічної безпеки змушували шукати нові способи отримання 

етилену і пропилену з нафти. Вдосконалений процес (advanced catalytic olefin 
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process – AOC), розроблений фахівцями корпорації SK і Корейського науково -

дослідного інституту хімічних технологій, дозволяє збільшити обсяги 

виробництва і знизити витрати енергії, а отже, скоротити початкові 

капіталовкладення у виробництво. Організація виробництва за новою 

технологією обходиться на 30% дешевше, ніж при використанні традиційних 

методів нафтопереробки. Комерційне виробництво почалося в 2009 р. на 

нафтохімічному заводі корпорації SK в Ульсані. Закордонні компанії 

починаючи з 2008 р. набули право на використання нової технології. 

Застосовування в майбутньому під час будівництва нових нафтохімічних 

заводів у всьому світі методу АОС підвищить доходи власників патенту до 112 

млн доларів. У той же час, якщо хоча б 10% з нині діючих нафтохімічних 

заводів перейдуть на АОС – процес, прибуток його розробників перевищить 

249 млн доларів. Міністерство науки і технології Південної Кореї виділило 2,7 

млн. дол. на проведення досліджень, оскільки нова технологія сприяє 

виконанню умов Кіотського протоколу від 1997 р., який передбачає 

обмеження викидів парникових газів в атмосферу [246]. 

Отже чеболі, які контролюють майже половину всіх продаж в Республіці 

Корея, активно прийняли стратегію проникнення на нові ринкові ніші за 

допомогою корпоративних дослідницьких центрів й активної взаємодії у 

мережах з НДІ, з університетами, іншими чеболями й малими компаніями. 

Успішними вони були і у створенні наукоємних регіональних агломерацій, 

таких як електронний комплекс Кумі й автомобільний та суднобудівний центр 

Ульсан.  

В таких чеболях відбувається також реструктуризація: поряд із 

корпоративною системою досліджень і розробок з’явилися венчурні компанії, 

об’єднані в певні венчурні «клуби» материнських фірм. Саме на переломі 

тисячоліть, з 1998 до 2001 рр., число венчурних компаній збільшилося з 2 до 

11 тисяч, а число дослідницьких центрів на базі великих корпорацій – з 2 до 9 

тисяч. Збільшується частка досліджень і розробок, здійснюваних малими й 

середніми фірмами в кооперації з іншими учасниками інноваційного процесу. 
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Партнерами малих інноваційних фірм є університети (38.9% проектів), 

державні лабораторії (20%), національні корпорації (35,2%) й іноземні фірми 

(5,9%). Новим явищем стали альянси великих корпорацій і малих 

технологічних фірм: перші зацікавлені в нових видах бізнесу при збереженні 

спеціалізації основної компанії; другі отримують доступ до інвестиційних і 

маркетингових ресурсів великих корпорацій [246].  

Отже, за відсутності багатих природних ресурсів, факту досить 

обмеженої території, що могла б бути придатною для ефективного ведення 

сільського господарства та наявності надлишкової робочої сили – Республіка 

Корея обрала стратегію соціально-економічного розвитку, засновану на 

інноваційній політиці, як основному факторі й передумові індустріалізації 

економіки та модернізації суспільного життя. 

 

 

2.2. Транснаціональний фактор інноваційної діяльності в Республіці 

Корея 

 

Визначальною складовою розвитку національного бізнесу є створення 

інноваційної системи, що сприяє підвищенню міжнародної 

конкурентоспроможності галузей та окремих виробництв. 

Основною характеристикою інноваційної моделі розвитку економіки є 

поєднання науки і виробництва, коли наука забезпечує теоретичну і практичну 

виробничу діяльність, а обов’язковими елементами виробництва є 

впровадження результатів наукових досліджень, нових технологій і наукових 

програм. В умовах розвитку НТР інновації в техніці і технології перетворились 

в основний фактор економічного прогресу. Водночас інноваційна модель 

розвитку економіки включає в себе не тільки такий найважливіший фактор, як 

науково-технічний прогрес, але й сукупність адекватних йому інституційних 

трансформацій на різних рівнях економічної системи. 
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Під «інновацією» розуміють принципово відмінні за характером, рівнем 

новизни, тривалістю і наслідкам нововведення: від епохальних, що  

знаменують перехід до нового технологічного або економічного способу 

виробництва до мікро-інновацій, спрямованих на покращення окремих 

параметрів продукції, технології  тощо. 

Для інноваційної моделі характерна висока частка високотехнологічної 

продукції. За визначенням ОЕСР, така продукція, охоплює три складові – 

частку витрат на НДДКР у витратах підприємств галузі, частку 

високотехнологічної комплектації у складі виробів та частку персоналу в 

дослідженнях та розвитку у складі підприємств. Серед таких галузей: 

мікроелектроніка, інформаційні технології, обчислювальна техніка, 

програмування, робототехніка, нанотехнології, атомна енергетика, 

аерокосмічна техніка, біотехнології, фармацевтика, генна інженерія, штучний 

інтелект. 

Для характеристики інноваційного розвитку в міжнародній практиці 

застосовується Індекс економіки знань – комплексний показник, що 

характеризує рівень розвитку економіки, заснованої на знаннях, в країнах  і 

регіонах світу, розроблений у 2004 р. Світовим банком. Він включає індекс 

інституціонального режиму, індекс освіти, індекс інновацій, індекс 

інформаційних і комунікаційних технологій. У 2017 р. за цим Індексом 

найвищі рейтингові позиції посідають Швеція, Фінляндія, Данія, Нідерланди, 

Норвегія, Нова Зеландія, Канада, Німеччина, Австралія та Швейцарія. Також 

високі позиції посідають Тайвань – 13 місце, Гонконг (Китай) – 18, Японія – 

22, Сінгапур – 23, Республіка Корея – 29 місце. Україна в цьому рейтингу 

посіла 56 місце. 

Зарубіжний досвід свідчить, що інноваційна модель економічного 

розвитку характерна для нових індустріальних країн, які в 60-80-рр. XX ст. 

виділилися в структурі країн, що розвиваються, і до яких відносять країни 

Південно-Східної Азії – Гонконг, Сінгапур, Тайвань, Республіку Корею, а 
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також латиноамериканські країни – Аргентину, Бразилію, Мексику, які 

характеризуються стрімким інноваційним розвитком.  

Згідно з оцінками Bloomberg, в 2015 році Південна Корея була  найбільш 

інноваційною країною у світі, яка випередила в списку ІТ-лідерів Японію, 

Німеччину, Фінляндію та Ізраїль [243]. Компанія Samsung в рейтингу 

знаходиться на п’ятому місці (табл. 2.1) 

Таблиця 2.1 

Найбільші іноваційні компанії за 2017 

№ п/п Компанія Дохід 
(% змін) 

Рентабельність 
(% змін 

Сукупний 
дохід 

акціонерів 
(% змін) 

Витрати на 
дослідження 
та розвиток 

(% змін) 
1 Apple -7.7 -15.7 12.5 24.5 
2 Google 20.4 22.5 1.9 -13.6 
3 Microsoft -8.8 24.4 15.1 -0.5 
4 Amazon 27.1 87.5 10.9 28.3 
5 Samsung 0.6 10.7 45.3 3.0 
6 Tesla 73.0 -12.7 -11.0 16.2 
7 Facebook 54.2 98.5 9.9 23.3 
8 IBM -2.2 -12.7 25.2 9.6 
9 Uber NA NA NA NA 

10 Alibaba 56.5 65.5 15.6 23.7 
Джерело: [243] 

 

Від самого початку південнокорейська модернізація була побудована на 

адаптації зарубіжних розробок і підтримки переважно великих компаній. На 

початковому етапі національна інноваційна система Республіки Корея 

представляла собою формалізовану, державно-керовану, чітко структуровану 

систему планування та прийняття рішень. Система була достатньо успішною 

протягом останніх сорока років завдяки стратегії “запозичення” порівняно з 

розвиненими країнами. Модернізація була побудована на запозиченні 

зарубіжних технологій, яке відбувалося в різних формах: контракти «під 

ключ», ліцензування, консультативні послуги. Вивчення зарубіжного досвіду 

відбувалося головним чином шляхом створення спільних венчурних фірм з 
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японськими партнерами. В даний час, незважаючи на те, що Корея за багатьма 

високотехнологічними позиціями лідирує у світовому експорті, країна як і 

раніше багато в чому залежить від імпортної техніки з причини недостатнього 

розвитку власних базових технологій. 

Початком розвитку фінансованих урядом дослідних інститутів став 

Корейський інститут науки і технологій (KIST), створений в 1966р. як 

об'єднаний технічний центр, націлений на задоволення потреб країни в 

технологічних розробках. Для забезпечення його діяльності як приватної 

некомерційної організації з особливим статусом, був прийнятий спеціальний 

закон. У середині 1970 - початку 1980 - х років на базі KIST виділилася група 

спеціалізованих дослідницьких інститутів. Кожен інститут проводив роботи в 

певній стратегічній галузі: суднобудування, науки про землю, електроніка, 

телекомунікації, машинобудування, хімія, енергетика та інші. 

У 1980-і роки уряд реорганізував 16 інститутів, що підвідомчі різним 

міністерствам, у 9 великих дослідницьких організацій, підвідомчих 

Міністерству науки і технологій, з метою консолідації дослідницького 

потенціалу та підвищення ефективності його використання. У 1996 році була 

змінена схема фінансування наукових досліджень. 

У 1997– 2005 рр. корейський уряд почав застосовувати в повному обсязі 

проектне фінансування, воно охоплювало як проекти в сформованих галузях, 

так і в нових для Кореї напрямах. Інтенсивний розвиток отримують такі галузі 

як біо– і нанотехнології, аерокосмічна галузь та інші. Даний інструмент в 

цілому можна оцінити як ефективний, проте розвиток нових технологій не 

можна повністю охарактеризувати як результат державних ініціатив, оскільки 

великі корпорації до початку реалізації програм вже самостійно займалися 

розробками, наприклад в біо– і нанотехнологіях, і домоглися значних успіхів у 

цьому. 

Нова система фінансування, що отримала найменування проектно-

орієнтованої (Project – Based System – PBS), замінила існуючу раніше 
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кошторисну схему, а фонди стали розподілятися на основі контрактів на 

проведення досліджень. 

У даний час перед інститутами ставиться завдання підвищення їх 

ефективності. У січні 1999 року був прийнятий новий закон, що визначає 

порядок створення, діяльності та розвитку дослідницьких інститутів, що 

фінансуються урядом. Цей закон наділяє інститути незалежністю в роботі, 

управлінні, прийнятті рішень і організаційній структурі. 

Нова система управління включає п'ять дослідницьких рад, які 

координують діяльність інститутів: 

- Рада з промислових досліджень (7 інститутів), 

- Рада з досліджень в суспільних технологіях (8 інститутів), 

- Рада з досліджень у фундаментальній науці (4 інститути), 

- Рада з економічних та соціальних досліджень, 

- Рада з гуманітарних та соціальних досліджень. 

Ці Ради діють при кабінеті прем'єр-міністра. Нова система спрямована на 

підвищення ефективності досліджень, зміцнення зв'язків між інститутами, 

забезпечення трансферу і комерціалізації результатів досліджень. Незважаючи 

на наявність такої системи, вісім дослідних інститутів залишаються в 

безпосередньому підпорядкуванні Міністерства науки і технологій, 

забезпечуючи підтримку або виконання його спеціальних функцій. Одним з 

провідних є Корейський інститут оцінки та планування в галузі науки і техніки 

(KISTEP), створений лютому 1999 р. 

У 1998 році уряд провів реструктуризацію державних дослідницьких 

центрів. Однак, на початку 2000 року її почали критикувати за слабкі системні 

зв’язки та зони контакту з інноваційними суб’єктами, неефективне 

дублювання розподілу ресурсів та некоординовані дії зі встановлення 

пріоритетів між відповідними міністерствами на тлі високого рівня витрат на 

НДДКР та наявності відносно кваліфікованого персоналу та людських 

ресурсів в науковій та технологічній сферах. 
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В галузі прикладних досліджень значну роль відігравали дослідницькі 

лабораторії промислових корпорацій. Кількість таких організацій зросла з 

1981 по 2000 рік на два порядки – у 1981 р. – 47 і в 2000 р. – 6789 організацій. 

При штаті дослідників більше 5 осіб такі лабораторії реєструються державою і 

можуть отримувати відповідну підтримку. Кількість наукових працівників 

зросла до середини 1990 років до рівня, близького до таких розвинених країн, 

як Франція і Великобританія – 29 науковців на 10 тис. населення. Значно 

змінилася структура фінансування наукових досліджень [226]. 

Важливе значення для розвитку інновацій має фінансування. Основними 

агенціями, що займаються фінансуванням інновацій в Південній Кореї були 

наступні. 

1. Заснований в 1977 році Міністерством науки та техніки (MoST) 

Корейський фонд з науки та техніки (Korea Science and Engineering Foundation 

- KOSEF), який поєднував державу, державні наукові інститути, університети 

та деякі приватні фірми. Основними функціями фонду стали підтримка 

дослідницької діяльності у сфері науки та технології, вирощування наукових 

кадрів, збільшення та удосконалення освіти, збільшення міжнародних обмінів. 

KOSEF розташований в науковому містечку Даедеок (Daedeok Science Town) з 

філіями в багатьох науково-дослідних інститутах та університетах. 

2. Створений в 2001 році Корейський фонд промислових технологій 

(Korea Industrial Technology Foundation - KOTEF), є подібним до KOSEF, але 

концентрує свою активність на стимулюванні промислових технологій. Серед 

його основних функцій - створення та вирощування взаємодії між 

промисловістю та академічними колами, підвищення якості управління 

корпоративними технологіями, особливо малого і середнього підприємництва 

(через освіту), створення технологічно-орієнтованої культури (наприклад, 

через грантові схеми та фестивалі), посилення розвитку людських ресурсів 

(відновлення інженерної освіти, підтримка наймання малими та середніми 

підприємствами випускників з науковим ступенем магістра та PhD), 

стимулювання міжнародної співпраці через Програму корейської мережі 
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глобальних інновацій (Korea Global Innovation Network [K-GIN] Programme), а 

також підтримка корейської технологічної політики (через проведення 

досліджень та статистичного аналізу тенденцій та конкурентного аналізу, 

вивчення технологічних сітьових графіків). 

3. Створений в 1981 році Корейський фонд досліджень (Korea Research 

Foundation - KRF) фокусується на стимулюванні та підтримці академічної 

активності та на оновленні якості досліджень через підтримку академічних 

дослідницьких установ та нових дослідників. Знаходячись під управлінням 

Міністерства освіти, KRF впроваджує програми з підтримки дослідницької 

діяльності, здійснює керівництво та управління фондами академічних 

досліджень, надає субсидії для установ, що займаються науковою діяльністю, 

підтримує внутрішні/міжнародні академічні обміни, надає стипендії та позики 

на освіту, керує дослідженнями, накопичує статистику з підтримки та 

управління дослідженнями, що проводять університети [105, c. 60]. 

У 2004 р. розпочалася реструктуризація національної інноваційної 

системи з переходу від імітаційної (орієнтованої на стратегію “запозичення”) 

стратегії національної конкурентоспроможності до інноваційно-активної 

(innovation-driven). 

Діяльність національної інноваційної системи повинна бути спрямована 

на забезпечення систематичного циклу створення та впровадження визначних 

науково-дослідних розробок, які зумовлюють прискорення економічного 

зростання, створення додаткових робочих місць, покращення умов життя. Як 

було визначено керівництвом Республіки Корея, метою національної 

інноваційної системи є реалізація інноваційних можливостей країни в науково-

технологічній сфері за п’ятьма ключовими напрямами: суб’єктами, 

реалізацією та впровадженням, складовими, інфраструктурою та системою в 

цілому. Інновації суб’єктів інноваційного процесу посилюють відтворювальну 

здатність трьох основних учасників національної інноваційної системи 

(компаній, університетів та фінансованих державою дослідницьких інститутів) 

та забезпечує їхній зв'язок та середовище обміну.  
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Інновація складових ефективно розподіляє ресурси на дослідження і 

розробки, що базуються на соціально-економічному попиті, є інструментом 

для поєднання попиту та пропозиції та забезпечує адекватне навантаження на 

інфраструктуру. Інновація реалізації та впровадження (Performance-diffusion 

innovation) включає підтримку створення та промислової реалізації результатів 

творчих та інноваційних досліджень на усіх фазах їх розвитку. Інновація 

системи в цілому встановлює обмін знаннями, середовище реалізації спільних 

досліджень і розробок та покращує ефективність адміністрування системи 

управління ними. 

Інфраструктурна інновація розвиває науку і техніку в гармонії з 

суспільством, при чому саме уряд створює сприятливе середовище та 

культурне підґрунтя для інновацій. Так, в Кореї було визначено три 

пріоритетні напрями діяльності: 

1) збереження значної кількості талановитих спеціалістів в науковій 

сфері; 

2) посилення інноваційної спроможності малих та середніх підприємств 

(МСП); 

3) забезпечення комерціалізації результатів технологічних інновацій. 

Для більш ефективного та раціонального впровадження нової науково-

технологічної політики в жовтні 2004 р. уряд пішов на безпрецедентні та 

революційні перестановки в системі управління національної інноваційної 

системи. Посада Міністра науки та технології була прирівняна до посади віце-

Прем'єр-міністра. Міністр очолює колегію з науки і технології, яка 

підпорядковується Національній раді з науки і технології (National Science and 

Technology Council – NSTC), яку очолює Президент. Національна рада має 

найвищі повноваження щодо координації та фінансування науково-дослідних 

проектів та програм. Секретаріатом Ради виступає Міністерство науки та 

технологічних інновацій (Office of the Ministry of Science, Technology 

Innovation - OSTI), яке діє як структурний підрозділ Міністерства науки та 

технології. Він відповідає за реалізацію політики на мікрорівні, нагляд не 
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тільки за плануванням, координацією та оцінкою реалізації політики в сфері 

науки і техніки (індустріалізація, фінансування, регіональні інновації, 

розвиток людських ресурсів), а й контролює координацію та розподіл всього 

державного фінансування на НДДКР. 

Допоміжною агенцією, що діє на підтримку OSTI, є Корейський інститут 

оцінки та планування науки і технології (the Korea Institute of Science & 

Technology Evaluation and Planning – KISTEP), який відіграє ключову роль в 

плануванні національних стратегій у сфері науки та техніки, встановленні 

пріоритетів координації та розподілу фінансування, оцінки та аналізу 

національних науково-дослідних програм, капіталізації знань в науково-

дослідній сфері. Беручи на себе відповідальність за стратегічне планування 

національної науки і техніки, KISTEP встановлює середньо- та довгострокову 

інноваційну політику, удосконалює науково-технічні індикатори, формулює 

національні стандарти класифікації науки і техніки, визначає майбутні 

національні стратегічні технології, керує плануванням досліджень та 

досліджує вплив технології на соціально-культурний розвиток суспільства. 

Для ефективної координації та розподілу фінансування інновацій агенція 

розроблює середньостроковий інвестиційних план та встановлює базові 

напрями інвестицій в ДІР, удосконалює ефективність координації бюджетної 

системи для оптимального розподілу ресурсів, планує та координує значну 

кількість науково-дослідних програм, проводить дослідження за цими 

напрямами. Агенція оцінює та аналізує національні програми наукових 

досліджень шляхом проведення досліджень програм, підтримки організації 

ефективної системи менеджменту, оцінюючи їх виконання, підтримуючи 

інновації в дослідницьких інститутах, що фінансуються державою 

(government-supported research institutes - GRIs). 

Серед значної кількості місій та діяльностей, KISTEP нещодавно 

визначив наступні топ-три проекти в стратегічних сферах (Top Brand 3S): 

розумна національна система оцінювання (Smart National Evaluation System), 

Шовковий шлях (Silk Road) та Вища академія (Supreme Academy).  
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Перший проект представляє розвиток системи оцінювання, що враховує 

особливості науково-технічної сфери в Кореї. Наступні два символізують 

ідентифікацію національних майбутніх інноваційних технологій широкого 

вжитку (cash-cow). 

Стара система управління, що була сфокусована на інтересах декількох 

чеболів, показала свою ефективність в минулому. Вона зробила Корею 

лідером в галузі інновацій з товарами майже японської якості з майже 

китайськими цінами. Але така система не гарантує успіху в майбутньому, де 

справжні прориви, нові революційні продукти  і нові ринки залежать від 

креативного потенціалу нових талановитих підприємців. Саме тому через 

фільтри інкубаторів і технопарків проходять безліч молодих компаній. 

Вибудувана справжня система моніторингу. Як тільки в такому потоці 

виявляється потенціальна зірка, вона потрапляє в систему державної 

підтримки грантів і пільг. 

На першому етапі модернізації політика країни в галузі науки і 

технологій була зосереджена в основному на впровадженні, освоєнні й 

застосуванні іноземних технологій. З 2000 р. інновації вийшли на перше місце 

серед завдань, що постали перед країною. Для впровадження новітніх 

технологій у промисловість Республіка Корея проводить політику, спрямовану 

на створення сприятливих умов для підприємницької діяльності і розширення 

співробітництва між великими компаніями та малим і середнім бізнесом. 

Згідно з даними, у 2007 р. загальні інвестиції в розвиток науки і технологій 

сягнули 33,6 млрд дол. США, що складало 3,47% від ВВП.  

У 1990-х роках держава розпочала реалізацію програми «На межі ХХІ 

століття», яка була присвячена розвитку ключових технологій в пріоритетних 

галузях. Для цього було опрацьовано чітко кластеризовану систему підтримки 

технологічного підприємництва. Як відомо, в кожному кластері є свій 

лідируючий університет, який стає центром усієї науково-технологічної 

активності, є свої технопарки, інкубатори й інші площадки для підтримки 

стартапів. 
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Потрібно зазначити, що для забезпечення інноваційного розвитку 

держава постійно нарощує видатки на науково-дослідницькі розробки. Навіть 

в кризовий 2008 рік ні приватний сектор, ні держава не скоротили їх, що 

підкреслює стратегічну важливість інноваційного розвитку для економіки 

Кореї. За тодішніх кризових умов Міністерство освіти, науки і технологій 

Республіки Корея спеціально провело дослідження, пов’язане з видатками на 

науково-дослідницькі розробки у 2009 р., вивчивши статистичні дані 23 310 

дослідницьких інститутів, вищих навчальних закладів й приватних компаній. 

В результаті дослідження було з’ясовано, що видатки приватного сектора 

складали 75,4% від загальних затрат на ДІР, а державні видатки й витрати 

університетів складали 13,5% і 11,1% відповідно. При цьому 95% усіх видатків 

було інвестовано в розробки у сфері науки і технологій, в той час як 4,1% – в 

гуманітарні й соціальні науки. З точки зору галузевої структури 33,8% витрат 

було інвестовано у сферу інформаційних технологій, 12,3%- у розвиток 

нанотехнологій, 7,6% – в біотехнології, і 8,5% в технології із захисту довкілля 

[246]. 

Дослідники вважають, що швидкому виходу Кореї із ситуації кризи 

сприяло дві причини. По-перше, уряд компенсував зниження наукових 

розробок у промисловому секторі за рахунок збільшення власних затрат на 

ДІР. У цей післякризовий період частка держави у валових витратах на ДІР 

збільшилася з 20% (докризовий рівень) до 27%. Державне фінансування було 

спрямоване насамперед на невеликі технологічні комплекси, які допомагали 

підтримувати і розширювати інноваційну діяльність в країні. По-друге, 

державне стимулювання розвитку інформаційних технологій (ІТ) і пов’язаних 

з ним підприємств вилилося у ІТ-бум 2000 років. 

Республіка Корея також активно виділяє капіталовкладення у розвиток 

технологій, що сприяють підвищенню суспільного добробуту і поліпшенню 

якості життя, а також тих технологій, які можуть забезпечити створення нових 

галузей промисловості. Так, у 2008 р. за показниками рівня інформаційно-

комунікаційних технологій (індекс ІТК) Республіка Корея уже посіла друге 
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місце у світі, поступившись лише Швеції. Відтоді продукти ІТ, такі як 

комп’ютерні мікросхеми й мобільні телефони, складають в середньому 

третину всього обсягу південнокорейського експорту, і майже кожен житель 

країни у віці старшому за 12 років отримав як мінімум один мобільний 

телефон. Крім того, кожна сім’я отримала широкосмуговий доступ в Інтернет 

(табл. 2.2). Отже, усі сфери життя південнокорейського суспільства – від 

індустрії громадського харчування до системи громадського транспорту – 

міцно пов’язані з комп’ютерами й ІТ.  

Таблиця 2.2 

Експорт інформаційно-комунікаційних послуг країн світу як % від 

сукупного обсягу експорту послуг  

Країни 1990 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2016 
Україна .. .. 13,5 8,9 7,6 17,3 31,4 .. 
Бразилія .. .. 21,6 47,6 43,0 46,7 56,4 54,7 
Китай 18,4 32,6 23,5 11,9 20,9 –6,1 38,2 40,4 
Індія .. .. .. 55,0 67,2 64,1 67,3 .. 
ПАР 9,5 7,5 15,4 10,3 9,8 13,2 16,9 17,5 
Росія .. .. 21,8 19,3 23,7 30,4 32,1 30,9 
Японія .. .. .. 29,0 19,8 24,9 23,0 24,4 
Канада 44,9 47,2 50,2 33,8 39,3 42,7 40,8 38,9 
США 14,4 15,3 15,8 18,2 19,8 22,4 22,7 23,6 
Швейцарія 15,7 15,5 15,9 18,4 19,8 21,5 29,4 29,0 
Велика 
Британія 

.. 26,3 25,1 30,1 30,4 34,5 35,7 37,5 

Фінляндія 32,8 36,0 42,2 42,1 32,3 39,6* 50,6 48,9 
Франція 29,8 22,1 24,8 33,2 36,3 34,4 40,6 40,6 
Німеччина 18,7 23,0 26,8 30,0 32,9 36,6 39,7 40,7 
Італія 28,0 21,9 15,5 24,8 30,1 30,8 30,8 31,4 
Іспанія 9,5 8,6 13,8 .. .. .. 27,0 27,8 
Польща .. .. 14,8 15,0 17,4 33,0 32,1 33,3 
Швеція 14,2 14,8 18,3 38,9 38,5 46,4 45,7 46,6 
Р.Корея 24,2 26,2 29,0 23,0 19,1 15,2 23,1 26,1 
Малайзія .. .. .. 38,5 19,4 20,2 23,7 .. 
Сінгапур .. .. 16,9 20,4 22,2 22,9 29,4 29,1 

Джерело: [152, с. 48]. 
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Таким чином, Республіка Корея значних  успіхів у науці й технологіях за 

останніх п’ять десятиліть саме тому, що їй вдалось створити унікальну 

інноваційну систему, безперервно інвестуючи у розвиток людських ресурсів та 

НДДКР. То ж цей досвід, по-перше, означає для України, що можливості 

абсорбувати нові знання й технології залежать від рівня і якості освіти. 

Відповідно створення високоякісної освіти у науково-технічному секторі має 

стати першим щаблем у становленні високо розвинутої країни. Принаймні у 

випадку Республіки Корея прискорене досягнення стійкого розвитку було 

забезпечене зміцненням ролі освіти в процесі модернізації. Було пройдено 

шлях від імітації й запозичення зарубіжного досвіду до впровадження власних 

креативних інновацій. 

По-друге, корейський досвід засвідчує, що необхідно прискорено 

розвивати внутрішній ринок і сприяти розвитку малого бізнесу. Як показав 

досвід, Республіка Корея зобов’язана своїм рівнем технологічного розвитку й 

потужному обсягу індустріалізації сильній освітній базі й орієнтованій на 

зовнішній світ стратегії розвитку. Звідси й два уроки, які ми можемо 

запозичити із досвіду Республіки Корея. Перший, що лише людські ресурси – 

інтелектуальний та креативний капітал - є ключовими для науково-технічного 

розвитку й економічного зростання  країни. А другий –  що ніщо не зможе 

краще мотивувати приватний бізнес вкладати гроші у розвиток технологій, ніж 

ефективна ринкова економіка, а не засилля олігархів. 

Сучасна науково-технічна політика Кореї спрямована на подальший 

розвиток національної економіки і сконцентрована в даний час на більшій 

відповідності соціальним потребам. У цьому полягає її принципова відмінність 

від попередніх періодів, коли головним завданням була індустріалізація. Крім 

того, все більше інтегруючись у світове співтовариство, Корея відіграє 

помітну роль у розвитку науки і техніки. 

У 2005 році відбулися серйозні зміни в державній науковій політиці. 

Одним із наслідків стало зміна назви з «Наукове місто Дедок» (Daedeok 

Science Town) на «Дедок Іннополіс» (Daedeok Innopolis). З 1973-го до 2005 
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року ця установа була чисто науковим парком, дослідницьким центром. Але 

держава хотіла, щоб ці дослідження приносили прибутки. Необхідно було 

навчитися використовувати накопичені знання і потенціал для розвитку 

економіки. Тому в 2005 році таку зону було відкрито для бізнесу та поставлено 

завдання комерціалізації технологій, що розробляються в державних 

дослідних інститутах, що було одним з слабких місць національної 

інноваційної системи.  

У 2005 році повноваження з керівництва технопарком було передано 

агентству «Дедок Технополіс», а в 2010-му воно було перетворено в 

Корейський інноваційний кластерний фонд. Як відомо, тут зосереджено 

дослідницькі інститути, університети, венчурні компанії. Коли науковий парк 

тільки створювався, сюди було переміщено провідні дослідницькі організації з 

усієї Кореї. Це був унікальний досвід, тут можна побачити поруч інститути з 

космонавтики, біотехнології, космічних досліджень, атомної промисловості і 

так далі. Важливо також те, що тут розміщено і освітні установи, насамперед 

Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST, який відомий не 

тільки завдяки своїм розробкам, але й завдяки тому, що є головною установою 

з підготовки кадрів для найбільших корейських компаній.  

У результаті вдалося створити центр з насправді дуже потужним 

дослідницьким потенціалом, але слабо пов'язаний з ключовими галузями 

корейської промисловості. З середини 1990-х цей розрив намагалися так чи 

інакше ліквідувати, залучаючи в зону великі компанії. Але реально справа 

зрушила тільки в середині 2000-х, після кризи, коли зона почала відкриватися 

для бізнесу. 

Опублікований нещодавно звіт про розвиток інноваційної системи 

Республіки Корея виокремлює певні проблеми, що пов’язані з фінансуванням 

національної інноваційної системи, а саме наступне: 

1. Жорстка конкурентна боротьба за фінансові ресурси на проведення 

наукових досліджень та прикладних розробок між університетськими 

професорами, які отримують фінансування через індивідуальні гранти, та 
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дослідницькими інститутами, що фінансуються з державного бюджету. 

Оскільки протягом останніх років посилюється тенденція до збільшення 

фінансування великих спільних команд (з декількох університетів та 

дослідницьких центрів), то індивідуальні дослідники не відчувають достатньої 

підтримки з боку уряду та фондів, що негативно впливає на ряд статистичних 

інноваційних показників. У відповідь на це в довгостроковій перспективі 

планується розширити підтримку молодих учених в університетах, головний 

професорський склад, професорів-жінок та факультети в регіональних 

(місцевих) університетах.  

2. Загроза витрати коштів на проекти, які здійснюються лише для 

задоволення цікавості, але не мають суспільної користі. Ініціатива № 577, 

прийнята в 2007 році передбачала розширення інвестицій в базові дослідження 

до 50% до 2015 року, починаючи з 25% зростання в 2007 році, що стало 

надзвичайно амбіційним проектом в світовому масштабі.  

Для досягнення цієї мети було встановлено додаткові під-цілі, зокрема: 

– збільшити обсяги дослідницьких індивідуальних грантів та малих 

груп з 368 мільярдів корейських вон в 2008 році до 1.5 трильйона корейських 

вон в 2015 році; 

– збільшити кількість професорів у науково-технологічних 

університетах, що отримують базові дослідницькі гранти з 25% в 2006 році до 

60% у 2015 році; 

– підвищити частку молодих дослідників віком з 20 до 30 років, що 

отримують базові дослідницькі гранти з близько 18% в 2006 році до 25% в 

2015 році; 

– розширити підтримку базових досліджень в GRIs; 

– розширити підтримку досліджень у високоризикових та 

високорентабельних проектах [262]. 

Економічний ефект від фінансування як фундаментальних досліджень, 

так і прикладних розробок в більшості випадків має довгострокову 

перспективу. В зв’язку з цим виникає багато проблем з оцінки поточної 
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відповідності програм та проектів, що потребує чіткого дотримання 

програмних цілей та завдань, налагодження плідної співпраці між 

конкуруючими установами та дослідниками. 

З цього моменту дослідні інститути надавали спін-оффам офісні 

майданчики і лабораторії для проведення досліджень. Однією з відмінних 

особливостей інноваційного розвитку Південної Кореї є цілеспрямована 

підтримка в основному саме великих компаній.  

Важливу роль у розвитку малого підприємництва та капіталізації 

університетів відіграє патентна політика. Динаміка патентування в Республіці 

Корея свідчить про її результативність (рис.2.1). Корейське відомство з 

інтелектуальної власності (KIPO) з 1997 року переорієнтувалося на 

запозичення принципів регулювання патентної діяльності США. Раніше 

професорам необхідно було передавати свої патенти державі, оскільки  

зроблені в державних інститутах винаходи вважалися надбанням республіки. 

Перегляд патентних прав полегшив технологію передачі патентів через 

юридичну особу.  

 

 
Рис. 2.1. Динаміка патентування в Південній Кореї [233] 
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У даний час діяльність Міністерства науки і технологій спрямована на 

розвиток інноваційної системи, що сприяє спільному і конкурентному 

тристоронньому співробітництву промислових, освітніх і громадських 

дослідницьких організацій. 

Уряд Республіки Корея у вересні 1999 р. сформував довгострокову 

стратегічну ініціативу, що отримала назву «Довгостроковий прогноз розвитку 

науки і техніки до 2025 року», яка включає три основних етапи, кожен з яких 

визначається власною тривалістю та основними напрямами діяльності. 

На першому етапі (до 2005 р.) – науково-технологічний рівень Кореї 

повинен був досягти рівня 12 провідних країн світу за рахунок мобілізації 

ресурсів, розширення інфраструктури, розвитку і зміни відповідних законів і 

норм, мала бути досягнута лідируюча роль серед азійських держав. 

На другому етапі (до 2015 р.) – активно включившись в наукові 

дослідження і створюючи нову атмосферу, підтримуючу проведення наукових 

досліджень, Корея повинна  була досягти рівня провідної країни у сфері 

досліджень і розробок в Азійсько-Тихоокеанському регіоні і увійти до десятки 

провідних держав світу. 

Третій етап (до 2025 року) – передбачає досягнення рівня розвитку 

науки і технологій Кореї, що забезпечать її конкурентоспроможність з 

країнами Великої Сімки. 

План включає такі основні особливості: 

- зрушення в інноваційній системі від державного управління до 

регулювання приватним сектором;  

- збільшення ефективності інвестування в дослідження і розробки;  

- розширення внутрішньої системи досліджень і розробок до рівня 

глобальної мережі;  

- відповіді на виклики інформаційних технологій та біотехнологічної 

революції. 

Для того щоб втілити цей план у життя до 2025 року, уряд Республіки 

Корея, починаючи з 1999 року, реалізує програму «Передова наука XXI 
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століття»  (21st Century Frontier Science Programme) і приймає рамковий закон 

про науку і технології. На підставі закону затверджується перший п'ятирічний 

план розвитку науки і техніки. 

Сучасний науково-дослідний потенціал Республіки Корея представлений 

кількома типами наукових організацій. 

1. Державні наукові лабораторії, які є державними агентствами, які 

проводять дослідження і розробки в рамках державної діяльності необоронної 

спрямованості, наприклад, Національний інститут здоров'я та інші. 

2. Державні наукові лабораторії , які є державними агентствами , що 

проводять дослідження і розробки в рамках державної діяльності оборонної та 

спеціальної спрямованості. 

3. Науково-дослідні інститути є неурядовими, некомерційними, 

приватними науково -дослідними організаціями, фінансування яких залежить 

від уряду. Вони отримали назву GRI's (Government - supported Research 

Institutes). 

4. Приватні науково-дослідні лабораторії промислових корпорацій, які 

проводять дослідження для отримання прибутку. 

5. Університети. 

Для забезпечення кредитних гарантій для створення можливості 

фінансування нових підприємств, стимулювання розвитку технологічно 

потужних малих і середніх підприємств та венчурного бізнесу в Кореї був 

створений Технологічний фонд Кібо (ТФК), основними функціями якого є 

гарантування технологічного розвитку, проведення технологічної оцінки та  

бізнес-консультації. Схему гарантування технологічного розвитку в цілому 

спрямовано на заохочення фінансових інституцій до надання позик малим і 

середнім підприємствам на реалізацію проектів з достатньою перспективою 

бути успішними, але які не мають достатньо прозорої фінансової звітності або 

діють на ринку нетривалий час, що не дозволяє оцінити їх 

кредитоспроможність.  
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Звичайний процес схем гарантування технологічного розвитку полягає в 

наступному: 

1) отримувач позики, який не відповідає критеріям банку (якщо він не 

має гарантій), направляється банками до ТФК; 

2) персонал фонду проводить самостійну оцінку кредитоспроможності 

позичальника, досліджує призначення позики, можливість клієнта 

обслуговувати борг, якість технології. В більшості випадків банк покладається 

на результат розслідування спеціалістів ТФК та їх дозвіл на надання позики; 

3) якщо позичальника визнають кредитоспроможним, то він 

повертається до банку з гарантійним листом від ТФК для отримання позики; 

4) при наданні позики додатково сплачується гарантійна комісія. 

З початку заснування ТФК надав гарантій більш ніж на 100 мільярдів 

доларів для малих і середніх підприємств, що значною мірою стимулює 

технологічні інновації в умовах обмежених фінансових ресурсів реципієнтів. 

Водночас з метою забезпечення об’єктивної та справедливої оцінки 

нематеріального активу (технології), ТФК взаємодіє з Центрами оцінки 

технологій (technology appraisal centres – TACs). Акредитацію (ліцензування) 

TACs здійснює уряд Кореї у відповідності до Закону про спеціальні заходи із 

стимулювання венчурного бізнесу (the Act on Special Measures for the 

Promotion of Venture Businesses), Закону про стимулювання винахідництва (the 

Invention Promotion Act), та Закону про стимулювання іноземних інвестицій 

(the Foreign Investment Promotion Act).  

Кожен такий центр має команду спеціалістів, що мають відповідні 

знання з механіки, електротехніки, електроніки, телекомунікацій, матеріалів та 

металів, хімічної інженерії тощо. Директорами центрів є або визнані експерти 

зі ступенем доктора наук з інженерії, бізнес-адміністрування, або технічні 

експерти чи сертифіковані публічні бухгалтери. Кожна команда має членів з 

практичним та експертним досвідом з проведення кредитних розслідувань та 

оцінки бізнес-проектів. Крім того, TACs залучають низку експертів з 
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приватних та державних інституцій для забезпечення об’єктивності та 

справедливості проведених оцінок. 

Потрібно зазначити, що Республіка Корея пізно включилася в процес 

індустріалізації і замість розробки технологій запозичила вже готові. За 

даними стипендіата-дослідника Інституту розвитку Кореї Джунге Су, 

незважаючи на те, що за загальною інтенсивності науково-дослідних робіт 

(відношенню витрат на НДДКР до ВВП), Корея займає перше місце декілька 

років поспіль, випереджаючи Швецію, Фінляндію, Японію, сальдо в торгівлі 

технологіями у країни одне з найнижчих серед країн ОЕСР. Іншими словами, 

система і далі переважно працює не на організацію нових досліджень, а на 

запозичення і вдосконалення чужих розробок.  

Подолати негативні тенденції і сформувати нові основи національної 

інноваційної системи уряд Кореї розраховує, зокрема, за рахунок 

переформатування мережі створених раніше наукових і технічних парків. В  

цих зонах акумулюються важливі складові інноваційного середовища: малі та 

середні компанії, дослідницькі центри, держпрограми підтримки стартапів. 

Проте, на думку Метью Вейганд, редактора Korea IT Times, країні не вистачає 

ключового елемента будь-якої інноваційної системи – венчурного капіталу. У 

Кореї майже немає бізнес-ангелів чи класичних венчурних фондів. Їх немає, 

тому що ці структури виростають саме з малих і середніх компаній. 

Важливим механізмом реалізації інноваційної політики країни є 

спеціальні економічні зони. У Республіці Корея діє чотири типи особливих 

економічних зон: 

1) Foreign Investment Zone (FIZ) – зона іноземних інвестицій; 

2) Free Trade Zones (FTZs) – зона вільної торгівлі; 

3) Free Economic Zones (FEZs) – вільні економічні зони; 

4) Jeju Investment Promotion Zone (IPZ) – зона вільних інвестицій. 

У Республіці Корея іноземним громадянам дозволено володіння 

підприємствами, зареєстрованими в особливих економічних зонах, а 

інвесторам гарантована репатріація прибутку і капіталу за межі країни. Всі 
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підприємства зони іноземних інвестицій, зайняті у сфері високих технологій 

або в бізнесі, пов'язаному з сервісним обслуговуванням промислових 

підприємств, звільнені від сплати податків терміном на п'ять років. Крім того, 

протягом наступних двох років для даних підприємств у законодавстві РК 

передбачено можливість сплати податків у розмірі 50% від суми належного 

податкового платежу. 

Для підприємств, зареєстрованих в зонах вільної торгівлі, вільних 

економічних зонах і в зонах вільних інвестицій, законодавством передбачено 

звільнення від сплати податків строком на три роки з можливістю подальшого 

звільнення від 50% податкових платежів терміном ще на два роки. Мінімально 

необхідні вкладення іноземних інвесторів в особливі економічні зони 

становлять 5 млн. дол. США. 

У лютому 2013р. в Республіці Корея з метою залучення іноземних 

інвестицій було прийнято рішення про створення двох нових особливих 

економічних зон (FEZ). Одна з них знаходиться в східній провінції Канвон, а 

інша – в провінції Північна Чунчхон. 

Вільна економічна зона Канвон  буде мати чотири різних райони, кожен 

з яких буде спеціалізуватися на певних видах діяльності, включаючи туризм і 

розробку промислових матеріалів. На створення нової вільної економічної 

зони потрібно близько 1,3 трильйона вон (1,19 млрд. дол. США) до 2024 р. У 

вільну економічну зону Північна Чунчхон також увійдуть чотири райони, в 

яких будуть розвиватися біомедицина, дослідження та туризм. Економічний 

ефект від створення нових вільних зон складе 17,2 трильйона вон у загальному 

випуску продукції і послуг та 6,4 трильйона вон в доданій вартості. 

Передбачається, що в них може бути створено близько 83 тис. нових робочих 

місць [233]. 

З метою залучення іноземних інвестицій в Республіку Корея  

створюються нові невеликі вільні економічні зони (FEZ), які пропонують 

суттєві пільги іноземним інвесторам. За інформацією Міністерства торгівлі, 

промисловості та енергетики РК (MOTIE), так звані «міні» FEZ можуть бути 
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утворені на будь-якій території, що освоюється іноземними інвесторами або 

фірмами з іноземними інвестиціями. Перш уряд Республіки Корея пропонував 

пільги резидентів вільних економічних зон тим компаніям, які інвестували 

понад 30 млн. дол. США або тим, хто інвестував і працював в раніше 

створених FEZ. Також територія визнавалася вільною економічною зоною, 

якщо площа, на якій здійснюються інвестиції перевищувала 330 тис. 

квадратних метрів. 

Тепер за рішенням комітету з іноземних інвестицій будь-який іноземний 

інвестор або фірма з іноземними інвестиціями, що використовують земельну 

ділянку розміром більше 2500 кв. м., може бути прирівняна до міні FEZ, що 

знижує орендну плату на землю до 1% від її ринкової вартості (зазвичай 

оренда земельних ділянок становить від 3% до 5% від її продажної ціни). 

Компанія або інвестор можуть також бути повністю звільнені від орендної 

плати, якщо вони привертають або використовують передові технології 

вартістю понад 1 млн. дол. США. 

У даний час в Республіці Корея інститути, що підтримуються державою, 

виконують такі функції: 

– здійснення досліджень і розробок, що підтримують урядову соціально 

орієнтовану політику: охорона здоров'я і якість життя, охорона навколишнього 

середовища, енергетику та інші; 

– виконання функцій, покладених на них державою в сфері національної 

безпеки, космічних програм та інших; 

– проведення досліджень в галузях, непривабливих для інших секторів 

інвесторів, або в галузях, де недостатній існуючий науково-дослідний 

потенціал. 

Конкретні успішно реалізовані ідеї національної інноваційної системи 

можуть істотно варіюватися залежно від історико-економічного контексту, 

наприклад, в силу історичних причин. Проте можливо сформулювати кілька 

основних положень, справедливих для Кореї. 
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Сьогодні країна інвестує в наукові дослідження і розробки значно 

більшу частку свого ВВП порівняно з іншими розвиненими країнами. Основну 

ставку південнокорейські компанії роблять на інновації, оскільки вони 

стикаються з усе жорсткішою конкуренцією на світових ринках, тобто Кореї 

потрібно конкурувати з низькою вартістю робочої сили в Китаї, та з 

високотехнологічними, капіталомісткими галузями Японії. Рекордні витрати 

на НДДКР пояснюються не лише високим внутрішнім споживчим попитом на 

нові технологічні розробки, але й націленістю уряду країни на побудову 

креативної економіки. 

На підставі аналізу інноваційної системи Кореї можна зробити висновок, 

що в сучасних умовах успішна конкуренція з провідними  учасниками 

світового ринку без створення та постійного вдосконалення національної 

інноваційної системи неможлива. У більшості моделей національних 

інноваційних систем або основним, або одним з ключових є транснаціональні 

корпорації. 

 

 

2.3. Експортно-орієнтована економічна модель розвитку економіки 

Республіки Корея 

 

Основним фактором економічних успіхів країни стала обрана експортно-

орієнтована модель розвитку. Така модель передбачає проходження трьох 

етапів економічного розвитку: перший – переважний розвиток імпорто 

заміщуючих галузей, другий – створення експортного потенціалу і базових 

галузей;  третій  – орієнтація на розвиток наукоємних галузей.  

Обсяг експорту за підсумками 2013 р. досяг 559,7 млрд.дол. США, 

перевищивши показники 2012 року на 2,2%, імпорт знизився на 0.8% до рівня 

515,5 млрд. дол. США. Таким чином, утворився профіцит 

зовнішньоторговельного балансу Республіки Корея, який в 2013 році становив 

44,2 млрд. дол. США, а зовнішньоторговельний оборот країни третій рік 
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поспіль перевищує один трлн. дол. США, досягнувши в 2013 році значення 

1075,2 млрд. дол. США.  

При цьому загальний обсяг експорту та імпорту, згідно з даними на 

вересень 2015 року, склав 43 507 млн. доларів США і 34 560 млн доларів США 

відповідно [235]. Країна експортує в основному машини і транспортне 

обладнання (59% від загального обсягу експорту), зокрема електрообладнання, 

апаратура, прилади і електричні частини (18 %); дорожні транспортні засоби 

(13 %); телекомунікації, запис звуку; відтворювальної апаратури і обладнання 

(8 %). Інший експорт це: нафта, нафтопродукти, супутні матеріали (6 %); 

залізо, сталь (4 %) і пластмаси (4 %). Основними партнерами з експорту є 

Китай (26 % від загального обсягу експорту), Сполучені Штати (13 %) Гонконг 

(6 %), В'єтнам, Японія (5 % кожен) і Сінгапур (3 %). Інші включають в себе: 

Індія, Тайвань, Мексика, Австралія, Саудівська Аравія і Філіппіни [235]. Отже, 

можна констатувати постійне та неухильне зростання експорту після падіння в 

2008 році під час світової економічної кризи.  

Розвиток галузей промисловості на основі новітніх технологій, що було 

проаналізовано в п.2.1., а також лібералізація зовнішньоекономічних зв’язків 

сприяли зростанню обсягів експорту Республіки Корея, яка за останніми 

даними входить до двадцятки країн-найбільших світових експортерів (рис. 

2.2).  

Експерти підкреслюють, що вже протягом тривалого часу Республіка 

Корея в своєму розвитку орієнтується на зовнішній світ – пріоритетні 

напрямки імпорту найбільших країн, а також переваги інвесторів. Цю ж мету 

переслідує і свідоме ослаблення ієни: регульоване зниження вартості 

національної валюти робить корейські товари більш привабливими для 

іноземних покупців, а корейські компанії – більш конкурентоспроможними. 

Тому Республіка Корея має економіку, орієнтовану на експорт, який складає 

більше 50% від ВВП [235]. 
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Рис. 2.2.  Найбільші світові експортери, 2016 [274] 

 

Потрібно підкреслити важливу тенденцію розвитку експортної стратегії 

країни – зростаючу частку в ньому високотехнологічної продукції. Для 

порівняння можна навести аналогічні показники інших країн, для яких є 

характерною інноваційна модель розвитку (табл. 2.3).  

Отже, як було продемонстровано в попередніх розділах, ТНК як суб'єкти 

світової економіки, беруть участь у процесах міжнародного поділу праці, 
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міжнародного руху капіталу і технологій, сприяють розширенню і 

поглибленню економічних взаємозв'язків між країнами та посилення їх 

економічної взаємозалежності.  

Таблиця 2.3 

Частка високих технологій у торгівлі промисловими товарами 

(1990- 2015 р.) [255] 

Країни 1990 2001 2003 2004 2005 2010 2013 2015 
         

Нідерланди 16 32 31 31 31 21 20 … 
США 32 32 31 32 30 20 18 19 
Японія 24 26 24 24 23 18 17 17 
Ірландія 41 48 34 34 35 21 22 27 

Велика Британія 23 31 26 24 28 21 16 21 
Франція 16 23 19 19 20 25 26 27 
Ізраїль 11 25 18 19 14 15 16 20 

Гонконг (Китай) 0 20 13 32 16 28 16 11 
Сінгапур 39 60 59 59 57 50 47 49 
Республіка 
Корея 

18 29 32 33 33 30 27 27 

Мальта 44 62 62 58 52 47 39 32 
Малайзія 36 57 58 55 55 45 44 43 
Бразилія 6 18 12 .. 13 11 10 12 
Філіппіни 0 70 74 64 71 68 47 53 
В’єтнам … … 2 6 5 6 28 … 
Індонезія 1 13 14 16 17 11 7 …. 

 

Водночас для країни, що має інноваційну модель розвитку, є 

характерною висока частка в експорті високотехнологічної продукції. Для 

порівняння можна навести аналогічні показники інших країн регіону, для 

яких властива інноваційна модель розвику (таб. 2.3). З таблиці видно, що 

розвинені країни світу протягом 1990-2015 р. мали приблизно стабільну 

частку високотехнологічної продукції, у той час, як Філіппіни, В’єтнам, 

Індонезія і Гонконг починали практично з нуля, але досягли вражаючого 

зростання. Для Республіки Корея характерні стабільні темпи зростання 

такого показника, оскільки саме в той період запроваджувалася державна 

інноваційна політика. 
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Більше 60% ВВП і близько 70% експорту країни [233] припадає на 

частку фінансово-промислових груп (ФПГ), тобто чеболь. Завдання з розвитку 

південнокорейського експорту було покладено на молоді компанії, що 

розвиваються. В рамках політики економічного розвитку чеболь отримували 

різну матеріальну і фінансову підтримку: компаніям, що випускають 

продукцію на експорт, надавалися суттєві знижки на покупку устаткування і 

комплектуючих, вони звільнялися від мит на імпорт сировини, обладнання і 

проміжних товарів. Було засновано спеціальні фонди середньострокового і 

довгострокового кредитування, компаніям був забезпечений пільговий доступ 

до іноземних інвестицій. Однак замість того компанії повинні були у своїй 

діяльності орієнтуватися на потреби держави, випускаючи продукцію, яка б 

сприяла зростанню південнокорейського експорту. 

В умовах експортно-орієнтованої економіки розмір чеболів, як основних 

виробників експортної продукції, став зростати величезними темпами, 

збільшуючи свою частку в ВНП країни та відіграючи ключову роль в розвитку 

промисловості, посівши домінуюче становище в національній економіці. 

Частка в ВНП провідної п'ятірки чеболів: Samsung, Hyundai, Daewoo, LG, 

Ssang Young, становили до 1970-их рр. близько 15%, а до 1980-их рр. близько 

55% [154], що склало більше половини ВНП Південної Кореї. 

Орієнтація на експорт, державна підтримка вітчизняних промислових 

підприємств разом з прагненням чеболів до подальшого зростання, за рахунок 

освоєння спочатку нових сфер економіки в Кореї, потім зарубіжних ринків і 

згодом поступового здійснення прямих іноземних інвестицій, підштовхнула 

приватний сектор Південної Кореї вперед, до становлення корейських 

транснаціональних корпорацій. Наприклад, Південнокорейський експортно-

імпортний банк почав надавати кредити компаніям, що здійснюють іноземні 

інвестиції. Розмір кредиту міг досягати 80% від планованих фінансових 

вкладень. Уряд надавало податкові пільги для компаній, що здійснюють 
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іноземні інвестиції, а також дозволив не платити деякі корпоративні податки у 

випадку їх сплати в приймаючій країні. 

З початку 1970-х рр. південнокорейські компанії почали спрямовувати 

свої перші інвестиції за кордон, зокрема в країни Азійсько-Тихоокеанського 

регіону, а в 1980-х рр направили свою ділову активність на різке розширення 

експортного потенціалу і освоєння нових зовнішніх ринків збуту. До цього 

моменту південнокорейські компанії володіли міцною базою накопичених 

знань, фінансових стратегій і зв'язків на світовому ринку та були джерелом 

економічної могутності й безперервного економічного розвитку Південної 

Кореї. Samsung, Hyundai, LG, Daewoo та інші компанії під час економічного 

буму в 1960-і-1970-і рр. заклали основу для подальшого виходу країни на 

світові ринки. Компанії, що займаються будівництвом, виробництвом 

електроніки і електротехніки, напівпровідників, а також автомобілебудуванням, 

стали транснаціональними у своїх сферах діяльності. 

У 1980-і рр. у рамках транснаціональної вертикальної інтеграції 

чеболями за межами Республіки Корея були організовані центри виробництва 

компонентів, вузлів, видобутку сировини, а також центри збуту продукції. 

Сумарний обсяг контрактів, укладених Республікою Кореєю в цей час, на 

утримання об'єктів за кордоном, поставки комплексного обладнання, а також 

на надання інжинірингових послуг склав 71,4 млрд доларів [153, с. 79].  

Компанія Ssang Yong в 1986 році почала експорт автомобіля Ssang Yong 

Korando в Японію, компанія Daewoo Electronics вийшла на європейські ринки, 

розширила свою присутність в латиноамериканських країнах і країнах 

Азійсько-Тихоокеанського регіону: здійснила будівництво широко 

профільного заводу з виробництва техніки в М'янмі (1991 р.), з виробництва 

компонентів у В'єтнамі (1993 р.), з виробництва пральних машин у Малайзії 

(1995 р.) [244]. Компанія Samsung в 1992 р запустила виробництво своєї 

продукції в Китаї [245]. Hyundai Motor з 1983 року відкрила філії та дочірні 

виробничі підприємства в Мексиці і США. У 1989 р продаж моделі Hyundai 
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Excel за межами Республіки Корея досягла 1 млн. екземплярів, а в 1994 р. 

кількість випущених в рік автомобілів перевищила 1 мільйон одиниць [280]. 

У 1996 році сумарний обсяг товарообігу 30 найбільших чеболів 

Південної Кореї склав близько 70% ВНП країни. У свою чергу обсяг продажів 

10 провідних чеболів в середині 1990-х років склав близько 300 млрд. доларів 

США, що склало близько 83% сукупного товарообігу 30 найбільших 

фінансово-промислових груп Республіки Корея. Більш того, в цей період 

питома вага 10 провідних ФПГ Республіки Корея сягнула понад 1/3 загального 

обсягу промислового виробництва і приблизно 1/4 зовнішньоторговельного 

обороту країни.  

Згідно з оцінками зарубіжних експертів, в середині 1990-х рр. 30 

найбільших корпорацій Республіки Корея розвивалися в два  рази швидше, ніж 

економіка країни в цілому. Зростання кількості філій і дочірніх підприємств 

досягло рекордних показників. Наприклад, у 1996 році кількість 

підконтрольних підприємств 30 провідних ФПГ Республіки Корея склала 669 

одиниць із сукупною вартістю активів у 339,8 млрд. доларів США, а вже в 1997 

році такі показники склали 819 одиниць і 409,8 млрд доларів відповідно [217]. 

Необхідно зазначити, що один з найбільш важливих факторів 

величезного успіху південнокорейських компаній також полягає в тому, що 

транснаціональні корпорації в своїй діяльності дотримуються наступних 

основних принципів: 

• якомога частіше оновлювати номенклатуру виробів; 

• випускати на ринок товар, який користується найбільшим попитом 

покупців в даний момент часу; 

• випускати інноваційну продукцію; 

• інвестувати в ДІР. 

Південнокорейська зовнішньоекономічна стратегія базується на 

координації зусиль державних органів і приватного бізнесу. У той же час після 

кризи 1997-98рр. держава менше займається деталізацією 
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зовнішньоекономічної політики, все більше відводячи корпоративному 

сектору ініціативну роль. У будь-якому випадку стратегія великого бізнесу з 

ключових питань зовнішньоекономічної політики та відносин з провідними 

зовнішньоекономічними партнерами ретельно вивчається, зважується і 

ніколине ігнорується без вагомих аргументів.  

До кінця 90- х рр. проголошена ще в другій половині 60-х рр. стратегія 

на зовнішню лібералізацію не означала повної відкритості південнокорейської 

економіки, а скоріше націлювала на всебічну підтримку експортної експансії 

за збереження протягом тривалого періоду прямого і непрямого обмеження 

імпорту. Уряд ефективно мобілізував увесь наявний потенціал 

південнокорейського суспільства на цілі розвитку і завоювання гідних позицій 

на світових ринках, але при цьому використовув весь арсенал торгової 

політики для обмеженого та контрольованого зближення своєї країни зі 

світовою спільнотою, пояснюючи свої дії високо націоналістичними цілями і 

фетишизуючи традиційні принципи організації бізнесу. До кінця 90-х років 

вироблена стратегія давала добрі результати і сприяла такому 

«односторонньому» зовнішньо-орієнтованому розвитку. 

Важливим фактором, що сприяв результативності такої стратегії, на думку 

багатьох учених, став особливий характер розвитку південнокорейської держави 

і специфіка американо-південнокорейських відносин. Союзницькі контакти з 

США мали і продовжують мати для РК виключно важливе значення не тільки 

для перебігу економічних процесів після звільнення від японської колоніальної 

залежності в 1945 р. (протягом наступних десятиліть США активно 

підштовхували країну до створення всіх елементів ринкової економіки); потрібно 

зазначити, що саме вони забезпечили ключові умови для становлення експортно-

орієнтованої економіки Республіки Корея – можливість використання США як 

основний ринок збуту південнокорейської промислової продукції.  

Необхідно зауважити, що в 1950-60-і рр. економіка країни найбільше 

залежала від припливу американської допомоги, на яку в ці роки доводилося 
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до 40 % бюджету (в 1970 р. відбулося зниження до 5 %). [217]. Основна 

частина такої допомоги спрямовувалася на створення необхідної 

інфраструктури та будівництво підприємств важкої індустрії. За період її 

надання з 1946 до 1976 рр. до Південної Кореї надійшло безоплатної допомоги 

в сумі близько 4 млрд. дол. США і у вигляді пільгових кредитів - 1,2 млрд. 

дол. США [217]. 

Завдання формування та розвитку експортного виробництва в Республіці 

Корея припускало наявність доступного ємного зовнішнього ринку. Це стало 

можливо з двох причин. По-перше, для США було важливим підтримати роль 

значущої з точки зору своєї тодішньої військової доктрини союзницької 

держави, а по-друге, товари, що поставлялися з Південної Кореї, були 

представлені продукцією трудомістких і матеріаломістких виробництв, така 

спеціалізація відповідала завданню оптимізації американської економіки, 

підвищення в ній ролі високотехнологічних галузей промисловості та сфери 

послуг. 

Фактично з початку економічних реформ 1962 р. було закладено основи 

південнокорейського «економічного дива», і впродовж трьох десятиліть США 

виступали провідним економічним партнером Республіки Корея. Створені за 

участю американських ТНК фірми з виробництва електротехнічних і 

електронних виробів в основному були спрямовані на виготовлення товарів на 

експорт. У 70 -80- х роках близько 70% продукції, виробленої на цих фірмах , 

вивозилося за кордон. Таким чином, американські ТНК, використовуючи 

південнокорейські виробничі підприємства як ланки своєї глобальної 

господарської структури, в рамках внутрішньо фірмової торгівлі та системи 

субконтрактів забезпечували приплив у США південнокорейської, головним 

чином електронної та електротехнічної продукції. 

Південнокорейський експорт нарощувався і за рахунок японських 

інвестицій, які спрямовувалися в основному в розвиток трудомістких або 

технічно нескладних виробництв. Важливо зазначити, що таким чином 
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паралельно утворювався для японських фірм додатковий, прихований канал 

проникнення на зовнішній ринок, хоча формально кажучи, вони реалізовували 

свою продукцію на внутрішньому південнокорейському ринку. У результаті 

частка південнокорейської продукції в американському імпорті за 1965–85 рр.  

зросла в 10 разів (з 0,3 % до 3 %). Імпорт з Республіки Корея в 1985 р. 

забезпечував 13% всього ввезеного в США текстилю та одягу, 12% – 

побутової електроніки, майже 9 % – сталі [217]. 

У 1990-ті роки Республіці Корея довелося змиритися із втратою пільгового 

режиму доступу своїх товарів на американський ринок. У грудні 1996 р. країна 

після трьох з половиною десятиліть успішного економічного розвитку зі вступом 

до клубу провідних економік світу – Організації Економічного Співробітництва 

та Розвитку – набула статусу розвиненої держави. Саме тоді ця зміна статусу 

мала і негативні наслідки: втрату преференцій, на які можуть розраховувати 

країни, що розвиваються на зовнішніх ринках.  

Потрібно зауважити, що у результаті в 1990-і рр. в географічному 

розподілі південнокорейської зовнішньої торгівлі відбулися суттєві зміни. 

Майже вдвічі скорочується частка США (з 35,5 % у 1985 р. до 14,4 % у 2004 

р.) в експорті та ( з 22% у 1985 р. до 11,9 %) в імпорті Республіки Корея [217], 

у той же час майже вдвічі збільшується у зовнішньоторговельному обороті 

Республіки Корея частка країн Східної Азії і в першу чергу – КНР. Так, частка 

східноазійського регіону в південнокорейському експорті зросла з 27,2 % у 

1985 р. до 47,6 % в 2006 р., зокрема Китаю з Гонконгом – з 5,2 % до 28 %. 

[217].  

У ці роки південнокорейські експортери стали зазнавати все більшого 

тиску з боку китайських і інших конкурентів з числа країн, що розвиваються 

на американському ринку. Сформувалася тенденція, коли частка виробів 

легкої промисловості та продукції складальних виробництв з Республіки 

Корея в американському імпорті продукції таких галузей успішно витісняється 

продукцією з Китаю. Наприклад, частка південнокорейської побутової 
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електроніки скоротилася за ці роки з 6% до 4,6 %. Тоді як частка аналогічної 

продукції КНР виросла в американському імпорті з 5,5 % до 7,5 %. [217]. 

У той період Республіка Корея стикається з проблемою відповідності 

структури своєї зовнішої торгівлі, сформованій структурі регіонального 

розподілу зовнішньоекономічних зв'язків. До того ж, виникають зовнішні 

перепони, пов'язані з перешкодами, що вводяться США, на шляху імпорту 

південнокорейської металургійної продукції, знижується 

конкурентоспроможність групи південнокорейських товарів (промислового 

обладнання, деяких видів хімічних і нафтохімічних товарів). Потрібно 

зауважити, що на цю продукцію разом з виробами легкої промисловості 

припадало близько половини південнокорейського експорту в США. Для 

Республіки Корея  на американському ринку виникла дилема, коли обсяги 

товарів традиційного експорту скорочуються, а нові (промислове устаткування, 

продукція інноваційної сфери) ще не користуються довірою у споживачів. 

У той самий час південнокорейські експортери і виробники відкривають 

для себе нові ринки збуту в країнах Східної Азії, що динамічно розвиваються. 

Потрібно зазначити, що успішній в цілому економічній експансії РК в країни 

цього регіону сприяло вміле адаптування до місцевих реалій південнокорейських 

методик організації виробництва, збуту, а також механізму взаємовідносин з 

місцевими політичними та економічними елітами. Однак все це означало не 

стільки переорієнтацію від США, скільки прагнення бізнесу і влади використати 

на свою користь нові можливості, що відкриваються в Східній Азії. 

Економічна криза в 1997-98 рр. вплинула на її розвиток. Криза з усією 

очевидністю виявила вразливі місця побудованої експортно-орієнтованої 

моделі, заснованої на використанні потенціалу головним чином найбільшого у 

світі американського ринку при захисті свого внутрішнього ринку від імпорту 

більш конкурентоспроможних товарів. Вихід із тяжкого становища потребував 

радикальної модернізації економіки в плані її більшої лібералізації, як 

внутрішньої, так і зовнішньої. 
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Актуальним питанням стала реалізація зовнішньоекономічної політики, 

що враховує сформовані у світовій економіці нові реалії. Таким чином, новий 

економічний курс Республіки Корея, враховуючи об'єктивну необхідність 

більшої відкритості економічного розвитку і активного включення в процеси 

глобалізації, врівноважує ці напрямки за рахунок регіональної політики. 

Необхідно зауважити, що на початку ХХІ століття зовнішньоекономічна 

політика Республіки Корея будується з урахуванням максимального 

використання вигідного з точки зору перетину транспортних шляхів та 

інформаційних потоків в Північно-Східній Азії географічного положення 

Корейського півострова. За розрахунками південнокорейських економістів, 

регіональний продукт країн Південно-східної Азії збільшив свою частку у 

світовому продукті з 16 у 1990 р. до 30 % в 2010 р., що дає реальний шанс 

південнокорейській економіці скористатися перевагою свого знаходження 

практично в центрі одного з найбільш перспективних районів світового 

господарства [217]. 

У сучасних умовах здійснюється трансформація політики підтримки 

державою зовнішньоекономічної експансії великого бізнесу. Ставши на шлях 

експортно-орієнтованого розвитку, країна з початку 1960- х і до середини 

1970-х років проводила політику суворого обмеження імпорту. Її 

пріоритетними завданнями були захист інтересів національного виробника та 

забезпечення потреб експортних галузей в необхідному промисловому 

обладнанні, а також сировині, напівфабрикатах і комплектуючих виробах. 

Підписавши в 1967 р. угоду про приєднання до ГАТТ, країна домоглася 

збереження до 1975 року значних кількісних обмежень імпорту. Але з другої 

половини 1970-х рр.. у зовнішньоекономічній політиці Республіки Корея 

настає новий етап, що характеризується поступовою лібералізацією імпорту. 

Однак цей процес відбувався нерівномірно, з періодичними зупинками. Так, 

нафтова криза 1979-80 рр. змусила уряд країни припинити чергове 

коригування імпортної політики. Разом з тим, рівень лібералізації імпорту до 
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1983 доріс до 80,4 %. У 1984 р. уряд прийняв трирічну програму лібералізації 

зовнішньої торгівлі. Все це дозволило довести цей показник до середини 1990- 

х рр. до 95%. [217]. 

Наступним етапом лібералізації південнокорейської імпортної політики 

стала підготовка в 1989-94 рр. національної економіки до модифікації правил 

міжнародної торгівлі в умовах трансформації ГАТТ до СОТ. Урядові заходи 

того періоду припускали наступне: упорядкування тарифів, тобто ліквідацію 

імпортних преференцій для окремих компаній, зменшення середнього 

тарифного навантаження на імпортерів. Знизивши кількісні обмеження на 

ввезення іноземних товарів, Республіка Корея закрила тридцятирічний етап 

протекціоністської політики і взяла на озброєння економічну стратегію до 

більшої відкритості. 

Як відомо, на початку 1990-х рр. за допомогою організації виробництва 

конкурентоспроможної продукції урядом проводилася підтримка вітчизняного 

виробника в рамках курсу, спрямованого на часткове відродження політики 

імпортозаміщення. Проте ефективність прямої державної підтримки виявилася 

невисокою. Тому практичні реалії і вступ до СОТ змусили державу і великий 

бізнес відмовитися від таких заходів. 

Всупереч негативним очікуванням, поступова лібералізація зовнішньої 

торгівлі, що відбувалася в 1980-90-і рр., не тільки не знищила національну 

індустрію, а й підштовхнула до прогресивних змін та підвищення 

конкурентоспроможності у таких галузях, як чорна металургія і 

суднобудування. У 2001 р. Республіка Корея стала найбільшою у світі 

суднобудівною державою, концентруючись на випуску спеціалізованих суден 

для перевезення зрідженого газу (70% світового виробництва), великих 

танкерів і контейнеровозів. 

За винятком збереження лімітів на ввезення сільськогосподарських 

продуктів, обмеження на імпорт поширюються зараз лише на незначний 

сегмент товарів і послуг (ліки та косметичні засоби). Крім цього, Республіку 

Корея було звинувачено зовнішньоторговельними партнерами в прихованій 
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підтримці вітчизняного автомобілебудування шляхом протидії імпорту 

автомобілів. Проте такі випадки являють собою лише останні рецидиви 

державного протекціонізму і не скасовують стратегічний курс уряду на 

лібералізацію імпорту. 

Важливим регулятором протягом трьох десятиліть в арсеналі державної 

зовнішньоекономічної політики РК залишалось валютне регулювання. Після 

використання множинного валютного курсу, необхідного для формування до 

початку 1960-х рр.. замкнутої самодостатньої економіки з прийняттям 

експортно-орієнтованого курсу розвитку після девальвації національної 

валюти був встановлений єдиний валютний курс, за яким експортери 

продавали валюту Центробанку. Відомо, що у 1965-74 рр. проводилася 

політика підтримки плаваючого валютного курсу, а для того, щоб зберігати 

кращі для економіки співвідношення між експортом та імпортом, декілька 

разів в ці роки було здійснено девальвацію національної валюти. Потрібно 

зауважити, що у 1975-80 рр. закріплення валютного курсу до долара США 

дозволило в значних масштабах залучити з-за кордону короткострокові 

кредити для фінансування експортних виробництв.  

Потрібно зазначити, що з січня 1980 р. Республіка Корея стала 

використовувати принцип підтримки курсу вони на базі «валютного кошика». 

Це давало можливість зберігати стійкість національної валюти і враховувати 

диверсифікацію зовнішньоекономічних зв'язків. З березня 1990 р. країна 

встановила ринковий курс вони, зберігаючи з тих пір свою валютну політику 

незмінною. 

Корея використовує певні форми підтримки державою 

зовнішньоекономічної експансії південнокорейського бізнесу. Майже до 

середини 1990-х рр. Республіка Корея зберігала важелі перерозподілу 

кредитних ресурсів на користь експортного сектора. Розподіл зовнішніх позик 

перебував під жорстким адміністративним моніторингом, держава також 

повністю визначала кредитну політику. 
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У 1962–71 рр. уряд країни практикував пільгове оподаткування та 

податкове адміністрування. Крім того, адміністративна та правова підтримка 

традиційно відігравала важливу роль у забезпеченні результативної 

зовнішньоекономічної діяльності. У 1960–70-і рр. південнокорейський уряд 

ініціював появу експортних промислових зон як механізму налагодження 

взаємодії з іноземними інвесторами у створенні спеціалізованих експортних 

виробництв. 

Південна Корея вдавалася в ті самі роки до використання японського 

досвіду розширення зовнішньоторговельних операцій за допомогою створення 

Генеральних Торгових Компаній (ГТК). Найбільш результативними виявилися 

ГТК, пов'язані з найбільшими чеболями. До середини 1980–х років ГТК 

зайняли домінуючі позиції у зовнішньоторговельних зв'язках країни (в 1983 р. 

більше 50%). В даний час замість експортних субсидій держава забезпечує 

ГТК діловою інформацією, сприянням держорганів у просуванні на зовнішні 

ринки та іншими формами адміністративної та зовнішньополітичної 

підтримки, яка в 1960 - 70-і рр. мала такі широкі масштаби. 

З кінця 1980-х–початку–90-х рр. пряма підтримка південнокорейських 

експортерів поступово згортається і залишається лише у стимулюванні розвитку 

НДДКР, інформаційного та правового забезпечення інтересів 

південнокорейського бізнесу на зовнішніх ринках. Після кризи 1997-98 рр. уряд 

поступається корпоративному сектору ініціативну роль. З кінця 1990- х рр. 

пріоритетним завданням стає сприяння зміцненню зовнішньоекономічних 

позицій Республіки Корея. При цьому діяльність держапарату в середині країни і 

за кордоном координується, в тому числі і шляхом створення «спеціальних груп 

сприяння торгівлі та інвестиціям». Такі групи ведуть моніторинг економічних 

взаємовідносин РК з ключовими країнами, регіонами та міжнародними 

організаціями. Потрібно зазначити, що урядом випускаються щорічні звіти 

«Умови зовнішньоторговельної діяльності», в яких на підставі аналізу розвитку 

торговельних зв'язків з тридцятьма чотирма країнами – головними економічними 

партнерами поданий аналіз виявлених економічних та інших перешкод, що 



132 
перешкоджають просуванню південнокорейських товарів і послуг на зовнішні 

ринки. Спираючись на ці дані, держоргани, за необхідності, вдаються до 

використання двосторонніх переговорів або апелюють до СОТ. 

Необхідно зазначити, що у сучасних умовах південнокорейська держава 

надає активного сприяння високотехнологічному експорту ІТ-індустрії, що 

здійснюється переважно великим бізнесом. Особливого значення надається 

напівпровідниковій промисловості, оскільки на виробництво провідників 

припадає 5 % південнокорейського ВВП і 15% експорту.   

Крупний південнокорейський бізнес, незважаючи на успішний досвід 

низки інвестиційних проектів у Європі та Північній Америці, аж до кінця 

1990- х років надавав пріоритету зовнішньоторговельній експансії. В умовах 

збереження можливості використання дешевих фінансових залучених коштів 

великий бізнес активно практикував створення сучасних підприємств в 

Республіці Корея. Зовнішні інвестиційні проекти зустрічали більш прохолодне 

ставлення з боку бюрократії та ініціювалися власниками чеболів на свій 

розсуд. Потрібно зазначити, що створення в країні нових, технічно передових 

підприємств дозволяло модернізувати індустрію Республіки Корея, 

підвищувати продуктивність праці та конкурентоспроможність 

південнокорейських товарів на зовнішніх ринках. 

Необхідно наголосити на тому, що на нинішньому етапі 

південнокорейський бізнес розглядає проблеми розвитку 

зовнішньоекономічних зв'язків в контексті глобальних за своїм характером 

змін світогосподарських зв'язків. Модифікація зовнішньоекономічної політики 

виявилася складною проблемою для традиційних чеболів. Тому вона 

відбувалася на рубежі XXI століття паралельно з перебудовою організаційної 

структури великих південнокорейських компаній і налагодженням нового 

характеру їх відносин з державою. Одночасно вирішувалося завдання 

диверсифікації основних ринків збуту на користь економік, що розвиваються, 

насамперед Китаю та інших країн Східної Азії. 
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Потрібно згадати той факт, що Республіка Корея змушена відмовитися 

від «експортно-орієнтованої стратегії» розвитку економіки в тому вигляді, в 

якому вона проіснувала протягом трьох з половиною десятиліть, на користь 

формування в країні «відкритої економіки», що дозволяє зробити висновок 

про прихильність стратегії «взаємної вигоди». Колишня політика спиралася на 

можливість надання південнокорейському великому бізнесу (на який робилася 

основна ставка) широкої підтримки з боку держави з метою завоювання 

зовнішніх ринків, при тому що доступ на внутрішній ринок для іноземних 

виробників та інвесторів було обмежено. В умовах глобалізації та прив'язки 

регулювання міжнародної торгівлі до правил СОТ слідувати колишнім курсом 

стало неможливо. Звідси необхідність перегляду переваг у 

зовнішньоекономічній політиці.  

Південнокорейський уряд на рубежі XXI століття проголосив «другий 

етап структурної перебудови», пішовши на лібералізацію законодавства, що 

регулює залучення стратегічних іноземних інвесторів, а також знявши 

обмеження на злиття і поглинання. У нових умовах важливого значення 

набуває участь у міжнародній виробничій кооперації, в інвестиційних і 

науково-технічних обмінах. Ці та інші складові частини політики 

«зовнішньоекономічної відкритості» покликані були сприяти оптимізації 

структури національної економіки, підвищення її ефективності, а значить, 

зовнішньої конкурентоспроможності південнокорейського бізнесу. 

На перший план виходить не стільки підтримка товарного експорту, 

скільки участь південнокорейського бізнесу в усьому комплексі 

світогосподарських зв'язків – від розроблення до збуту й обслуговування кінцевої 

продукції, а також забезпечення сумісності південнокорейських ринкових 

інститутів, перш за все підприємницьких структур, з їх зовнішніми партнерами. 

Великий бізнес відстоює свої інтереси на внутрішньому і зовнішніх 

ринках, виявляючи за необхідність корпоративну солідарність. Проте навіть 

випадки загострення відносин між національними та іноземними інвесторами 

не змушують південнокорейську державу переглядати стратегічний курс на 
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лібералізацію допуску іноземного капіталу на внутрішній ринок, хоча значна 

частка акцій провідних компаній належить зовнішнім інвесторам. 

Згідно з наявними оцінками, лише 10% іноземних інвестицій ведуть до 

домінування на південнокорейському ринку зарубіжних компаній в особі ТНК. 

Необхідно зауважити, що у 60% випадків створюються структури, по-перше, 

на паритетних засадах контрольовані південнокорейськими та іноземними 

власниками і керовані незалежною (часто інтернаціональною) командою 

менеджерів, по-друге, мають адекватного конкурента на внутрішньому ринку. 

Отже, що іноземні капіталовкладення стають потужним фактором активізації 

конкурентної боротьби, що стимулює підвищення ефективності місцевого 

бізнесу та конкурентоспроможності південнокорейської економіки в цілому. У 

свою чергу, південнокорейський великий бізнес виступає ініціатором злиття і 

поглинання за участю зарубіжних фірм. Потрібно зазначити, що для великих 

чеболів участь у міжнародних альянсах стає запорукою зміцнення завойованих 

на світових ринках позицій при збереженні можливості самостійно приймати 

принципові стратегічні рішення. Це відповідає і зовнішньоекономічним 

пріоритетам Республіки Корея. 

У середньостроковій перспективі Республіка Корея підпише угоду про 

вільну торгівлю з Японією. Це пов'язано із стратегічними 

зовнішньоекономічними інтересами держави в цілому і великого 

південнокорейського бізнесу, зокрема великих підприємницьких структур, які 

сьогодні роблять ставку на розвиток високотехнологічних виробництв. 

Необхідно зазначити, що партнерство з Японією є тим більше значимим для 

південнокорейського бізнесу, бо крім усього іншого, воно відповідає 

завданням експансії на перспективному китайському напрямку.  

Потрібно зауважити, що хоча в Республіці Корея реально 

усвідомлюється потенційна загроза з боку китайських конкурентів, однак 

переважає прагнення використовувати процес розвитку економіки КНР для 

підйому рівня свого бізнесу, залучаючи китайські людські, матеріальні та 

науково-технічні ресурси і спираючись на свій досвід створення 
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конкурентоспроможних виробництв. Співпраця китайських і 

південнокорейських партнерів здійснюється у сфері кооперації промислового 

виробництва, координації досліджень і розробок, зокрема за рахунок 

розширення використання китайського наукового потенціалу в рамках 

спільних програм, узгодження дій з стандартизації продукції в міжнародних 

організаціях. Рішення двох останніх завдань передбачає участь державних 

інститутів двох країн у підтримці бізнесу. 

Узагальнюючи сказане, необхідно підкреслити, що при взаємодії з КНР 

розрахунок у Республіці Корея будується на зниженні загроз, пов'язаних з 

деіндустріалізацією економіки, за рахунок використання південнокорейським 

бізнесом можливості інтегруватися в китайську господарську систему і 

закріплення за собою значних сегментів внутрішнього ринку Китаю, потреби 

якого забезпечуються високотехнологічними галузями Республіки Корея. 

Негативні процеси в економіках країн ПСА в середині 90- х років 

виявилися несподіваними для південнокорейських комерційних структур, які 

розгорнули свою діяльність в регіоні. Гігантоманія, що проявилась в той 

період при здійсненні капіталовкладень у країнах АСЕАН такими чеболями, 

як Daewoo, Samsung, Hyundai, призвела до нераціонального використання 

інвестиційних ресурсів і утворення боргів, що ускладнили становище 

південнокорейських чеболів в період кризи 1997–98 рр. Відставання від Китаю 

і Японії у створенні договірної бази розвитку торговельно-економічних 

зв'язків з АСЕАН свідчить про дисбаланс у зовнішньоекономічній стратегії на 

користь зміцнення відносин з Японією і Китаєм і на шкоду Південно-Східному 

напрямку. Цей перекіс південнокорейська держава і великий бізнес активно 

долають з початку 2000- х років. 

Потрібно зазначити, що у листопаді 2004 р. було досягнуто попередньої 

домовленості про укладення угоди про вільну торгівлю з шістьма членами 

АСЕАН: Брунеєм, Індонезією, Малайзією, Сінгапуром, Таїландом і 

Філіппінами. При цьому на Індонезію, Малайзію, Сінгапур і Таїланд припадає 

близько 90 % південнокорейського товарообігу з АСЕАН. Передбачається, що 
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будуть зняті тарифні обмеження на торгівлю 80% товарних груп. Що стосується 

слаборозвинених індокитайських держав, то сторони домовилися розробити 

заходи, що забезпечують проведення з ними торговельно-економічних операцій 

на умовах збереження пільгових преференцій. Паралельно Сеул уклав 

двосторонню угоду про вільну торгівлю з Сінгапуром, що набула чинності з 

липня 2005 р. Необхідно зауважити, що коливання і нестійкість проникнення 

південнокорейського великого бізнесу в країни ПСА відображають існуючий 

дефіцит необхідної правової, інформаційної та організаційної інфраструктури, 

що сприяє зовнішньоекономічній діяльності в регіоні. 

Отже, в останні роки великі південнокорейські компанії за підтримки 

держави активно здійснюють зовнішньоекономічну експансію. Набувши 

глобального характеру діяльності і вступаючи в стратегічні альянси з 

найбільшими ТНК, провідні корпорації відносно швидко змогли увійти в коло 

корпоративної еліти світу, перетворитися на надійного партнера приватних і 

державних інститутів інших країн, демонструють гнучкість у реалізації 

глобальних і регіональних переваг у зовнішньоекономічній політиці. 

У такому сенсі приклад Республіки Корея чітко показує можливості 

держави успішно сприяти становленню конкурентоспроможного приватного 

бізнесу, який в стислий історичний період набув транснаціонального 

характеру. Спираючись на підтримку держави, великі корпоративні структури 

змогли досить швидко наростити виробничий потенціал, потужності якого 

сприяли вирішенню завдань, пріоритетних з точки зору національних інтересів 

наздоганяючого розвитку. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Політика економічної модернізації Республіки Корея була 

спрямована на структурну перебудову економіки і розвиток всіх галузей 

економіки. Це забезпечувалося залученням зарубіжних ТНК в економіку 
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країни та розвитком власних ТНК, а стратегічною метою став інноваційний 

розвиток та забезпечення міжнародної конкурентоспроможності. Система 

управління економікою Республіки Корея пройшла еволюційний шлях: від 

політики жорсткого дирижизму до ліберального монетаризму і створення 

механізмів саморегуляції. Основою економіки Республіки Корея є 

промисловість: металургія, верстатобудування, біо- і нанотехнології, 

аерокосмічна галузь, електронна і напівпровідникова промисловість, 

телекомунікаційне обладнання, автомобіле- і суднобудування. Промислова 

політика країни полягає у сприянні розвитку більш технологічних галузей і 

захопленні нових ніш на світових ринках. Південнокорейський уряд на рубежі 

XXI століття проголосив «другий етап структурної перебудови», йдучи на 

лібералізацію законодавства, що регулювало залучення стратегічних 

іноземних інвесторів, а також знімало обмеження на злиття і поглинання. В 

нових умовах важливого значення набуває участь у міжнародній виробничій 

кооперації, в інвестиційних і науково-технічних обмінах, що сприятиме 

оптимізації структури національної економіки, підвищення її ефективності, а, 

отже, зовнішньої конкурентоспроможності південнокорейського бізнесу. 

Державна підтримка надається в першу чергу тим галузям, які на даному етапі 

є найбільш ефективними, з точки зору технологічного та управлінського 

потенціалу, як наприклад, автомобілебудування, електроніка, виробництва зі 

сфери «зеленого зростання», суднобудування, машинобудування.  

2. Основною складовою модернізації економіки Республіки Корея було 

створення інноваційної системи, що сприяє підвищенню міжнародної 

конкурентоспроможності галузей та окремих виробництв. Спочатку стратегія 

модернізації базувалася на запозиченні зарубіжних технологій, яке відбувалося 

в різних формах: контракти «під ключ», ліцензування, консультативні послуги, 

вивчення іноземного досвіду відбувалося головним чином шляхом створення 

спільних венчурних фірм з японськими партнерами. Зараз державна підтримка 

НДДКР включає  підготовку кваліфікованих кадрів та  державне фінансування 

проектів. Так, у 2012-2020 рр. планується інвестувати близько 250 млрд. дол. 
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США в індустрію знань і технологій, розвиток наукомістких промислових 

центрів і наукоградів. Корейська патентна система вважається однією з 

найбільш результативних у світі та зіграла важливу роль у розвитку малого 

підприємництва та капіталізації університетів. 

3. В умовах експортно-орієнтованої економіки чеболі як основні 

виробники експортної продукції динамічно зростають, збільшуючи свою 

частку в ВНП країни, відіграють ключову роль в розвитку промисловості і 

посідають домінуюче положення в національній економіці. Частка у ВНП 

провідної п'ятірки чеболів, а саме Samsung, Hyundai, Daewoo, LG, Ssang 

Young, становили до 1970-х рр. близько 15%, а до 1980-х рр. близько 55%. В 

даний час найбільшими чеболями Південної Кореї є: Samsung з числом 

дочірніх компаній 64, Hyundai – 26,  LG – 43, SK – 54, Hyundai Motors – 16, 

Hanjin – 19, Pohang Iron and Steel – 15, Lotte -  31, Kumho -  17, Hanhwa -  25. 

Чеболям вдалось стати світовим технологічним лідерам завдяки значним 

інвестиціям в наукові дослідження і розробки, а глобальна присутність на 

ринках завдяки злиттям та придбанням компаній в Європі та США дозволила 

їм підвищити свої технологічні можливості. Корейський уряд також відігравав 

важливу роль, створюючи в країні інфраструктуру світового класу, а також 

запроваджуючи систему високоякісної освіти. 

4. Інновації та технології є ключовими факторами, які було закладено 

в основу конкурентоспроможності південнокорейського експорту, що 

стимулювало стрімке економічне зростання країни в останні десятиліття. 

Ключове значення для науково-технологічного розвитку має розвиток 6 зон 

вільної торгівлі, 6 вільних економічних зон і 6 міських високотехнологічних 

індустріальних комплексів, де законодавством передбачено звільнення від 

сплати податків строком на три роки з можливістю подальшого звільнення від 

50% податкових платежів терміном ще на два роки. Сьогодні Корея посідає 

восьме місце в світі з експорту продукції. У 2015 році доходи Кореї від 

міжнародної торгівлі склали 735 мільярдів дол. США, експорт технологічних 

товарів приніс корейським компаніям 142 млрд дол США, а за експортом 
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високотехнологічної продукції Корея посідає 5-те місце в світі, поступаючись 

тільки Китаю, Німеччині, США та Сінгапуру.  

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [53, 

54, 57, 58, 59, 60, 201]. 
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РОЗДІЛ 3  

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ФАКТОРУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ 
	  

3.1. Факторний аналіз впливу транснаціоналізації Республіки Корея 

на розвиток економіки 

 

 

Швидкий економічний розвиток із стратегічною орієнтацією на 

інноваційну економіку знань зробив досвід Республіки Корея унікальним і 

тому цікавим для дослідження. 

Між даними показниками існує зв'язок. Дослідити залежність 

економічних показників, що не зв’язані між собою функціонально, можливо 

за допомогою побудови кореляційних моделей. Кореляційний зв’язок на 

відміну від функціонального проявляється лише взагалі та в середньому і 

тільки в масі спостережень і дає змогу оцінити напрям та щільність зв'язку 

між ознаками. Між макроекономічними показниками Республіки Корея існує 

зв'язок. (Додаток П).   

Для прикладу ми маємо на меті дослідити залежність 

високотехнологічного експорту від прямих іноземних інвестицій та прямих 

закордонних інвестицій. Адже іноземні інвестиції можуть супроводжуватися 

надходженням технологій, а інвестиції за кордон (в канали дистрибуції та 

сервісу або виробничі потужності) можуть допомагати експортувати 

відповідно кінцеві або проміжні товари. Ці два фактори також є важливими 

макропоказниками транснаціоналізації економіки. Додатково ми розглядаємо 

як фактори ВВП за валютним курсом і кількість дослідників у дослідженнях і 

розробках.  

Світовий банк подає дані з високотехнологічного експорту з 1988 р., а 

дані з кількості дослідників з 1996 р. (див. Додаток М). Тому ми побудуємо дві 
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моделі: перша модель за даними 1988-2016 рр. з трьома факторами (не 

включена кількість дослідників); друга модель за даними 1996-2015 рр. з усіма 

чотирма факторами. 

Взаємний вплив факторів можна з’ясувати за допомогою лінійного 

коєфіцієнта кореляції Пірсона. Кореляція між двома ознаками свідчить про 

причинний зв'язок між ними, коли або одна з ознак є частковою причиною 

іншої, або обидві ознаки пов'язані спільними причинами. Побудова 

кореляційної матриці може допомогти відкинути несуттєві зв'язки, чіткіше 

окреслити напрям пошуків, порівняти вплив різних факторів тощо. 

Коефіцієнт кореляції набуває значень від – 1 до + 1. У цих межах 

можливі всі числові значення коефіцієнта кореляції. Якщо жодного зв'язку між 

ознаками не існує, то коефіцієнт дорівнює 0. За позитивної кореляції в процесі 

збільшення числових значень однієї ознаки відповідно збільшуються числові 

значення іншої ознаки. За негативної кореляції збільшенню числових значень 

одної ознаки відповідає зменшення числових значень іншої ознаки. 

Коефіцієнт кореляції Пірсона розраховують за формулою (3.1): 

r xy=                       (3.1) 

Розрахунок коефіцієнтів кореляції для залежної змінної 

(високотехнологічний експорт) і для кожної із факторних ознак подано в 

таблиці 3.1 (в роботі для всіх статистичних розрахунків використовувалися 

вбудовані статистичні функції програми Excel). Всі фактори мають високий 

коефіцієнт кореляції з високотехнологічним експортом. Водночас, ВВП 

сильно корелює з ПЗІ, тому відрізнити чітко їх вплив на залежну змінну 

важко.  

Моделі регресійного аналізу дають можливість оформити уявлення про 

вид зв'язку між факторами у вигляді так званого рівняння регресії, що описує 

залежність між середнім значенням однієї ознаки (залежної, поведінку якої 

вивчаємо) та значеннями сукупності ознак умовно незалежного фактору, 
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вплив якого на залежну ознаку ми оцінили за допомогою коефіцієнта 

Пірсона. 

Таблиця 3.1. 

Розрахунок лінійних парних коефіцієнтів кореляції 

 
Високотехнологічни
й експорт, млн дол. 

(ВЕ) 

ВВП, 
млн дол. 
(ВВП) 

Прямі 
іноземні 
інвестиції, 
млн дол. 

(ПІІ) 

Прямі 
інвестиції 
за кордон, 
млн дол. 

(ПЗІ) 

Дослідники в 
ДІР, тис. осіб 

(Д) 

ВЕ 1 - - - - 

ВВП 0.977 1 - - - 

ПІІ 0.768 0.683 1 - - 

ПЗІ 0.950 0.942 0.611 1 - 

Д  0.869 0.812 0.648 0.793 1 

 

В економічних дослідженнях часто здійснюється пошук такої залежності 

у лінійному вигляді, тому йдеться про рівняння лінійної регресії. Знання 

залежності у вигляді рівняння дає змогу пояснити поведінку залежної ознаки. У 

найпростішому вигляді рівняння регресії має вигляд у=а+Σbх, де 

інтерпретацію має параметр b, бо саме цей показник має вплив на 

результативний фактор у в абсолютних одиницях вимірювання. 

В результаті регресійного аналізу ми приходимо до двох моделей (3.2, 

3.3): 

ВЕ=-9933+0,061ВВП+2,1ПІІ+1,3ПЗІ    (3.2) 

ВЕ=-15985+0,046ВВП+2,2ПІІ+0,75ПЗІ+130Д   (3.3) 

 
Коефіцієнти детермінації моделей становлять 0,985 і 0,989 за рівня 

значущості менше 0,01. t-критерій вказує на те, що всі регресійні b-

коефіцієнти є статистично значущими (в першій моделі за рівня значущості 

менше 0,01, у другій – принаймні менше 0,05). Це означає, що на 99% або 

95%, відповідно, є впевненість, що розглянуті фактори дійсно впливають на  

високотехнологічний експорт.  
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В обох моделях b-коефіцієнти мають схожі значення, що підтверджує 

стійкість результатів наших розрахунків. Зокрема, кожний долар прямих 

інвестицій збільшує зазвичай високотехнологічний експорт більше ніж на 2 

долари (b2=2,1 для ф.3.2; b2=2,2 для ф.3.3) Прямі інвестиції корейських 

компаній за кордон впливають слабше (b2>b3 для формул 3.2 и 3.3). Тобто 

проникнення іноземного транснаціонального капіталу більше сприяло 

розвитку високотехнологічного експорту, ніж експорт корейськими 

компаніями капіталу за кордон. Збільшення ВВП Республіки Корея на 1 

мільярд доларів (b1 для ф.3.2) означає збільшення високотехнологічного 

експорту на 60 мільйонів доларів (або 6 центів на 1 долар ВВП). 

Інші досліджені нами фактори впливають таким чином, що наприклад, 

збільшення кількості дослідників на 1 тисячу осіб означає збільшення 

високотехнологічного експорту на 130 мільйонів або 130 тисяч доларів на 

одного дослідника (b4 для ф.3.3). 

За параметрами рівняння регресії можливо дати характеристику 

відносних змін показників, для цього розраховують коефіцієнт еластичності.  

Коефіцієнт еластичності розраховується за формулою (3.4): 

K ел = b                                                      (3.4) 

Дві моделі дозволяють нам визначити межі для висновків за 

коефіцієнтами еластичності. Розраховані нами коефієнти еластичності для 

обох моделей становлять: для ВВП 0,50-0,71 (з формул 3.2 і 3.3), для прямих 

іноземних інвестицій 0,21-0,23, для прямих інвестицій за кордон 0,14-0,23, для 

кількості дослідників 0,33.  

Тобто наприклад коефіцієнт еластичності показує, що із збільшення 

прямих інвестицій на 1% призводить в середньому до збільшення 

високотехнологічного експорту на 0,22%. Таким чином найбільше впливають 

на високотехнологічний експорт зростання ВВП і кількість дослідників. 

Глобальні тенденції інтернаціоналізації виробництва й капіталу, 

приватизації, стратегічних альянсів і лібералізації зовнішньої торгівлі 

поставили ТНК у центр світового економічного розвитку. Транснаціональні 
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корпорації є «рушіями світової економіки». На сьогодні ТНК є не лише 

інтегральною складовою сучасної системи міжнародних економічних 

відносин, а й чинником її подальшого перетворення. Добробут країни, її 

участь у міжнародному поділі праці, рівень інтегрованості у світове 

господарство і, в остаточному підсумку, її міжнародна конкурентоздатність 

дедалі більшою мірою залежать від того, наскільки успішна діяльність ТНК, 

що базуються в її економіці, або яку приймає країна.  

Далі ми проаналізуємо взаємний зв'язок між показниками розвитку 

національної економіки Кореї та результатами діяльності її найбільших 

транснаціональних корпорацій.  

Важливою характеристикою провідних корейських транснаціональних 

корпорацій є те, що більшість з них належать (або належали) до чеболів. Вони 

були рішуче підтримані урядом на початку економічного розвитку Кореї в 

1960-х роках, і вони відіграють ключову роль в становленні Кореї як однієї з 

нових індустріальних країн (НІС).  

Проте після азійської фінансової кризи 1997 року раніше близькі 

стосунки між урядом і чеболями стали напруженими. Чеболі деякими 

дослідниками та аналітиками розглядаються як причина кризи, а також існує 

думка, що вони є бар'єром становлення та розвитку справедливої і 

конкурентної ринкової системи. Тому уряд посилив правила моніторингу 

чеболів і сприяв ряду структурних реформ в області корпоративного 

управління. Державна підтримка чеболів знизилася, і в результаті чеболі були 

змушені стати більш прозорими, працювати за ринковими правилами, а також 

співпрацювати з малими і середніми підприємствами з метою стійкого і 

збалансованого зростання. 

Більшість з 20 провідних фірм Кореї  відносяться до наступних восьми 

чеболів – таблиця 3.2:  

• Samsung: Samsung Electronics, Samsung SDI, Samsung C&T 

• POSCO Group: POSCO 

• Hyundai Heavy Industries Group: Hyundai Heavy Industries 
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• Hyundai-Kia Motors Group: Hyundai Motor, KIA Motors, Hyundai Mobis 

• LG Group: LG Chem, LG Electronics, LG Display 

• SK Group: SK Hynix, SK Telecom, SK Innovation 

• Lotte Group: Lotte Chemical, Lotte Shopping 

• Hyosung: Hyosung Corporation 

Таблиця 3.2 

Найбільші ТНК Республіки Корея [233] 
Ранг за 
розміром 
активів 

Компанії ТNІ, % 

1 Samsung Electronics Co., Ltd  56.1 
2 POSCO  н/д 
3 Hyundai Motor Company  37.9 
4 Korea Gas Corporation  7.5 
5 LG Chem Ltd.  47.9 
6 LG Electronics Inc.  34.0 
7 SK Hynix Inc.  54.1 
8 Korea Electric Power Corporation  3.4 
9 Lotte Chemical Corporation  44.7 
10 Lotte Shopping Co., Ltd.  23.6 
11 Samsung Display Co., Ltd.  н/д 
12 Kia Motors Corporation  34.9 
13 Samsung C&T Corporation  н/д 
14 LG Display Co., Ltd.  46.1 
15 Hyundai Mobis Co., Ltd.  34.8 
16 SK Telecom Co., Ltd.  2.7 
17 Hyosung Corporation  н/д 
18 Samsung SDI Co., Ltd.  48.8 
19 Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.  н/д 
20 SK Innovation Co. Ltd.  н/д 
 

Lotte Chemical був сформований коли Honam Petrochemical і KP 

Chemical об'єдналися в 2012 році з Honam Petrochemical, а почав він свою 

діяльність як керована державою компанія в 1976 році, яка стала частиною 

Lotte Group в 1979 році, коли вона продала половину своїх акцій Lotte у 

відповідь на намагання приватизації корейським урядом. 

Всі 20 найбільших корейських транснаціональних корпорацій (за 

винятком Samsung Display)  мають лістинг на Корейській біржі (KRX), 13 з 

них також вказані на зарубіжних фондових біржах. Серед 20 провідних фірм 
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дві фірми (Kogas і KEPCO) знаходяться під контролем держави. Основними 

акціонерами KOGAS є уряд (26,15%), KEPCO (20,47%), а також місцеве 

самоврядування (7,94%), що складає 54.56%  публічних акцій. KEPCO має 

21,17% у прямій державній власності, з інших 29,93% належить побічно через 

Korea Finance Corporation (KoFC) повністю державному підприємству. Решта 

18 фірм - це приватні компанії [233]. 

Середня частка іноземної власності вищеназваних міжнародних 

компаній становить 31,55%. Одинадцять з 20 фірм мають 30% або більш 

високі іноземні пакети акцій. POSCO (52,9%) і Samsung Electronics (51,0%) 

мають найбільшу питому вагу іноземного володіння, що перевищує 50%. Далі 

йде Hyundai Mobis (48,1%), а потім Hyundai Motor (43,6%), SK Telecom 

(43,5%), SK Hynix (42,8%), Kia Motors (33,9%), LG Chem (33,6%), SK 

Innovation (32,6 %), і Hyosung (30,8%). Samsung Display, Samsung SDI, LG 

Display, У KEPCO і Samsung C&T має іноземні пакети акцій, що перевищують 

20%, в той час як у LG Electronics, Lotte Shopping і Hyundai Heavy Industries 

частка пакету перевищує 10%. KOGAS займає останнє місце серед 20 

компаній з 7,51% іноземного капіталу.	  

Як було показано в підрозділі 1.1., транснаціональний індекс (TNI) є 

мірою інтернаціоналізації корпоративної діяльності, який розраховується як 

середнє арифметичне значення трьох показників: іноземних активів до 

загального обсягу активів, зарубіжних продажів до загального обсягу продажів 

і чисельності працівників за кордоном до загальної кількості зайнятих (див 

таблицю 3.2).  

Оскільки дані зовнішньої зайнятості для шести компаній (POSCO, 

Samsung Display Co., Ltd., Samsung C&T Corp., Hyosung Corp., Hyundai Heavy 

Industries Co., Ltd., і SK Innovation Co., Ltd.) не є доступними в офіційних 

звітах, тільки 14 транснаціональних корпорацій можна включити в рейтинг по 

всім балам. Samsung Electronics має найвищий TНI 56,1, далі йдуть SK Hynix 

(54,1) і Samsung SDI (48,8).  
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Всі з трьох найбільших компаній відносяться до електронної 

промисловості. Наступні три фірми з точки зору їх TНI мають TНI біля 40% і 

належать або до хімічної або до електронної промисловості (LG Chem, 47,9; 

LG Display, 46,1 і Lotte Chemical, 44,7). Сім з 11 транснаціональних компаній 

мають TНI в межах 20-30 відсотків. Ці фірми, в основному, належать до 

автомобілебудування і оптової і роздрібної торгівлі, промисловості. KOGAS, 

KEPCO і SK Телекомунікації потрапляють в нижню частину рейтингу, де 

знаходяться державні компанії. TНI цих фірм вже нижче 8, що значно нижче, 

ніж 11 інших фірм. 

Проаналізовані в попередніх розділах тенденції транснаціоналізації 

дозволяють зробити висновок, що ТНК і пов’язані з ними інвестиційні потоки 

орієнтовані, в основному, на галузі, які мають певні якісні характеристики, до 

них можна віднести високотехнологічні галузі виробництва, які відрізняються 

високими вхідними бар’єрами, а також галузі ресурсо забезпечення. 

Особливе місце в інвестиційних стратегіях ТНК посідають стратегічні 

альянси. Вони створюються компаніями для підвищення 

конкурентоспроможності з використанням багатофакторного синергетичного 

ефекту, виходу на цільовий ринок або закріплення на ньому, посилення 

монопольного становища. На сьогодні стають усе більш популярними 

стратегічні альянси у високотехнологічних галузях, що дозволяє реалізовувати 

складні проекти з використанням сильних сторін кожного з учасників. 

Наприклад, компанія Samsung успішно реалізувала спільні проекти 

зкомпанією Intel (розробка пристроїв оперативної пам’яті), Toshiba і Thomson 

(DVD-плеєри й відеомагнітофони), Compaq і Siemens (мікропроцесори), Cisco 

System (кабельні модеми) та багато інших. 

Часто альянси є єдиним способом виходу на олігопольні ринки, де вже 

існують сформовані бізнес-структури. У першу чергу, це стосується 

латиноамериканських і азійських країн. Поширеною формою стратегічних 

альянсів є спільні підприємства, які особливо популярні на азійських ринках: 
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китайському, індійському, в’єтнамському, південнокорейському, японському 

й ринках інших країн АСЕАН. 

На нашу думку, є кілька мотивацій для розширення міжнародної 

діяльності для корейських транснаціональних компаній. Перша полягає у 

використанні більш низьких витрат на робочу силу в приймаючій країні. 

Китай історично був ключовим місцем для цієї мети, але збільшення 

китайських витрат на оплату праці протягом останніх декількох років 

спонукали корейські фірми перенести виробництво в інші країни, такі як 

В'єтнам. Samsung Electronics, наприклад, вже створила два заводи у В'єтнамі, і 

недавно компанія оголосила про плани по будівництву ще одного заводу в за 

560 мільйонів доларів США в Хошиміні. Дотримуючись цієї тенденції, LG 

Electronics і інші фірми корейської електроніки також виносять підприємства 

до В'єтнаму. 

Друга мотивація полягає в пошуку природних ресурсів. Як доводить 

аналіз галузевої приналежності найбільших корейських ТНК, «нафтопродукти, 

хімікати і газ» є другим за величиною промисловості з точки зору іноземних 

активів серед 20 провідних фірм. Оскільки ця галузь залежить від природних 

ресурсів та енергії, корейські фірми активно прагнуть до забезпечення 

природними ресурсами за кордоном. Раніше уряд заохочував закордонні 

інвестиції в області ресурсів і енергетики. Через погану роботу цих інвестицій, 

однак, фірми почали скорочувати або продавати існуючі акції. Останнім часом 

розробки сланцевого газу в Сполучених Штатах спонукали деякі провідні 

компанії інвестувати в нетрадиційні природні ресурси. 

Третя складова – це бурхливий розвиток азійських ринків як драйвер для 

пошуку потенційних ринків. Останніми роками азійський регіон став 

найбільшим місцем для зарубіжних інвестицій. Це не тільки через низьку 

вартість робочої сили, а й саме через розвиток місцевих ринків Азії. 

Наприклад, Hyundai Motor зобов'язалася здійснити додаткові інвестиції в 

західному Китаї щоб задіяти його менш розвинені провінції. Через фінансову 

кризу і зниження попиту в розвинених країнах, країни, що розвиваються, стали 
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важливими акторами ринку, які шукають інвестиції корейських фірм. Kia 

Motors і Hyundai Motor встановили нові заводи в Мексиці та Бразилії 

відповідно. Додатковою мотивацією є експансія на сусідні ринки, наприклад, 

більше 90% продукції Samsung Electronics у В'єтнамі експортується в інші 

сусідні країни. 

Аналіз індикаторів ефективності діяльності корейських ТНК та їх 

взаємозв’язку з розвитком національної економіки Республіки Кореї ми 

будемо здійснювати на прикладі трьох провідних компаній – Samsung, 

Hyundai, LG. 

Враховуючи значні коливання показників під час світової економічної 

кризи 2008-2009 років, проаналізуємо взаємозв’язок між показниками в 

діапазоні 2010-2015 роках (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 
Динаміка активів компанії Samsung 

Pік 
Активи, млн.дол.США Темпи зростання, % Індекс 

транснаціо
нальності  
активів 

всього закордонні національні всього закордонні націонал
ьні 

2010 118336 18074 100262 - - - 0,1527 

2011 135120 24051 111069 114,18 133,06 110,78 0,1779 

2012 169701 26076 143625 125,59 108,41 129,31 0,1536 

2013 203671 46425 157246 120,01 178,03 109,48 0,2279 

2014 211205 56163 155042 103,69 120,97 98,59 0,2659 

2015 205860 62294 143566 97,40 110,91 92,59 0,3026 

         

Для оцінки результативності діяльності найбільших корейських ТНК, 

зокрема компанії Samsung, розглянемо ефективність використання певних 

ресурсів – 1) активів (вартість вкладеного капіталу); 2) дохід від продажу 

(результат використання активів); 3)  людський ресурс (працюючі). В таблиці 

3.3 розрахованo темпи зростання активів та визначено індекс 

транснаціональності  активів  ( = ).  
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В таблиці 3.4  проаналізуємо динаміку показників доходів від продажу 

продукції компанії Самсунг, темпи зростання доходів та індекс 

транснаціональності доходів ( =  ).  

 

Таблиця 3.4 

Динаміка  доходів продаж компанії Samsung 

Pік 

Доходи від продажів, млн. 
дол. США Темпи зростання, % Індекс транс-

національност
і  доходів всього закор-

донні 
національн

і 
всьог
о 

закор-
донні національні 

2010 133756 111394 22362 - - - 0,8328 

2011 148879 124939 23940 111,31 112,15 107,05 0,8391 

2012 192939 179059 13880 129,59 136,83 57,97 0,9280 

2013 209727 188833 20894 109,91 105,45 150,53 0,9003 

2014 196263 176533 19730 95,58 93,48 94,42 0,8994 

2015 177143 158756 18387 90,25 89,92 93,19 0,8962 

 

В таблиці 3.5 проаналізуємо динаміку показників працюючих компанії 

Самсунг, темпи зростання їх кількості та індекс транснаціональності 

працівників ( =  ).  

Таблиця 3.5.  

Динаміка  показників працюючих в компанії Samsung 

Pік 

Працюючі, осіб Темпи зростання, % Індекс 
транснаці
ональнос

ті  
працююч

их 

всього закордонні національні всього закордонні національні 

2010 190464 94802 95662 - - - 0,4977 

2011 221726 119753 101973 116,41 126,31 106,59 0,5400 

2012 227000 123563 103437 102,37 103,12 101,43 0,5443 

2013 240000 149298 90702 105,72 120,85 87,68 0,6220 

2014 319208 219822 99386 133,00 147,07 109,57 0.6886 

2015 352592 251215 101377 110,5 114,28 102,00 0,7124 
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Ефективність використання ресурсів можна проаналізувати на основі 

певних фінансових індикаторів діяльності компанії: темпи зростання доходів 

повинні бути більшими ніж темпи зростання активів, що більші за темпи 

зростання працюючих ( ). Так, зменшення величини 

витрат при інших  незмінних умовах веде до зростання прибутку, і таким 

чином зростання величини Доходу в даному випадку є позитивною 

тенденцією, тобто  Зростання Активів компанії пов’язано з 

додатковим інвестуванням в діяльність компанії, і позитивною є тенденція 

збільшення оборотності активів і, як результат, збільшення Доходу і прибутку. 

Тому про ефективність використання  фінансових ресурсів компанії буде 

свідчити наступне співвідношення . Зростання кількості 

Працюючих є додатковими витратами для компанії і може позитивно 

оцінюватися лише за умов, що темпи зростання продуктивності праці 

працюючих вищі за темпи зростання заробітної плати. Зростання 

продуктивності праці працюючих при зростанні кількості Працюючих 

пов'язано із додатковими інвестиціями в підприємство, що знаходить 

відображення в збільшенні Активів компанії, і тенденцією зростання Активів 

буде позитивною лише за умов такої залежності   Поєднавши 

дані залежності бачимо, що ефективність використання ресурсів можна 

проаналізувати на основі такого співвідношення . Для 

цього визначимо середні темпи зростання даних показників за період 2010-

2015 рр. для Samsung, Hyundai, LG (табл. 3.6-3.7). 

Таблиця 3.6 

Середні темпи зростання активів, доходів, робітників  

за період 2010-2015 рр.  компанії Samsung 
Середні темпи зростання,  % національні закордонні загальні 

Активів 108,15 130,27 112, 17 
Доходів 100,63 107,56 107, 14 

Працюючих 101,05 119,44 111,50 
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Розрахункові показники свідчать про порушення запропонових 

фінансових індикаторів співвідношення темпів зростаня Активів, Доходів і 

Працюючих в цілому (тобто і національних і закордоних і загальних), що 

свідчить про недостатню ефективність використання даних ресурсів діяльності 

компанії Samsung. 	  

Зростання темпів працюючих свідчить про збільшення зайнятості 

населення,  перш за все, за кордоном (що є типовим для транснаціональних 

компаній), але і в цілому по всіх регіонах. В останні роки є зменшення 

величини темпів зростання і активів і доходів, хоча приріст працюючих 

залишається позитивним. З урахуванням того, що зростає кількість 

працюючих, підвищується загальний рівень добробуту населення, можна 

прийняти як наслідок зростання витрат на заробітну плату, соціальне 

забезпечення, додаткові податки, що свідомо робиться керівництвом компанії і 

веде до порушення золотого правила, а саме: . 

Керівництво компанії Samsung, таким чином сприяє забезпеченню 

певної стабільності зайнятості  для всіх регіонів і зменшенню напруги в 

питаннях соціальної захищенності населення, сприяючи, таким чином, 

вирішенню даних питань на національному та глобальному рівнях. 

На відміну від ситуації в компанії Samsung,  ми можемо спостерігати при 

аналізі показників інших найбільших корейських ТНК, що тенденції темпів 

зростання Активів, Доходів і Працюючих є різними. (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Середні темпи зростання активів, доходів, робітників  за період 2010-2015 

рр.компаній Hyundai, LG 

Hyundai 

Середні темпи 
зростання, % національні закордонні загальні 

Активів 96,5 106,75 103,51 
Доходів 124,35 96,97 97,38 

Працюючих 115,76 95,22 101,15 
LG 

 національні закордонні загальні 
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Активів 97,6 155,74 149,78 
Доходів 103,07 129,80 107,26 

Працюючих 94,58 140,71 118,44 
 

Аналізуючи ситуацію в компанії Samsung, коректно загальний показник 
прийняти за середній, і тоді можна зробити  наступний висновок: найбільш 

прийнятна ситуація для закордонних підприємств компанії Samsung,  в той 
час, як підприємства, що розміщені в Кореї, знаходяться в економічно 
невигідному становищі. Підвердженням даного висновку є значення індексів 
транснаціональності. На основі індекса транснаціональності бачимо: майже 

половина працюючих працюють на підприємствах, що знаходяться на 
території закордоних країн (таблиця 3.5), при цьому дані підприємства мають 
в різні роки від 15 % до 30 % всіх активів компанії (таблиця 3.3), реалізуючи і 

створюючи від 82% до 93%  доходів від продажу (таблиця 3.4). Дані цифри 
дозволяють зробити наступний висновок: зарубіжні робітники, маючи в 
середньому 20% активів, створюють в середньому 80% доходів, що свідчить 

про найсприятливіші умови для бізнесу саме для дочірніх підприємств. 
Більш детально дослідити ефективність використання ресурсів за 

територіальним признаком можна за допомогою регіональних показників 

результативності (національних, закордонних, загальних). За первісною 

інформацією таблиці 3.3, 3.4, 3.5 розраховано такі показники результативності:  

індекс  доходності активів  (Ідох=Д/А), індекс озброєнності праці активами чи 

активоозброєнність працівників (Іозб =А/П), індекс продуктивності праці ( 

Іпрод=Д/Р) для таких підприємств: національних (N), закордонних (F), 

загальних (T) (див. табл. 3.8).  

Таблиця 3.8 

Показники результативності для компанії Samsung за 2010-2015 рр. 
 Національні (national – N) Закордонні (foring – F) Загальні (total – T) 
          

2010 0,22 1,04 0,23 6,16 0,19 1,17 1,13 0,62 0,70 
2011 0,21 1,08 0,23 5,19 0,20 1,04 1,10 0,60 0,67 
2012 0,09 1,38 0,13 6,86 0,21 1,44 1,13 0,74 0,84 
2013 0,13 1,73 0,23 4,06 0,31 1,26 1,02 0,84 0,87 
2014 0,12 1,55 0,19 3,14 0,25 0,80 0,92 0,66 0,61 
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2015 

0,12 1,44 0,18 2,54 0,28 0,72 0,86 0,64 0,55 
 

Аналіз показників результатвності за регіонами в період 2010-2015 рр. 

дозволив виявити основні тенденції співвідношень, що представлено в таблиці 

3.9.  

Таблиця 3.9. 

Показники результативності для компанії  Samsung за 2010 р. та 2015 р. 
 Національні Закордонні Загальні 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 
Індекс доходності 
активів (Д:А) 0,22 0,12 6,16 2,54 1,13 0,86 

Індекс озброєнності  
прцюючих (А:П), млн на 

1 працюючого 
1,04 1,44 0,19 0,28 0,62 0,64 

Індекс продуктивності 
праці ( Іпрод  = Д / Р) 0,23 0,18 1,17 0,72 0,70 0,55 

          

За даними табл. 3.8 можна зробити наступні висновки: 

-‐ показники ЗАГАЛЬНІ (IT) можна розглядати як значення середніх 

показників; 

-‐ показники ЗАКОРДОННІ (IF) мають значення, що говорять про 

найсприятливіші умови для ведення бізнесу саме в дочірніх компаніях на 

зарубіжній території, чому сприяє усвідомлена політика компанії; 

-‐ показники НАЦІОНАЛЬНІ (IN) за індексом доходності активів та 

індексом продуктивності праці мають найменші  значення, в той час як 

показник озброєнності активами має найбільше значення, що свідчить 

неефективне використання вкладеного капіталу і ведення бізнесу на території 

материнської компанії. 

Визначимо вплив зовнішніх факторів на динаміку результативності 

використання ресурсів компанії Samsung. Для цього проаналізуємо показники 

табл 3.3, 3.4, 3.5 та таблиці П.1 додатку П, де до розрахунків взято такі 

показники (як зовнішні фактори): технології та інновації, % від ВВП; поточні 

витрати на освіту в % від ВВП; експорт високотехнологічних товарів в 
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доларах США; дослідники в ДІР на млн. осіб; прямі іноземні інвестиції в 

доларах США; валова додана вартість в млн. США. 

Для того, щоб визначити наскільки запропоновані соціально-економічні 

показники взаємопов’язані, необхідно застосувати методи кореляційного аналізу. 

Виявлення причинно-наслідкового характеру зв’язку базується на аналізі 

значення коефіцієнта кореляції. Для перевірки стохастичного зв’язку між 

факторами розрахуємо лінійний коефіцієнт кореляції Пірсона (див. формулу 3.1). 

Визначимо коефіцієнти парної кореляції, які дозволять зробити висновок 

про щільність зв’язку між показниками і виявити найбільш вагомі зовнішні 

фактори (табл. 3.10). 

Розраховані показники свідчать про наявність чи відсутність  

причинного зв'язку між запропонованими показниками. Для цього треба 

визначитися з критичним значенням коефіцієнта кореляції. Критичне значення 

лінійного коефіцієнта кореляції при обсязі сукупності n=6 за таблицею 

критичних значень лінійного коефіцієнта кореляції r0,99 = 0,83, тобто з 

ймовірністю 99% вважаємо зв’язок позитивним та суттєвим для розрахованих 

коефіцієнтів при умові, що даний коефіцієнт більший за 0,83.  

Таблиця 3.10 

Значення парного коефіцієнта кореляції  Пірсона 

№ 
п/п 

Показники Коефіцієнт 
кореляції 

rxy результативний факторний 

1 Працюючі в К0 Samsung Експорт високотехнологічних 
товарів в доларах США 0,73952 

2 Працюючі в К0 Samsung Дослідники в ДІР на млн. осіб 0,922183 

3 Працюючі в К0 Samsung Прямі іноземні інвестиції в 
доларах США 0,30357 

4 Працюючі в К0 Samsung Валова додана вартість в млн. 
США 0,945495 

5 Працюючі в К0 Samsung Поточні витрати на освіту в % від 
ВВП 0,026241 

6 Дохід в К0 Samsung Експорт високотехнологічних 
товарів в доларах США 0,163629 

7 Дохід в К0 Samsung Дослідники в ДІР на млн. осіб 0,768031 
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Висновок за даними таблиці 3.10 може бути наступним: на зростання 

кількості працюючих в К0 Samsung впливає зростання дослідників в ДІР на 

млн. осіб в Кореї. В той же час зростання поточних витрат на освіту в % від 

ВВП не впливає принципово на кількість працюючих в К0 Samsung. Також 

цікавим є те, що дохід в К0 Samsung не пов'язаний суттєво з ескпортом 

високотехнологічних товарів.  

Останнім часом в компанії Samsung змінюється принцип роботи і бізнес-

стратегія. В процесі впровадження інновацій, спрямованих на модифікацію 

компанії, основна увага приділяється технологіям і партнерським зв'язкам для 

виявлення тенденцій, орієнтованих на людину і управління ними. В кінцевому 

підсумку ці тенденції покликані перетворити суспільство в цілому. Хоча 

інвестиції компанії не завжди безпосередньо пов'язані з основними напрямами 

діяльності і продуктами Samsung, вони націлені на пошук абсолютно нових 

сфер в майбутньому. Мета полягає не просто в споживанні продуктів, але в 

використанні технологій як засобу для перетворення інвестиційної політики 

Samsung для того, щоб розширити екосистему компанії і досягти 

співробітництва з усіма партнерами в галузі. 

Таким чином, аналізуючи вплив зовнішніх факторів на показники 

діяльності компанії Samsung, можна зробити висновок, що суттєво впливають не 

окремі економічні явища, а загальна економічна політика розвитку країни Корея, 

яка сприяє зростанню саме транснаціональності основних корейських компаній. 

Проведений економетричний аналіз доводить, що економіка Республіки 

Корея відноситься до числа тих економік, які орієнтовані на експорт товарів та 

послуг і націлені на світовий ринок. В свою чергу, на ринках збуту виживають 

конкурентоспроможні товари та послуги. З іншого боку, в першу чергу 

корейська модель стратегії розвитку найбільшу увагу приділяє забезпеченню 

робочими місцями 48-мільйонного населення країни. Для виробництва 

конкурентоспроможної продукції необхідні сировина, кваліфіковані фахівці і 

передова матеріально-технологічна база, а також бездоганна система 
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логістики. В той самий час країна практично немає корисних копалин. Тому 

Корея зробила ставку на підвищення якості людських ресурсів.  

Отже, Корея в результаті реалізації стратегії модернізації  перетворилася 

з відсталої країни, якою була після закінчення Корейської війни, в заможну, 

демократичну, високотехнологічну державу. Однак, на нашу думку, в останні 

роки можна було спостерігати ознаки того, що методи і інститути, які 

забезпечили тривалий період економічного прогресу, почали втрачати 

ефективність. Це пов’язане з тим, що основними двигунами 

південнокорейської економіки до теперішнього часу були чеболі - гігантські 

промислові конгломерати, які належать сім'ям найбільших корейських 

бізнесменів, але мають тісні зв'язки з державою.  

Як було продемонстровано вище, вони змогли ефективно використати в 

цілому добре освічене населення для створення динамічного експортного 

механізму, застосовуючи відносно дешеву працю та переходячи поступово до все 

більш складних в технологічному відношенні промислових процесів. Багато 

чеболів як і раніше залишаються дуже успішними (входять до топ-500 світових 

ТНК), діють в авангарді високотехнологічних галузей, таких, наприклад, як 

виробництво смартфонів і напівпровідників, а також демонструють досягнення в 

більш традиційних секторах, таких як корабле- та автомобілебудування.  

Однак домінування корейських транснаціональних корпорацій в 

корейській економіці має і зворотну сторону – недостатньо розвинений сектор 

послуг і певний ступінь бюрократизації залишає мало місця для свободи 

підприємництва. Колись дуже високі темпи економічного зростання в останні 

роки сповільнилися, оскільки принцип функціонування економіки змінився: 

якщо раніше вона використовувала наявні технології для стимулювання 

зростання, то тепер вона сама їх створює, а це веде до виникнення нових 

ускладнень. У той же час процес переходу робочої сили з низькопродуктивних 

секторів в більш продуктивні в цілому завершено, що і було підтверджено в 

результаті проведеного вище аналізу.	  
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3.2 Особливості формування засад креативної економіки в 

Республіці Корея 

 
 
Активна економічна політика уряду Республіки Корея, спрямована на 

підтримку національного бізнесу, позитивно позначилася на 

макроекономічних показниках країни, сприяла розширенню життєво 

важливого економічного простору. Зараз країна зосереджує зусилля на 

пріоритетному розвитку національного експорту, залученні іноземного 

капіталу в економіку країни і пожвавленні ринку нерухомості за ефективних 

заходів забезпечення регулювання держави у сфері економіки та фінансів. 

Необхідно додати, що позитивний вплив на економічну ситуацію в країні мали 

прийняті урядом  заходи щодо стимулювання внутрішнього споживання та 

інвестування у виробництво.  

Необхідно зазначити, що всього за декілька десятиліть у країні 

сформувалася сучасна структура економіки, заснована на нових технологіях, 

що зумовило новий рівень промислового виробниіцтва. В результаті розвитку 

національних корпорацій та підвищення їх технологічного рівня Республіки 

Корея посідає позиції лідера за Світовим індексом промислової 

конкурентоспроможності. Необхідно відзначити, що у 2016 р. компанія 

«Deloitte Touche Tohmatsu Limited» (Deloitte Global)	   і Рада з 

конкурентоспроможності США підготували Звіт про Світовий індекс 

промислової конкурентоспроможності, згідно з яким промислове виробництво 

продовжує відігравати значну роль у розвитку глобальної економіки, 

впливаючи на розвиток промислової інфраструктури, створення нових 

робочих місць, а також на показники валового внутрішнього продукту, 

виробничий сектор та економічне зростання. У Звіті виокремлено шість 

основних країн – США, Китай, Японія, Німеччина, Республіка Корея та Індія, 

на частку яких сукупно припадає 60 відсотків світового промислового 

виробництва в структурі ВВП, що свідчить про вплив зазначених країн на 

глобальні тенденції промислового виробництва.  
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Фахівці зазначають, що до 2020 року п'ять країн Азійсько-

Тихоокеанського регіону, серед яких Китай, Японія, Республіка Корея, 

Тайвань та Індія, увійдуть до першої десятки рейтингу, залишивши в ньому 

лише два вільних місця для країн Європи, які посядуть Німеччина і Велика 

Британія [197]. 

При цьому потрібно зауважити, що в країні є п'ять основних галузей, як 

наприклад, виробництво сталі, автомобілів, двигунів, автозапчастин і 

напівпровідників, від яких залежить розвиток промислового виробництв. Тому 

зниження конкурентоспроможності навіть якої-небудь однієї з даних п'яти 

галузей промисловості країни може істотно вплинути в цілому на загальний 

обсяг промислового виробництва країни.  

Отже, досвід Республіки Корея чітко показує можливості держави 

успішно сприяти становленню конкурентоспроможного приватного бізнесу, 

який в стислий історичний період набув транснаціонального характеру. Великі 

корпоративні структури, спираючись на підтримку держави, змогли досить 

швидко наростити виробничий потенціал, потужності якого сприяли 

вирішенню завдань, пріоритетних з точки зору національних інтересів 

наздоганяючого розвитку. 

Потрібно зауважити, що динамічний розвиток країни сприяє припливу 

іноземного капіталу. У 1980-1990-х рр. в Кореї, як і в інших нових 

індустріальних країнах (НІК) першої хвилі, таких як Тайвань, Сінгапур, 

Гонконг, експорт капіталу був пов'язаний з переміщенням трудомістких 

виробництв в країни з більш дешевою робочою силою з підвищенням 

технологічного рівня промисловості країн НІК першої хвилі. Внутрішньо 

регіональні інвестиції стали одним з чинників індустріалізації, модернізації і 

прискореного економічного розвитку всього регіону. Обсяг залучених прямих 

іноземних інвестицій подано на рисунку 3.1. 

Отже, досвід країни показує, що основою успішної транснаціоналізації є 

залучення капіталу саме до високотехнологічних та інноваційних галузей 

економіки, а важливим фактором цього процесу є функціонування 
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національної інноваційної системи. Саме корейський досвід її створення та 

підтримки є, на нашу думку, корисним для України. 

У зв'язку з цим, вагомими є висновки Дж. Стігліца, згідно з якими 

країнам регіону потрібно сприйняти досвід Сінгапуру, де держава, спираючись 

на приватні корпоративні структури, ефективно виявляла себе не тільки в 

соціальній, але і в промисловій політиці. Успіх модернізації країн залежить від 

можливості та ефективності координації дій держави та бізнесу в економіці, 

від збалансованості урахування їх інтересів політичною системою, а також 

здатності за рахунок державно-корпоративної співпраці вирішувати соціальні 

проблеми.  

 
Рис 3.1. Динаміка ПІІ Південної Кореї [233] 

 

Особливістю сучасною міжнародного руху капіталу є включення все 

більшого числа країн у процес ввезення та вивезення прямих, портфельних і 

позичкових капіталовкладень. Однак, якщо раніше окремі країни були або 

експортерами, або імпортерами капіталу, то в даний час більшість держав 

одночасно ввозить і вивозить капітал. Для Республіки Корея також 

характерний вивіз капіталу (рис. 3.2).  

Відомо, що в азійському регіоні домінуючу роль відіграє Японія, проте 

інші країни, зокрема Республіка Корея, демонструють успіхи в розвитку 

власної економіки та зовнішньоекономічної експансії в умовах глобалізації. 

Японські інвестиці, наприклад, на відміну від інвестицій ТНК американського 
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чи європейського походження, більш орієнтовані на розвиток торгівлі, 

реалізуються у формі спільних підприємств з міноритарним японським 

акціонерним капіталом, розраховані на довгий термін і припускають 

технологічний трансфер. Ці особливості інвестування японських корпорацій 

дозволяють стверджувати, що японські прямі інвестиції сфокусовані на 

макроекономічних цілях і сприяють розвитку приймаючої економіки в цілому. 

В той час як західні транснаціональні корпорації при інвестуванні орієнтовані 

на отримання максимального прибутку в рамках конкретного підприємства. 

Також японські технологічні компанії є закритими і національно 

орієнтованими з точки зору розміщення досліджень і розвобок та більшість 

своїх дослідницьких офісів розміщують в середині країни. Результатом такого 

роду інвестиційної та дослідницької політики японських корпорацій в Азії 

стало виникнення технологічних мереж, які є інструментом реалізації 

технологічних переваг і являють собою організовану мережу субконтрактних 

виробництв, розташованих у різних азійських країнах.  
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Рис. 3.2. Топ-20 інвесторів, 2016 (млрд. дол. США) [266] 

 

Відомо, що важливим показником будь-якої економіки є її 

конкурентоспроможність на світових ринках. За розрахованим  Всесвітнім 
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економічним форумом Індексом глобальної конкурентоспроможності (The 

Global Competitiveness Indexу), у  2013–2014 рр. і 2014–2015 рр. Республіка 

Корея посідала 25 місце у світі, а у 2016-2017 рр. – 26 серед 144 країн світу що 

є дуже високою рейтинговою позицією [198]. 

Потрібно зауважити, що важливим напрямом державної політики країни 

є політика регіонального розвитку. Після економічної кризи в Азії 1998 р. уряд 

Республіки Корея розробив програму стабілізізації економіки і забезпечення 

сталого розвитку. Саме такий національний проект з підтримки місцевої 

промисловості в містах Тегу, Пусані та Кванжу і провінції Кенгсаннам-до став 

основою для подальшої промислової політики Кореї. Через три роки цей 

проект діяв вже за схемою «4 (перших суб'єктів-учасників) + 9 (одиниць, що 

приєдналися згодом)».  

Суть проекту зводиться до того, що виходячи з ключових галузей 

місцевої промисловості, Корея була поділена на  економічні кластери, кожен з 

яких відповідає за розробку і виробництво певних товарів і послуг. Наприклад, 

м. Деджон відповідає за інформаційні технології, біовиробництва, 

виробництво високотехнологічних деталей і матеріалів, а також 

роботобудування. Це місто є «Силіконовою долиною» Кореї. Зауважимо, що 

портове місто Пусан, природно, є центром логістичної діяльності та туризму.  

Проект «4 + 9» передбачає вкладення коштів не стільки на тих чи інших 

пріоритетних напрямах, скільки на розвиток у регіонів здатності до 

сприйняття нових знань і передових технологій. Необхідно додати, що не 

менше половини загального бюджету на кожному етапі програми було 

інвестовано у формування інфраструктури для інновацій і підвищення якості 

трудових ресурсів. Особливістю стратегії можна вважати те, що розширення 

інноваційного потенціалу регіонів відбувається за рахунок зміцнення 

інноваційного потенціалу та конкурентоспроможності локальних ВНЗ. У Кореї 

ВНЗ - це джерело кадрової бази виробництва, тому всіляко заохочується 

співпраця університетів з промисловими підприємствами.  
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Акцентуючи увагу на розвитку інновацій, Уряд Республіки Корея 

приділяє велику увагу розвитку економічно відсталих регіонів країни, 

здебільшого аграрних і риболовецьких (Додаток К). Сприяння розвитку 

відсталих регіонів здійснюється не за рахунок збільшення субсидій з 

державного бюджету, а шляхом всебічної допомоги вже чинним локальним 

програмам розвитку. Потрібно зазначити, що стратегія розвитку регіонів 

розрахована до 2020 р, але вже зараз є позитивні результати. Диференціація 

розвитку регіонів країни поступово долається, а інноваційний вклад Кореї є 

загальновизнаним.  

Пріоритетного значення для здійснення процесів модернізації набуває 

так звана м'яка влада (soft power), або гуманітарний потенціал держави, який  

містить у собі ресурси науки, культури, релігійних та неурядових громадських 

організацій, спорту, мас-медіа, що впливають на внутрішній розвиток і на стан 

зовнішніх зв'язків країни. Поряд з економічною та військовою потужністю, 

гуманітарний потенціал на початку XXI століття стає ефективним засобом 

впливу держави на навколишній світ, адже динамізм і результативність 

політичних і соціокультурних процесів залежать від ступеня демократизації 

суспільства, співвідношення індивідуальних і колективних інтересів, рівня 

освіти й культурного розвитку населення. 

Економічна модернізація в Республіці Корея мала значний вплив на 

соціально-економічний розвиток країни. Разом з тим, що країна стала 

промислово розвиненою країною з ефективною структурою економіки, 

здобутками у сфері інновацій, високими рейтинговими позиціями за 

показниками міжнародної конкурентоспроможності, значно зросли показники 

соціального розвитку, щонайперше, ВВП на душу населення.  

За обсягом ВВП, який становить 1740,5 млрд.дол.США, Республіки 

Корея посідає 4 місце серед країн Азійсько-Тихоокеанського регіону після 

Японії, Китаю та Індії, а також 11 місце у світі, поступаючись таким потужним 

економікам, як Німеччина, США, Великобританія, Франція, Італія, Російська 
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Федерація та Бразилія [277]. На рис. 3.3. можна прослідкувати динаміку 

зростання показника ВВП на душу населення за 2001-2016 р. 

У 2016 р. ВВП на душу населення становив 34541 дол. США. За 

прогнозами Moody’s, ріст ВВП на душу населення відносно паритету 

купівельної спроможності зросте до 38,5 тисяч дол. США у 2018 році. В Кореї 

оприлюднено план економічного розвитку країни, що передбачає збільшення 

ВВП на душу населення у номінальному вираженні до 40 тис. дол. США у 

доступній для огляду перспективі. 

Крім того, за останні п’ять років темпи росту ВВП країни на душу 

населення відносно паритету купівельної спроможності були вищими 

середньорічного показника у групі 32 держав з доходом на душу населення 

понад 30 тис. дол. США. Для порівняння: у Японії цей показник за той же 

період підвищиться до 37,8 тис. дол. США, у Франції – до 37,6 тис. дол. США 

та у США - приблизно  до 60 тис. дол. США на душу населення [235]. 

 

	  

Рис. 3.3. Динаміка ВВП Південної Кореї, 2001-2016 [277] 

 

Як зазначалося вище, для виробництва конкурентоспроможної продукції 

є необхідними сировина, кваліфіковані кадри, матеріально-технічна база та 
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система логістики. Водночас країна не має корисних копалин, а тому 

вирішальну роль відведена людським ресурсам. 

Необхідно особливо підкреслити значення людського капіталу в 

процесах економічної модернізації. Крім того, необхідно зазначити, що 

значну увагу приділено розвитку людини – освіті, кваліфікації, добробуту, 

охороні здоров’я, оскільки від якості людського капіталу, особливо його 

освітньої складової, залежить результативність реформ та інноваційного 

розвитку.  Про зростання індексу людського розвитку протягом 1980-2015 рр. 

свідчить рис. 3.4. 

Потрібно також зауважити, що складовою інноваційної системи 

Республіки Корея є система освіти. Витрати на освіту як відсоток ВВП з 2008 

р. становили понад 4%, а у 2016 р. досягли 5%, що є на рівні найбільш 

розвинених країн.  

	  

Рис. 3.4. Динаміка Індексу людського розвитку, 1980-2016 [204] 

 

На даний момент у національному активі країни є найбільші вищі 

навчальні заклади Азії, які готують випускників з навиками і знаннями, що 

відповідають вимогам усіх передових промислово розвинених країн світу. 

Більшість ВНЗ Кореї мають сильну матеріальну базу і технологічно обладнані 
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за останнім словом науки, що є гарантією успішної самореалізації студента. 

Необхідно зазначити, що корейська система освіти відповідає стандартам 

західної системи освіти, що позначається на активному розвитку студентської 

та професорської мобільності. Таким чином країна забезпечує свій ринок праці 

висококваліфікованими кадрами.  

Результат тісної співпраці південнокорейських університетів із 

закордонними вищими навчальними закладами розширює діапазон 

можливостей для розвитку і навчання студентів із зарубіжних країн. ВНЗ 

Кореї розробили програми за принципом: комфортні матеріально-технічні 

умови з боку Кореї (сучасна наукова бібліотека, високотехнологічні 

лабораторії, система стипендій та грантів, доброзичливе і безпечне 

середовище проживання тощо) надаються в обмін на таланти та ідеї студента. 

Такий принцип обміну застосовується для мотивації успіху студента та 

підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.  

Потрібно зауважити, що якісна освіта сприяла формуванню потужного  

потенціалу дослідників, що забезпечують інноваційний та технологічний 

розвиток країни. У підрозділі 3.1 розрахунки показали високу залежність 

експорту високотехнологічних товарів від дослідників – 0,85, навіть вищу, ніж 

від освіти – 0,7. В країні відмічається зростання показника дослідників на 1 

млн осіб: якщо у 2006 р. їх було 4175,  то у 2016 р. – 6777 (більш детально в  

додатку П). 

Розвиток  інновацій та зростання на його основі економіки країн мав 

вплив на соціальний розвиток. Як було зазначено вище (рис. 3.3), у країні 

відбувається значне зростання ВВП на душу населення, яке у 2017 р. склало в 

Республіці Корея – 34387 дол. США (для порівняння в інших нових 

індустріальних економіках регіону ВВП на душу населення становить в 

Сінгапурі – 80192 дол. США, Малайзії – 25308, Таїланді – 15345, Гонконзі  – 

53380 дол. США) [250]. 

Розвиток економіки та процеси транснаціоналізації сприяли створенню 

нових робочих місць, зокрема і для висококваліфікованих, освічених, 
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креативних громадян. Так, лише компанія Samsung з 2010 р. до 2015 р. 

збільшила кількість працівників з 190,4 тис. осіб до 319,2, зокрема на 

вітчизняних підприємствах з 95,7 тис. до 99,4 (таблиця 3.6). 

Необхідно додати, що населення країни вкючено в систему сучасних 

комунікацій. Так, у 2015 р. на 100 осіб населення було 118,5 абонентів 

мобільного звязку, а 89,9% населення Республіки Корея є інтернет-

користувачами [233].  

Досвід зростання економіки Республіки Корея продемонстрував, що 

економічне зростання забезпечує інтелектуальний та креативний капітал, тому 

необхідно стимулювати підвищення освіченості населення, якості освіти, 

мотивації до більш продуктивної праці. Крім того, економічне зростання 

розширило можливості соціальних програм, спрямованих на розвиток 

людського капіталу, що зумовило підвищення життєвого рівня громадян. 

Як відомо, з поширенням економіки знань важливими чинниками 

економічного і науково-технічного розвитку стають не лише знання та 

професіоналізм, але й винахідливість, реалізація талантів, здатність творити, 

створювати, вносити щось нове, що є базовим для розвитку секторів 

креативної економіки, зоснованих на інтелектуальній діяльності. Потрібно 

зауважити, що поняття «креативна економіка»  виникло ще на початку 1980-

х.р., та в науковий обіг було введено журналом Business Week в 2000 р. 

Основними характеристиками креативної економіки є висока роль нових 

технологій і винаходів в різних сферах діяльності людини та гостра 

необхідність генерації нових знань.  

Р. Флорида у відомій книзі «Креативный класс. Люди, которые меняют 

будущее» (2001 р.)  обгрунтував настання пост-інформаційної епохи, для якої 

інформація і знання – це ресурс, а рушійною силою і головною цінністю 

виступає творчість. Креативна економіка – сектор економіки, зоснований на 

індивідуальній і колективній творчості, майстерності й таланті, здатний 

створювати добробут і робочі місця за рахунок використання інтелектуальної 
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власності. Отже, сучасний світовий розвиток потребує високорозвиненого 

людського капіталу, інтелектуальних і креативних особистостей.     

На даний час у Кореї реалізується концепція економічних перетворень, 

яка знайшла відображення в остаточно сформульованому в 2015 р. 

«трирічному плані інноваційного розвитку». Центральною ідеєю цього плану 

стала креативна економіка. Три центральні завдання плану, що включають в 

загальній складності 58 підзавдань, сформульовані так: 

- створення міцної економічної структури - реформа державної сфери, 

реформа пенсійної системи та системи соціального забезпечення, поліпшення 

системи підтримки малого і середнього бізнесу тощо;  

- формування динамічної інноваційної економіки - створення 

інноваційних центрів, підтримка нових галузей і підприємств, розвиток 

людського капіталу, збереження навколишнього середовища, активізація 

використання переваг угод про вільну торгівлю тощо;  

- створення балансу внутрішнього попиту та експорту - розширення бази 

внутрішнього попиту, стабілізація ринку нерухомості і оренди, підвищення 

зайнятості молоді та жінок, розвиток галузей сфери послуг тощо. 

«Трирічний план» передбачає використання всіх напрямів та 

інструментів державного регулювання економіки – бюджетної, структурної, 

науково-технічної, зовнішньоекономічної, соціальної політики. Отже, в 

економічній стратегії Республіки Корея соціальна і структурна політика має 

вирішальне значення, тоді як зовнішньоторговельний вектор лише доповнює 

загальну концепцію, продовжуючи традиційний шлях закріплення позицій на 

вже завойованих або нових ринках.  

Потрібно зауважити, що формування пріоритетних галузей – 

локомотивів економічного зростання – відбувається в Кореї з кінця 1990-х рр., 

коли традиційні експортні галузі стали втрачати конкурентоспроможність на 

світових ринках і країна вступила в фазу постіндустріального розвитку. 

Необхідно зазначити, що саме у цей період керівництво країни стало 

приділяти увагу галузям, що базуються на інтелектуальному й творчому 
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потенціалі людини. Так, наприклад, в економічній стратегії Лі Мёнбака, 

президента РК в 2008-2013 рр., перспективними вважалися альтернативна 

енергетика, нанотехнології, екологічні галузі виробництва, міжнародні 

послуги тощо. Нині уряд, дотримуючись тієї ж ідеї селективної підтримки 

галузей, доповнив її концепцією просторового вирівнювання, намагаючись 

вирішити давню проблему диспропорцій в регіональному економічному 

розвитку країни. Це знайшло відображення в прив'язці центрів інноваційно-

креативної економіки до кожної з провінцій країни. 

Як відомо, креативна економіка передбачає активну участь громадян у 

розроблені нових товарів і послуг через підтримку стартапів, венчурного 

підприємництва і співробітництва вузів і промисловості. Значення 

інноваційних центрів - в Канвон, Інчхоні, Сеулі та інших містах - стати 

креативними центрами, створювати нові робочі місця для молоді. Працюють 

вони в тісному взаємозв'язку з ВНЗ своїх регіонів. 

У просуванні нових економічних ідей Республіка Корея активно 

використовує інформаційні технології. Так, у вересні 2013 було запущено 

портал «Креативне місто» www.creativekorea. or.kr, який являє собою 

платформу для консультативної допомоги людям, які мають цікаві ідеї. 

Учасникам порталу, навіть за відсутності фінансів і технологій, досить лише 

заявити оригінальну креативну ідею, і урядові органи, державні установи, 

дослідницькі центри та інші зацікавлені в цьому процесі установи зможуть 

сприяти її комерціалізації. Крім того, на порталі вирішуються проблеми, що 

виникають під час роботи вже існуючих підприємств і науково-дослідних 

центрів. 

Необхідно зазначити, що велике значення заплановано надавати ДІР, 

співпраці ВНЗ і промисловості, венчурного бізнесу й тематичної сфери. Уряд 

планує довести інвестиції в ДІР до 5% від ВВП в 2018 р. Крім того, 

передбачається стимулювати експортну активність малого та середнього 

бізнесу. І така робота вже приносить певні плоди: у вересні 2014 року уперше 
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в історії країни частка малих і середніх підприємств у експорті становила 

33,7% [232]. 

Велике соціальне і економічне значення в концепції креативної 

економіки Республіки Корея відіграє підтримка традиційної та сучасної 

культури. На додаток до «корейської хвилі», що популяризує корейську 

культуру і створює позитивний імідж Кореї і корейських товарів у світі, 

велика увага надається формуванню культурної індустрії як сфери 

матеріального виробництва. Взаємодія з інноваційною сферою сприяє 

формуванню конкурентоспроможного культурного продукту – популярних 

фільмів, комп'ютерних ігор, музики, телевізійних передач тощо. 

Креативна економічна політика була частиною економічної політики в 

Кореї ще до інавгурації адміністрації Пак Кин Хе. Перш за все, органи 

місцевого самоврядування продемонстрували стратегії створення нових міст з 

1990-х років. Ці стратегії застосовуються навіть зараз, оскільки місцеві 

державні служби сприяють розвитку основних галузей, таких як культура та 

мистецтво, відходячи від існуючої концепції регіонального розвитку, 

зосередженої на виробництві. Важливість культури та креативності як 

провідних частин регіонального розвитку сприймається глобально. Таким 

чином, це може розглядатися як продовження стратегії регіонального розвитку 

ЮНЕСКО для Європи, щоб пов'язати регіональний розвиток з креативною 

галуззю під егідою «Культура та розвиток». Потрібно зауважити, що 

корейська державна підтримка місцевих урядів та їх сприяння креативним 

індустріям може бути в основному класифікована за двома підходами: 

культурною політикою та промисловою політикою. Підхід стосовно 

культурної політики покращує якість життя робітників культури та мистецтва, 

а також збільшує споживання креативних продуктів завдяки розповсюдженню 

продуктивних сил, а також забезпеченню культурного змісту та 

інфраструктурі регіону. Головним підходом до культурної політики був проект 

«Створення азійського кластера культури в Азії».  
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Необхідно зауважити, що підхід промислової політики, на відміну від 

креативної міської стратегії, спрямований на розвиток специфічних 

креативних галузей промисловості в промисловій екосистемі, підтримує 

частину ланцюгів вартості індустріальних підприємств, що розвиваються. 

Наприклад, адміністрація Лі Мен Бак запровадила «Розширені стратегії 

місцевого розвитку», згідно з якими, деякі центральні відомства, зокрема, 

Президентський комітет зі збалансованого національного розвитку, 

гарантували стабільність розвитку, що перевищувала їх адміністративні 

округи, щоб забезпечити конкурентоспроможність регіонів. Потрібно додати, 

що ці стратегії були правильно політично орієнтовані, але малоефективними. 

Крім того, нам невідомі випадки, коли такі проекти місцевого самоврядування 

створювали робочі місця та збільшували доходи, як передбачалося урядом, не 

кажучи вже про досягнуту фінансову незалежність. По-друге, відбулися 

дебати щодо розширення концепції креативної економіки з 2009 року. Ці 

дебати пройшли через «Корейську дослідницьку мережу з креативної 

економіки», започатковану Корейською венчурною бізнес-асоціацією щодо 

розроблення стратегій для корейської економіки щодо вступу в асоціації 

провідних та розвинених країн. Під час дебатів дійшли висновку, що для 

впровадження політики креативної економіки необхідно створити синергію 

між інформацією та технологіями, традиційною галуззю виробництва та 

культурою. Крім того, оскільки парадигма перейшла від знань до креативної 

економіки, відкриття інновацій є необхідністю для всіх підприємств, а 

креативна економіка стає національною філософією.  

Трансформацію парадигми економічної системи корейського уряду 

відображено в Додатку Р. 

Під час свого інавгураційного заходу на 2013 рік президент Пак Кин Хе 

визначила креативну економіку так: «Креативна економіка визначається 

зближенням науки та техніки з галуззю, злиттям культури з промисловістю та 

розквітом у самих кордонах існування, що колись були пронизані бар'єрами». 
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Йдеться про вихід за межі первинної експансії існуючих ринків та про 

створення нових ринків і нових робочих місць, спираючись на основу 

конвергенції. У самому центрі креативної економіки лежать наукові технології 

та ІТ- індустрія. З 2013 р. Президент Пак Кин Хе оголосила про різнопланову 

політику, що спрямована на освоювання творчого підходу до економічного 

розвитку та виконання відповідних завдань.  Крім того, необхідно зауважити, 

що в межах креативної економіки Пак запропонувала сім стратегій, щоб 

закласти основи для створення нових ринків і робочих місць; розробку 

програмного забезпечення для майбутнього зростаючого бізнесу; реалізацію 

креативної економіки шляхом відкриття спільного використання ресурсів; 

забезпечення національної підтримки системи; побудову системи підбору 

персоналу, щоб вийти за межі специфікацій; просування програми K-Move, в 

якому корейська молодь змінює світ; створення основи нації; побудову 

системи підбору персоналу, щоб вийти за межі специфікацій. Президент 28 

травня 2013 р. на засіданні Кабінету Міністрів оголосила провідні урядові 

ініціативи щодо формування 140 державних проектів, про які було оголошено, 

а також про створення 18-ої комісії з перехідного періоду завдяки 

міжурядовим заходам, таким як відображення планів дій відомств, а також 

оцінювання ресурсів. Ці чотири основні положення уряду являли собою: 

економічну реабілітацію, національне благополуччя, процвітання культури та 

створення основи для мирної співпраці. Щодо стосується економічної 

реабілітації, то уряд запропонував 22 завдання, пов'язаних з економікою, таких 

як побудова екосистеми креативної економіки, просування венчурного 

бізнесу, а також малого і середнього бізнесу, розвиток нової індустрії. 

Потрібно зазначити, що у в перший рік роботи адміністрація Пак Кин Хе 

зосередилася на поширенні концепції конструктивної економіки й на центрі її 

реалізації в ІКТ. Адміністрація президента Пак Кин Хе оголосила три цілі 

(створення робочих місць і ринку, посилення креативної економіки, світового 
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лідерства і суспільства, яке створює реальні блага), шість стратегій та 24 

рекламні кампанії.  

На другому році свого існування адміністрація Пак представила в 

березні 2014 р. «Трирічний план економічних інновацій», що аналізував 

політику та пропонував економічну динаміку та альтернативи багатьом 

проблемам місцевого споживання. План пропонував три основні напрями 

майбутньої економічної політики: 1) «економіка з міцною основою та без 

будь-яких аномалій»; 2) «динамічна інноваційна політика»; 3) «економіка, в 

якій внутрішнє споживання та експорт збалансовані» завдяки активізації 

внутрішнього споживання. Необхідно зауважити, що наступні 11 завдань були 

запропоновані для таких напрямів: життєзабезпечення інтернет-проекту 

економічного міста в рамках концепції креативної економіки; побудова та 

розповсюдження оффлайнових інноваційних центрів креативної економіки; 

підвищення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу; вирішення 

труднощів менеджменту для зростання нових підприємств у малому та 

середньому бізнесі; розосередження бізнесу для взаємного проникнення та 

переосмислення; позитивна діяльність інвестиційного фонду; розширення 

фонду поглинання та злиття компаній; розширення стимулів для злиття та 

поглинання; дерегуляція злиття та поглинання; і заохочення зближення цін, 

що основані в новій галузі.  

Зазначений вище план містить більш конкретні орієнтири для дій щодо 

реалізації креативної економіки до 2018 року. В плані корейський уряд 

зосереджував особливий акцент на центрі інноваційної діяльності в галузі 

креативної економіки - для кожного з 17 місцевих органів влади до 2018 року. 

Кожний інноваційний центр економіки повинен був стати некомерційною 

корпорацією, яка складається з організацій, що належать або є афілійованими з 

державними установами, економічними організаціями, університетами, 

науково-дослідними установами. Центр інновацій креативної економіки, як 

регіональна інноваційна база, підтримує зростання та експансію малих та 
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середніх підприємств у спеціалізованих регіональних галузях промисловості за 

рахунок зв'язків та співпраці серед суб'єктів економічної інновації. Тобто 

інноваційний центр креативної економіки є організацією, яка здійснює нагляд 

за реалізацією та поширенням місцевої економічної діяльності, такої як 

розвиток місцевого суспільства, підготовка нових кадрів та бізнесу. Крім того, 

інноваційні центри креативної економіки мають взаємно цікавити один одного 

за тематикою бізнесу (наприклад, технології або стратегії комерціалізації), а 

також мати доступ до експертного наставництва.  

У Кореї терміни “креативна економіка” “індустрія” та “креативні міста” 

часто використовувались в галузях регіонального розвитку та культурної 

індустрії. Проте, коли термін «креативна економіка» було використовано в 

концепції державних справ, він зіткнувся з наявною системою креативної 

економіки і сталася плутанина. Наприклад, органи місцевого самоврядування, 

такі як Сеул і Пусан, вже впровадили стратегії просування креативної 

індустрії. Ікеон (ремесла та народне мистецтво), Сеул (дизайн) та Чончжоу 

(гастрономія) були обрані для креативної міської мережі, яку ЮНЕСКО 

побудувала для обміну досвідом, ідеями та моделями для культурного, 

суспільного та економічного розвитку міст з 2004 року. Ще однією причиною 

суперечки було те, що адміністрація Пак Кин Хе не встановила визначення 

сфери креативної індустрії для окремих галузей промисловості або наукових 

технологій, але наголошувала на впровадженні наукових технологій, культури 

та інших сфер діяльності. Таким чином, неможливо було виміряти та пояснити 

наслідки політики креативної економіки за масштабами виробництва, 

кількістю зайнятості та ефекти економічної хвилі. Людям було також важко 

зрозуміти інвестиції в креативну економіку з точки зору конкретних 

результатів. Бюджет креативної економіки, а не креативного виробництва, 

ухвалено з 2014 року. Він не враховує інвестиції в ДІР щодо креативного 

виробництва, але містить в собі проекти, що підтримуються державою в шести 

категоріях: підтримка венчурного бізнесу, а також малого та середнього 
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бізнесу, розвиток нових галузей та ринків, навчання нових кадрів, зміцнення 

потенціалу в галузі науки та технологій та ІКТ, а також створення культури 

для креативної економіки.  

У травні 2014 року було ліквідовано колишню комісію з креативної 

економіки, до складу якої входили міністр культури, голова, заступники 

міністрів від відповідних органів влади, а також члени, що керували та 

розглядали основи політики, яка пов'язана з креативною економікою. 

Натомість, уряд Пак Кин Хе реорганізував управління для сприяння 

лідерству в галузі креативної економіки та співпраці між відомствами, 

приділяючи особливу увагу креативній економіці, керованою приватним 

сектором за допомогою таких організацій як ініціатива «Креативна 

економіка», громадське приватне партнерство; громадсько-приватний 

комітет креативної економіки в рамках програми Міністерства культури; 

наглядовий комітет з ініціативи «Креативна економіка», державно-приватне 

партнерство; регіональний комітет з питань творчої економіки та 

Інноваційний центр творчої економіки (Додаток Р). 

Зазначені вище зміни в галузі управління означають перехід до 

інноваційних центрів креативної економіки, які було заплановано утворити у 

всіх місцевих органах влади до 2015 року. Потрібно зауважити, що це вимагає 

зосередження всіх місцевих ресурсів на ДІР в інноваційних центрах креативної 

економіки, що повинні сприяти розвитку спеціалізованого місцевого бізнесу 

шляхом узгодження з великими підприємствами.  

На сьогоднішній день розвиток креативної економіки передбачає тісне 

співробітництво держави з найбільшими  корейськими ТНК. Для реалізації 

цілей програми «креативна економіка» обрано 10 основних конгломератів, 

серед яких Samsung Group, Hyundai Group, SK Holdings, Posco, HanWha, LG 

Group, KEPCO, Lotte Group, S-Oil. Їм відводиться провідна роль у створенні 

необхідної інфраструктури і фінансування програми креативної економіки. 

Особлива увага в стратегії «Виробництво інновацій 3.0» приділяється 

інфраструктурі і регіональному розвитку. Згідно з планом стратегії, 
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південнокорейські ТНК стали основними інвесторами й учасниками програми 

розвитку технопарків та регіональних інноваційних кластерів. Необхідно 

зауважити, що для вирішення проблеми диспропорцій регіонального розвитку 

по всій країні було створено 17 спеціалізованих центрів креативної економіки 

та інновацій (CCEI) що у межах кооперації між державою та бізнес-

структурами відповідно до галузевої спрямованості кожна з 

південнокорейських ТНК відповідає за один або декілька таких центрів. У 

завданнях інноваційних центрів входить фінансування, розроблення ідей та 

нових проектів, підтримка запуску стартапів та обмін результатами 

досліджень. Розміщення зазначених компаній за регіонами відображено в 

Додатку К. 

Міжвідомчий бюджет креативної економіки в 2015 році склав 8.3302 

трильйона вон, це 17.1 % (1.2192 трильйона дол. США), порівняно з 7.1 

трильйоном в 2014 році. Це становило 44,3 % від валового державного 

бюджету на науково-дослідницьку діяльність (18,8245 трильйонів дол. США) 

на 2015 рік. Потрібно зауважити, що «створення початкової екосистеми» та 

«підтримка венчурного бізнесу, а також малого і середнього бізнесу» 

продемонстрували 38,6 % (468 млрд. дол. США), порівняно з 2014 роком, і 

«розвиток нової промисловості та ринку» показав зростання на 18,8 % (560,9 

млрд. дол. США) порівняно з 2014 роком. Це свідчить про те, що адміністрація 

Пак Кин Хе зосереджується на результатах креативної економіки, яка 

використовує наукові технології.  

Як показує бюджет креативної економіки, корейський уряд сприяє 

створенню інтернет-креативної економіки, оффлайнових інноваційних центрів 

розвитку економіки, початкову екосистему, забезпечує підтримку венчурного 

бізнесу та малого й середнього бізнесу, а також розвиток нових галузей та 

ринків.  

Потрібно зауважити, що з 2016 року програма «Індустрія 4.0» набуває 

все більшого значення в Республіці Корея. Трансформація економіки, яка 
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відбувається на основі програми, означає, що в майбутньому бізнес-процеси, 

такі як постачання, виробництво, технічне обслуговування та обслуговування 

клієнтів будуть здійснюватись через Інтернет. Створені надзвичайно гнучкі 

цінні мережі вимагатимуть нових форм співпраці між компаніями, як на 

національному, так і на глобальному рівнях. Проте, існує також стурбованість 

щодо можливості втрати ноу-хау та доданої вартості.   

У програмі «Індустрія 4.0» приділяється велике значення  міжнародній 

співпраці щодо стандартизації та розроблення інноваційних рішень у таких 

секторах, як галузева і міжгалузева співпраця, співпраця з постачальниками й 

конкурентами, співпраця з глобальними корпораціями та інноваційними 

компаніями. Необхідно зазначити, що основним елементом співпраці великих 

корпорацій, середніх, малих і стартапів є тест-майданчики. Вони дозволяють 

швидко та практично перетворити інновації  «Індустрії 4.0» у комерційно 

життєздатні рішення для промисловості. Потім корпорації розповсюджують 

технічні стандарти, встановлені в тест сейфах через їхні великі мережі 

постачальників та клієнтів. Окрім тест-сейфів, галузеві рішення для платформ 

можуть допомогти МСП, зокрема зменшити інвестиційний ризик, отримати 

переваги від синергії у встановленні стандартів та успішно передавати 

стандарти своїм клієнтам. Академічні організації та відповідні асоціації 

можуть відігравати важливу роль в організації співпраці на галузевих 

платформах інтеграції. 

Потрібно зауважити, що уряд Республіки Корея вважає, що програма 

«Індрустрія 4.0» може забезпечити економічні переваги завдяки новим  

бізнес-моделям, які керовані даними, наприклад у сфері «розумних» міст. 

Стосовно питання щодо стандартизації, уряд прагне залучити міжнародне 

співробітництво та приватний сектор. Південнокорейська промисловість 

закликає до швидких рішень щодо стандартизації, щоб забезпечити 

сумісність. Основний фокус на підвищенні продуктивності у співпраці з 

Німеччиною означає, що німецький бізнес також сфокусований на 
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Республіку Корею як ринок для своїх рішень для промисловості в рамках 

програми «Індустрія 4.0.» Співпраця з великими південнокорейськими 

конгломератами повинна полегшити доступ до МСП Республіки Корея, що 

дозволить широко запровадити стандарти в різних секторах. Корейський уряд 

допомагає підприємствам адаптуватися до нового напрямку комп'ютеризації 

виробництва, що характеризується розумними технологіями, сервісами, 

стійкістю та новою платформою. Уряд планує інвестувати 1,4 мільярда 

доларів США в 2018 році у розвиток технологій, штучного інтелекту(AI), 

робототехніки, інтернету речей (IoT) та віртуальної реальності, хмарних 

технологій, великих даних, інтелектуальних датчиків та напівпровідників. 

У 2017 році приватний та державний сектори Кореї домовилися 

створити вітчизняних «розумних» заводів до 30 000 до 2025 р. «Розумний» 

завод (Smart Factory) це нова технологія пов'язана з інтегрованою системою 

виробництва, яка об'єднує весь виробничий процес. Концепція “розумного” 

заводу включає в себе автоматизацію, обмін даними та вдосконалені 

технології виробництва протягом усього виробничого процесу, включаючи як 

короткострокові, так і довгострокові технологічні плани. “Розумні” заводи 

працюють за останніми цифровими та аналітичними технологіями до 2025 

року. Крім того, в рамках приватного сектору було сформовано дослідницьку 

раду «розумний» завод  для ефективного реагування на міжнародні тенденції 

та заходи, а також стандартизацію. В 2018 році корейські корпорації  

планують  4500 заводів  перетворити на так звані «розумні» заводи. В даний 

час корейські заводи характеризуються масовим виробництвом через 

автоматизацію в Китаї та індивідуальним виробництвом через гнучку 

автоматизацію в Німеччині.  

Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Кореї (MOTIE) 

анонсувало плани уряду щодо підтримки малих та середніх підприємств з 

метою розширення інтелектуальних заводських технологій для місцевих МСП. 

Більше 99% компаній у Кореї є малим та середнім бізнесом, і дані уряду 
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показують, що експорт з МСП продовжує зростати. Уряд надаватиме 

допомогу у підготовці 40 000 кваліфікованих працівників для роботи  на 

повністю автоматизованих виробничих об'єктах за допомогою різноманітних 

освітніх програм, одночасно диверсифікуючи підтримку. Уряд РК запустив 

загальнонаціональний проект, що спрямований на допомогу МСП в активізації 

їх виробничої потужності завдяки використанню «розумних»  технологій. 

Компанії, які вже використовують «розумні» заводи відзначили, що після 

отримання коштів від уряду, їхня продуктивність зросла на 25%. Їх мета - 

заснувати до 10 000 більш продуктивних заводів до 2020 року шляхом 

партнерства між бізнесом, відповідними організаціями та урядом. Ці заходи є 

відповіддю на зростаючий тиск на економіку Південної Кореї завдяки 

поліпшенню якості китайського виробництва.  

Необхідно зазначити, що швидкий розвиток інформаційних технологій, 

сенсорів та наноматеріалів, а також застосування кібер-фізичних систем 

значно знижує витрати на передові виробничі процеси та підвищення 

продуктивності. У той же час, компанії перебувають під тиском, щоб 

підвищити продуктивність праці та більше реагувати на зміни клієнтських 

очікувань та потреб. Корейські конгломерати прискорюють автоматизацію 

виробництва, щоб підвищити продуктивність і рентабельність, а також 

знизити витрати через ланцюжок постачання. У результаті відбувається 

модернізація від застарілих централізованих систем до модульних 

децентралізованих систем та автоматично керованих систем.  

Як було показано вище, економіка Республіки Корея характеризується 

глобальними, ієрархічно структурованими конгломератами (чеболі) у 

високотехнологічних секторах (наприклад, Samsung, Hyundai та LG). Багато 

МСП є залежними від цих конгломератів. Корпорації SK Hynix та Samsung 

Electronics планують інвестувати мільярди в її технологічний розвиток. У 2016 

році ВЕФ оголосив про те, що інноваційні технології Кореї зайняли третє 

місце серед країн «двадцятки». Проте корейські технології та інвестиції в 

промисловість, пов'язані з програмою «Індустрія 4.0», не настільки розвинені, 
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як американські та японські. Згідно з доповіддю Інституту досліджень та 

розробок Hyundai  про міжнародні порівняння стану досліджень та розвитку 

промисловості, заснованої на програмі «Індустрія 4.0», загальна оцінка Кореї 

за оцінкою промислових технологій становить 77,4 бали з 100. США на 

першому місці з показником - 99,8%,  потім - Європа з 92,3% і  Японія - 90,9%. 

Оцінки базуються на розвитку країни за п'ятьма детальними галузевими 

характеристиками: ІТ-послуги, послуги зв'язку, електроніка, механічне 

обладнання та біомедичні вироби. Корея досягла найвищої оцінки 79,4 в галузі 

електроніки, яка включає процес розробки пристроїв у напівпровідниках, 

електронних компонентах та комп'ютерах. 

Зважаючи на подальше розширення своїх інвестицій у галузі 

електроніки, Samsung Electronics та SK Hynix, провідні світові виробники 

напівпровідників, планують інвестувати 328 млрд. дол. у промисловість до 

2024 року (Samsung Electronics - 19 млрд. дол., SK Hynix - 13,8 млрд. дол. 

США). Їх оборот у 2017 році досягнув більше 89 млрд. дол., а їх операційний 

прибуток у 2017 році склав близько 40 млрд. дол. США. У Республіці Корея 

напівпровідникова промисловість вважається провідною в програмі «Індустрія 

4.0», оскільки вона виникла на ринках хмарних технологій та великих данних 

(Cloud і Big Data). Корпорація Samsung найбільше інвестує в штучний 

інтелект, в інтернет речей та автомобільні технології у рамках програми 

«Індустрія 4.0».  В галузі мікрочипів компанії Samsung очікується зростання 

попиту на високопродуктивні, високопродуктивні мікросхеми пам'яті для 

великої обробки даних, а також мікросхеми для автомобільних компонентів та 

пристроїв, якими керує штучний інтелект (AI). Samsung планує надати 

відкриту цифрову екосистему на основі інтелектуальної власності на всіх своїх 

пристроях, для того щоб зробити технологію штучного інтелекту( AI) більш 

доступною та інтерактивною для клієнтів.  Цього року компанія випустила 

цифровий асистент Bixby з голосового зв'язку на смартфоні Galaxy S8, а також 

застосувала технологію розпізнавання голосу до побутової техніки, 

включаючи телевізори, пральні машини та кондиціонери. Для розроблення 
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технології інтернету речей (IoT), компанія Samsung запустила в 2014 році  

«Open Connectivity Foundation» з Intel, Microsoft, Qualcomm і Electrolux і 

планує випустити систему, що дозволить легко виявити та забезпечити 

надійний зв'язок між пристроями.  В 2016 році компанія  Samsung доповнила 

свої автомобільні технологіі придбанням американської інформаційно-

розважальної аудіокомпанії. На ринку автомобільних технологій Samsung 

зростає на 9% щорічно. У вересні 2017 року корпорація створила 

автомобільний інноваційний фонд Samsung на 300 мільйонів доларів США, 

завданням якого є розвиток  автомобільного сервісу. Компанія вирішила 

інвестувати в TTTech 90 млн. дол., що є лідером у розробленні сучасної 

системи допомоги водіям. 

Отже, концепцію інноваційного розвитку Республіки Корея 

відображена в ідеї «креативної економіки», яка спирається на інновації, 

культуру, малий бізнес і творчий потенціал людей. Відповідальним за 

реалізацію стратегії «креативної економіки» є Міністерство науки і 

технологій, яке в 2013 році було переформовано в Міністерство науки, ІКТ та 

перспективного планування. Головна ідея креативної економіки полягає у 

створенні нових галузей і нових продуктів як товарів, так і послуг, які 

забезпечили б не тільки можливості для нарощування експорту, а й створення 

якісно нових робочих місць. Політика щодо створення «креативної 

економіки» в Кореї має на меті вирішити завдання пошуку нових рушійних 

сил економічного зростання та експорту, а також пожвавлення внутрішньої 

економічної кон'юнктури. 

 

3.3. Можливості і обмеження для застосування корейського досвіду в 

стратегії модернізації економіки в Україні  

 

 

Вітчизняна національна економічна система, розвиваючи 

транснаціональну діяльність, має на меті вирішення двох основних завдань -  
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залучення необхідного для розвитку капіталу та проведення власної політики 

експансії на зарубіжних ринках. Нинішня ситуація в Україні визначається 

зниженням інноваційної діяльності, пов’язаної насамперед з браком коштів і 

обмеженням бюджетного фінансування підприємств, відсутністю дієвих 

механізмів упровадження інновацій тощо. Вирішення проблеми можливе 

шляхом залучення зарубіжних ТНК в економіку країни. 

Як відомо, економічний розвиток України потребує значних 

капіталовкладень і технологій для інноваційного розвитку і забезпечення 

міжнародної конкурентоспроможності. Зараз уповільнено темпи економічного 

зростання і росту ВВП, відбувається падіння обсягів міжнародної торгівлі 

тощо (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11 

Макроекономічні показники розвитку економіки України 

Макроекономічні 
індикатори 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП, млн. дол.США 163 173 180 130 98 95 100 
Зростання ВВП, % рік 5.5 0.2 0.0 -6.6 -9.9 1.5 3.0 
Витрати бюджету 
(вкл. Нафтогаз та пенсійний 
фонд), % від ВВП 

-4.3 -5.5 -6.5 -11.7 -8.0 -4.0 -3.0 

Державний борг, зовнішній 
та внутрішній, % від ВВП 36.4 36.6 40.4 69.4 79.4 84.4 82.0 

Інфляція, % рік 4.6 -0.2 0.5 24.9 43.3 12.0 10.0 
Курс гривна/долар США, 
грн. 8.0 8.1 8.2 15.8 24.0 27.0 28.0 

Баланс поточного 
рахунку,% від ВВП -6.3 -8.3 -9.0 -4.1 0 -2.0 -2.0 

ПІІ, чисте річне 
надходження, млрд. дол. 
США 

7.0 7.2 4.1 0.3 2.3 3.0 3.0 

Міжнародні резерви, дол. 
США, млн 31.8 24.5 20.4 7.5 13.3 17.0 20.0 

Державний зовнішній борг, 
млрд. дол. США, млн 33.3 32.1 31.7 34.9 47.0 55.0 60.0 

Приватний зовнішній борг, 
млрд. дол. США, млн 84.6 92.0 99.2 82.0 70.0 65.0 62.0 
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Як видно з таблиці, найкращі позиції Україна має в галузі освіти, 

водночас відсутність необхідного фінансування та дієвих механізмів реалізації 

державної інноваційної політики позначаються на частці підприємств, що 

впроваджують інновації та динаміці наукоємності ВВП (рис.3.5), а частка 

високотехнологічної продукції в експорті не перевищує 3%. 

 

	  

Рис. 3.5. Частка експорту високотехнологічної продукції у 

загальному обсязі експорту України [316] 

 

Україна в глобальній економіці відноситься до країн з відкритою 

економікою. Відносно дешева та різноманітна ресурсна база, недостатній 

рівень розвитку національної економіки призвели до того, що держава 

відноситься більше до приймаючих країн, ніж до країн базування, тобто є 

ресурсною базою зарубіжних ТНК. Для України зазначене питання є 

виключно важливим. За раціонального підходу, на нашу думку, Україна може 

отримати цілу низку конкурентних переваг від присутності на її територій 

іноземних ТНК, але для їх залучення держава має вжити заходи щодо 

покращення інвестиційного клімату. Україна також має низькі рейтингові 

позиції за показниками міжнародної конкурентоспроможності (табл. 3.12). 
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Водночас, на даний момент технологічна активність України є низькою, 

що демонструє частка України у світовому високотехнологічному 

виробництві, яка, за даними Science and Engineering Indicators, складає 0,1%. 

Дані Світового банку щодо частки експорту високотехнологічної продукції у 

загальному обсязі українського експорту свідчать про те, що починаючи з 1996 

року високотехнологічний експорт зростав стрибкоподібно і не мав тенденції 

до стійкого зростання. Найвищі показники його зростання припадали на 2003, 

2012, 2014 та 2015 роки. За даним показником Україна поступається таким 

країнам пострадянського простору, як Естонія (10,5%), Казахстан (41,1%), 

Киргизстан (11,8%), Латвія (15%), Литва (11,8%), Російська Федерація 

(13,7%). Ще більший розрив у значеннях даного показника спостерігається 

між Україною та розвиненими країнами, зокрема, у США він складає 20%, в 

Японії – 16,4%, у Німеччині – 16,6%, у Франції – 26,8% тощо.  

Таблиця 3.12 

Позиції України в показниках Глобального індексу 

конкурентноспроможності [294] 

 Позиція в 2014-
2015 роках (серед 

144 країн) 

Позиція в 2015-
2016 роках (серед 

140 країн) 
Інновації: 81 54 
Здатність до інновацій 82 52 
Витрати компаній на дослідження і 
розробки 66 54 

Якість науково-дослідних закладів 67 43 
Співпраця університетів та 
промисловості у дослідженнях та 
розробці 

74 74 

Державні закупівлі 
високотехнологічної продукції 123 98 

Наявність вчених та інженерів 48 29 
Здобуття вища освіта та професійна 
підготовка 40 34 

Технологічна готовність 85 86 
Наявність новітніх технолоній 113 96 
Прямі зовнішні інвестиції та передача 
технологій 127 117 

Освоєння технологій на рівні фірми 100 100 
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Зараз Україна реалізує стратегію виходу на новий рівень розвитку 

економіки та має увійти до групи країн, де домінує інноваційний шлях 

розвитку. Саме тому питання впровадження інноваційної діяльності 

підприємств в економіку країни є актуальним та необхідним.  

Водночас для України транснаціоналізація підприємств може виступити 

економічним механізмом, який визначить нові пріоритети суспільного 

відтворення, цілі та вектори зовнішньоекономічної політики, особливості та 

умови участі країни в міжнародному поділі праці. Водночас необхідна 

зацікавленість зарубіжних корпорацій у присутності в країні. Іноземні 

компанії не прагнуть вкладати кошти у високотехнологічні галузі, а більшість 

інвестицій спрямовують у торгівлю, переробну промисловість, нерухомість та 

будівництво. Найбільша інвестиційна активність спостерігається в енергетиці 

(31% залучених коштів), металургії (24%), сільському господарстві (16%), 

ринку нафти і газу (12%). При цьому на операції кредитування припадає 

всього 16% від загальної кількості операцій. Водночас такі відомі в усьому 

світі транснаціональні корпорації, як Westinghouse, Exxonmobil або General 

Electric, відсутні на українському ринку.  

Розглянувши основні положення інноваційної економічної політики 

Республіки Корея, важливо відмітити позитивний досвід корейського уряду в 

галузі створення необхідних умов для розвитку інновацій в країні. За останні 

20 років в країні було створено необхідну для розвитку інноваційної економіки 

правову базу, інфраструктуру, систему фінансування і освітню систему. 

Систему підтримки великих і малих підприємств країни вибудувано таким 

чином, що великий і малий бізнес не є конкуруючими, а швидше доповнюють 

один одного бізнес-партнерами. Це, безсумнівно, створює сприятливі умови 

для розвитку малого бізнесу в країні, який також є вигідним для великих 

конгломератів. 

Досвід Республіки Корея у сфері розвитку інноваційної економіки може 

бути дуже корисний для України, особливо в таких галузях, як 
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машинобудування, сільське господарство, ІТ і фармацевтика. Досвід 

Республіки Корея може виявитися дуже затребуваним і з точки зору 

використання ресурсів великих національних компаній, і з точки зору 

фінансування і створення необхідної інфраструктури та структури 

управління. 

Республіка Корея продовжує реформу освіти в країні, щоб забезпечити 

необхідну кількість кваліфікованих кадрів для розвитку «креативної 

економіки». Потрібно зазначити, що такий досвід також може бути цікавий 

для нашої країни. 

Необхідно зауважити, що «креативна економіка» трактується як 

сучасний етап розвитку економіки знань, в якій створюється висока додана 

вартість за рахунок реалізації творчих (креативних) ідей у взаємодії з 

інноваційними знаннями та інформаційно-комунікаційними технологіями в 

різних сферах економіки, культури, мистецтва, науки, освіти. На відміну від 

секторально-галузевого підходу до трактування креативної економіки 

(мистецтво, культура) автор визначає її як макроекономічну концепцію, 

особливістю якої є комплексний вплив ІКТ на швидкість і механізм 

поширення інноваційних креативних знань в сучасній відкритій економіці для 

забезпечення на такій основі сталого збалансованого зростання. 

Креативна економіка змінює структуру взаємодії суспільства і бізнесу, 

відкриває нові можливості щодо збільшення виробництва доданої вартості та 

зайнятості за рахунок креативних ідей і нових ІКТ.  

Концепція креативного розвитку південнокорейської економіки в умовах 

глобального економічного середовища в XXI столітті містить: 

а) стратегічні цілі: створення сприятливої економічної екосистеми для 

збалансованого і стійкого зростання економіки і підвищення її 

конкурентоспроможності; зростання добробуту за допомогою створення нових 

джерел економічного зростання, ринків і робочих місць; процвітання нації 

шляхом стимулювання розвитку контент-культури і південнокорейських 

розваг (фільми, серіали, музика, комп'ютерні ігри, анімація) на основі 
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комп'ютерного забезпечення та мобільного зв'язку; б) напрями: формування 

нових драйверів економічного зростання, що грунтуються на уяві і 

креативності, наукомістких технологіях і ІКТ; пошук ефективних форм 

партнерства між державою, провідними ТНК, університетами і дрібним 

бізнесом; активізація створення нових фірм, здатних використовувати 

людський капітал (інтелектуальну власність), наукомісткі технології, культуру 

і мистецтво; державна підтримка створення сприятливого інституційного 

середовища для відкриття і ведення бізнесу, забезпечення гарантій захисту 

прав креативної діяльності, фінансова підтримка венчурного бізнесу у сфері 

контент-культури, ІКТ та відновлення бізнесу після ненавмисного 

банкрутства. 

Реалізація нової концепції «креативної економіки» для забезпечення 

збалансованого зростання інноваційного типу в умовах глобальних викликів 

XXI століття висловилася в прийнятті комплексу стратегічних заходів за 

наступними напрямами. 

1. Створення сприятливого економічного середовища для відкриття 

власного бізнесу і забезпечення гарантій захисту креативної діяльності 

(надання фінансової допомоги для відкриття власного бізнесу з креативними 

ідеями; застосування політики захисту інноваційних ідей, включаючи 

посилення патентного права і посилення захисту інтелектуальної власності). 

2. Реалізація політики підтримки малого і венчурного бізнесу у сфері 

контент-культури з метою виходу на міжнародний ринок. Розроблення і 

експорт у сфері культурного контенту мають такі переваги для розвитку 

корейської економіки: а) невеликі інвестиційні витрати можуть створити 

об'єкти з високою доданою вартістю; б) високий потенціал для створення 

нових робочих місць і ринків; в) формування впізнаваності національних 

брендів і розвиток туристичного бізнесу; г) ефект збільшення експорту за 

рахунок підвищення іміджу корейських експортних товарів. Розрахунки 

показують, що обсяг експорту за напрямами контент-культури демонстрував 

поступальне зростання і склав в 2014 р 5,2 млрд дол. США (2,7% від ВВП). 
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3. Реалізація довгострокових планів з розроблення та експорту 

технологій з метою скорочення негативного сальдо по торгівлі технологіями. 

4. Залучення зарубіжних фахівців і висококваліфікованих робітників, які 

володіють унікальними знаннями та інноваційними технологіями («система 

видачі підприємницьких віз»), лібералізація підприємницької діяльності на 

основі інноваційних технологій в середині самої Республіки Корея. 

5. Реалізація поетапної програми щодо підтримки малих, середніх і 

венчурних підприємств у сфері ІКТ для створення нових інноваційних 

продуктів/послуг. У результаті частка венчурного бізнесу у ВВП за шість років 

подвоїлася і складала ще у 2013 р 7,1%, причому 73,4% компаній було зайнято 

у сфері ІКТ. 

6. Зміцнення міжнародного співробітництва за допомогою науково-

технічних розробок і ІКТ (відкриття центрів інновацій, науки і технологій з 

метою просування їх на міжнародний ринок за допомогою співпраці і 

трансферу технологій). 

Курс уряду на формування креативної економіки спрямований на 

створення нових джерел для зростання доданої вартості та зайнятості за 

рахунок злиття науки і техніки з ІКТ в різних галузях і сферах діяльності. Для 

цього реалізуються заходи державної підтримки щодо створення сприятливого 

середовища для відкриття і ведення бізнесу, забезпечення гарантій захисту 

прав креативної діяльності, фінансової та інституційної підтримки венчурного 

бізнесу в сфері контент-культури та ІКТ. Завдяки розвитку креативної 

економіки буде забезпечено збалансоване і стійке зростання корейської 

економіки і буде реалізований величезний потенціал у сфері ІКТ, що 

відповідає тенденціям розвитку світової економіки в сучасних умовах 

глобалізації. 

Усе зазначене вище свідчить про те, що Україна не змогла набути 

значної ваги як приймаюча країна для залучення THK. Хоча Україна 

потенційно цікавить іноземних інвесторів природно-сировинною базою і 

дешевою і водночас висококваліфікованою робочою силою, великим ринком 
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збуту продукції і послуг та можливістю участі у приватизації, особливо 

стратегічних об’єктів.  

Важливим напрямом вітчизняної транснаціоналізації може стати 

партнерство глобальних компаній з малими українськими компаніями, що в 

першу чергу мають інноваційний профіль діяльності. Малий наукомісткий 

бізнес взаємодіє (внаслідок високого ступеня ризику своєї діяльності) з 

глобальними компаніями, використовуючи їхні виробничі потужності, 

кадровий потенціал і великі можливості щодо залучення широкого спектру 

джерел фінансування. Така взаємодія стабілізує господарські та економічні 

зв’язки малих підприємств, дозволяє зайняти ним певну ринкову нішу, 

забезпечує їх вихід на траєкторію стійкого розвитку.  

На думку вітчизняних науковців, зокрема Л. Руденко, найбільше рівню і 

«якості» розвитку ринкових відносин в Україні, які характеризуються високим 

ступенем недосконалості, а то й відсутністю необхідної для розвитку взаємодії 

нормативно-правової бази, відповідає така форма партнерства великого і 

малого бізнесу, як інтрапренерство (створення невеликого, часто тимчасового 

колективу для реалізації певної мети або розроблення ідеї, необхідної для 

підвищення технічного рівня великого підприємства).  

На відміну від сателітної (організація малих фірм-сателітів – різних 

дочірніх фірм, які зберігають «родинні зв’язки», які є юридично самостійними, 

але економічно тісно залежними від корінної структури) та інкубаторської 

(«вирощування» малої фірми, надання різної допомоги на етапах її 

становлення) форма взаємодії, інтрапретнерство дає змогу забезпечити 

підвищення конкурентоспроможності й економічної ефективності за рахунок 

синергії організаційно-виробничих переваг великого бізнесу та гнучкості й 

мобільності творчого потенціалу малих підприємств, зокрема інноваційних. 

Гармонізація партнерства на основі узгодження стратегічних пріоритетів 

розвитку малого інноваційного сектору економіки України з інтересами ТНК 

може стати надалі одним із визначальних факторів економічної безпеки 

держави, розвитку високотехнологічного сектору економіки. 
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У той же час існує ряд факторів, що сприяють транснаціоналізації 

економіки України: перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності, 

придбання активів за кордоном, придбання частки в іноземних компаніях 

(створення вертикально інтегрованих систем), інституціональні зміни в 

компаніях, довгострокові контракти на поставки з іноземними партнерами, 

реалізація системи державних гарантій. Для цього компанії, що співпрацюють 

з іноземними фірмами на основі спеціалізації та кооперації, можуть формувати 

з ними спільні структури, вступати до стратегічних альянсів шляхом 

створення міждержавних корпорацій.  

Сьогодні формами бізнесу ТНК за межами національних економік 

стають не тільки прямі іноземні інвестиції, але способи виробництва без участі 

капіталу (СВУК). Так, у 2014 році обсяг продажу у рамках таких форм 

перевищив 2 трлн дол. США. До форм СВУК відносяться підрядне 

промислове виробництво й аутсорсинг послуг (1,1-1,3 трлн дол. США), 

підрядне сільськогосподарське виробництво, франчайзинг (330-350 млрд дол. 

США), ліцензування (340-360 млрд дол. США), управлінські контракти 

(майже 100 млрд дол. США) та інші типи договірних відносин, за допомогою 

яких ТНК координують діяльність у рамках своїх глобальних виробничо-

збутових ланцюгах та впливають на управління компаніями у приймаючих 

країнах, не беручи участь у капіталі цих компаній. 

Необхідно зауважити, що за свою історію український бізнес знав 

немало альянсів серед вітчизняних компаній в тій чи іншій конфігурації. Проте 

відрізнялись вони тим, що створювались або для лобіювання спільних 

проектів, або для політичної підтримки власних бізнес-проектів. Саме з цих 

причин економічні союзи виявлялись, як правило, мало функціональними та 

нетривалими. Проте необхідність розширення діяльності та виходу на 

зовнішні ринки змушує топ-менеджмент українських компаній звертати увагу 

на бізнес-складову альянсу. Альянси стали необхідною умовою ведення 

бізнесу.  
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Альянс є ефективною формою співпраці національних компаній з 

транснаціональним капіталом. Створення альянсу, на відміну від  поглинання, 

прямих інвестицій або контрактних угод, є найбільш простим і надійним 

способом задоволення інтересів обох сторін. Частка альянсів на ринках, що 

розвиваються у відсотках від сукупного обсягу іноземних інвестицій, за 

даними агентства McKinsey, станом на 01.10.2016 р. становив: в Південій 

Кореї – 77%, в Китаї – 72%, в Східній Європі –54%, в Латинській Америці – 

52%. Проте, не зважаючи на всю вигідність від такого партнерства на 

українському ринку, прикладів йому знайти важко. Причина цього полягає, 

перш за все, у жорстких законодавчих обмеженнях та в непрозорості 

вітчизняного ринку. Можливою формою співпраці з боку міжнародних 

компаній на даному етапі, на думку незалежних консультантів, може бути 

видача ліцензій на технології місцевим компаніям та укладання з ними угод 

щодо дистрибуції. 

Таким чином, побудова взаємовідносин приймаючої держави з ТНК, що 

особливо актуально для України, повинна ґрунтуватись на декількох важливих 

моментах, зокрема специфічних принципах оптимальної взаємодії ТНК та 

національних економік в сучасних умовах розвитку міжнародного бізнесу: 

поважання суверенітету країн, де вони діють; забезпечення виконання вимог 

законодавчих систем цих країн; у формуванні своєї стратегії виходити із 

пріоритетів економічної політики країн; дотримання вимог конкуренції та 

антимонопольного регулювання; невтручання у внутрішню політику 

приймаючих країн; утримання від корупції; повага соціокультурних цілей, 

цінностей та традицій приймаючих країн; забезпечення у своїй діяльності 

вимог глобальної екологічної безпеки; дотримання принципів соціальної 

відповідальності перед суспільством; забезпечення у своїй діяльності 

виконання принципів формування відносин з урядами держав за моделлю 

«стратегічного партнерства». 

Реальні масштаби сучасної економіки країни та відповідно 

зовнішньоекономічної діяльності визначаються не стільки обсягом експорту та 
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імпорту, скільки обсягом доданої вартості, яку створює та чи інша країна своїм 

впливом у рамках глобальних ланцюгів доданої вартості (GVC). Як слушно 

зауважує Л. Шинкарук, «від того, яке місце займе економіка України у 

ланцюгах створення доданої вартості та на яких умовах вона діятиме як 

учасник таких об’єднань, залежить і успішність модернізації, і подальші 

шляхи розвитку» [185].   

Як було зазначено в підрозділі 1.1, переваги використання 

транснаціональними корпораціями неакціонерних форм у їх взаємодії з 

приймаючими країнами наступні: посилення координації міжнародної 

діяльності у рамках глобальних виробничо-збутових ланцюжків, зростання 

впливу ТНК на систему управління компаніями приймаючих країн, 

концентрація діяльності на найбільш динамічних та прибуткових напрямах 

діяльності, нарощування інвестування капіталу у рамках поширення знань та 

технологій, економія трансакційних видатків від передачі виробничих функцій 

незалежним компаніям, отримання додаткових прибутків від різниці в рівнях 

витрат на виробництво і постачання.  

Кожна країна виробляє та реалізує свою власну економічну стратегію, в 

якій комбінуються елементи різних підходів до економічного зростання. У 

структурному відношенні економічний розвиток будь-якої країни визначається 

наявністю та якістю чинників виробництва (праця, земля, капітал, 

підприємливість) і методами й технологіями їх використання (інакше кажучи, 

економічною політикою в широкому розумінні цього поняття). Сама по собі 

економічна політика виробляється та реалізується під впливом зовнішнього й 

внутрішнього економічного середовища, в якому функціонує національне 

господарство. Економічна політика має базуватися на детальному аналізі 

вихідних економічних умов, які визначають початковий пункт економічної 

трансформації. Ці умови відрізняються в різних країнах і значною мірою 

визначають стратегічний напрям перетворень, накладаючи, так би мовити, 

«природні» межі на використання досвіду інших країн. 
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На нашу думку, входження вітчизняних підприємств у глобальні 

ланцюги вартості на низькому рівні ланцюга (там де мала додана вартість, але 

є доступ до технологій), буде набагато кращим, ніж уникнення такого 

співробітництва, що дасть старт до технологій, інвестицій та стандартизації і 

можливість переходу на вищий рівень в глобальних ланцюгах. Наприклад, це 

можна побачити на прикладі таких країн, як Індія чи Китай, які входили в 

ланцюг на низькому рівні вартості і поступово починають створювати місцеві 

високотехнологічні компанії, особливо в ІТ-галузі (до прикладу, індійське 

місто стартапів Бангалор). І якщо корпорація Майкрософт відкриває в Китаї 

свій R&D (Research&Development) центр, то це свідчить про високий рівень 

знань серед китайських фахівців. Зазначені вище та інші приклади входження 

до глобальних ланцюгів описує Томас Фрідман [175]. Таким чином, завдяки 

глобальним ланцюгам вартості у країн з перехідною економікою з’являється 

можливість інтегруватися у світову економіку з меншими затратами.  

Наразі Україна включена в глобальні ланцюги, але здебільшого, як 

постачальник сировини. Таку ситуацію необхідно змінювати, розвиваючи ІТ-

галузь. Необхідно зазначити, що саме інформаційні технології включають в 

себе і людський капітал, і науку, і інновації, — ті фактори, які на сьогодні є 

ключовими та є основою для подальшого розвитку інших галузей. Але 

потрібно зауважити, що без належної державної підтримки існує ризик відтоку 

ІТ-фахівців з України, що й спостерігається. Тим більше, що падіння цін на 

сировину та збільшення конкуренції на інвестиції у світі зумовлює зменшення 

доходу від експорту.  

Беручи до уваги те, що глобальні ланцюги доданої вартості уже 

сформовані і включитися туди буде нелегко, державна політика повинна 

виділити ІТ-галузь як той кластер економіки, який може брати участь в 

глобальних ланцюгах доданої вартості уже зараз, за умови державної 

підтримки. Пріоритет ІТ-галузі –	   в достатній кількості спеціалістів та високій 

доданій вартості послуг у сфері інформаційних технологій. 
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Враховуючи  корейський досвід розвитку окремих галузей та секторів 

вітчизняної економіки, необхідно виокремити такі причини для входу в 

глобальні ланцюги доданої вартості для українського бізнесу: 

1) доступ до глобальних ринків та розширення збуту; 

2) модернізація технологій та якісні і кількісні зміни в людському 

капіталі за рахунок освоєння нових компетенцій;  

3) залучення прямих іноземних інвестицій. 

Зауважимо, що світовий ринок прямих інвестицій дуже 

монополізований. Лише 20 країн світу отримують близько 80% усіх інвестицій 

[36]. Ось чому держава повинна реалізувати економічні та політичні заходи 

(розвиток інфраструктури, науки, освіти, інституціональні зміни в приватній 

власності, доступ капіталу на вітчизняні ринки тощо) для входження в 

глобальні ланцюги вартості саме з боку технологічних, наукоємних та 

інноваційних галузей.  

Виходячи з індексу конкурентоспроможності галузі ІТ, Україна займає 

51 місце за даними компанії BSA [251]. Данний індекс містить у собі такі 

показники, як: рівень ІТ-інфраструктури, людський капітал, рівень розвитку 

бізнес-середовища, розвиток ДІР та підтримка ІТ-галузі з боку держави. Це 

означає, що всі зазначені вище фактори є важливими і їх необхідно 

враховувати для інтеграції вітчизняної ІТ-галузі в глобальні ланцюги доданої 

вартості.  

На сьогодні вітчизняна галузь ІТ у сфері послуг в основному спирається 

на аутсорсинг та фриланс. Це дозволяє забезпечити зайнятість фахівців з ІТ-

галузі за достатньо високого рівня оплати їх праці. Зарубіжний досвід 

свідчить, що передача ТНК США, Великобританії та Японії в аутсорсинг 

китайським компаніям ведення бухгалтерського обліку забезпечує економію 

трансакційних витрат на рівні 30–50%; економія «General Electric» від передачі 

в аутсорсинг до країн, що розвиваються, частини виробничих функцій 

становить близько 1 млрд дол. США щорічно, «Citibank» – 75 млн, а «British 

Airways» – 42 млн відповідно [243]. 
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Саме розроблення програмного забезпечення для іноземних замовників є 

найбільш розповсюдженою в українському ІТ-аутсорсингу. Завдяки високій 

кваліфікації та нижчій оплаті праці, в порівнянні з оплатою в країні компанії-

замовника, вітчизняні фахівці можуть вдало конкурувати на міжнародному 

ринку.  

Згідно з публікаціями консалтингової компанії A.T. Kearney, Україна 

знаходиться на 24 позиції в рейтингу Топ-25 найбільш привабливих країн для 

ІТ-аутсорсингу. Також Україна займає 4-те місце у світі за кількістю 

сертифікованих ІТ-спеціалістів (після США, Індії, Росії).  

За оцінками експертів у 2015р. Україна експортувала продукцію ІТ-

галузі на 2,5млрд дол [28]. Це помітно, порівнюючи з іншими вітчизняними 

галузями (ІТ-галузь на 3-4 місці після металургії, агропромислової галузі та 

конкурує з експортом хімічних матеріалів). Але це скромно, якщо брати до 

уваги обсяги глобальних гравців у ІТ-секторі.  

У порівнянні з Південною Кореєю, де індустрія аутсорсингу має сильну 

державну підтримку, український ІТ-аутсорсинг не має таких потужних 

можливостей для розвитку. Тому вітчизняні аутсорсери повинні 

сконцентруватися на напрямах, де створюється найбільша додана вартість, а 

саме на виконанні складних комплексних замовлень з високою часткою 

інтелектуальної складової та інвестувати кошти в навчання та підготовку 

кадрів. Зауважимо, що в українській ІТ-індустрії також з’явилися успішні 

продуктові стартапи, зокрема Looksery, яку куплено американською 

компанією Snapchat за 150 млн дол. Але гроші в Україну не зайшли, тому що 

Looksery виїхала в США. За різним оцінкам Україну залишили близько 2,5 тис. 

ІТ-фахівців [28]. Враховуючи, що в країні працює від 74 до 100 тис ІТ-

спеціалістів, можемо зробити висновок про негативну тенденцію відтоку 

кадрів. Отже, у вітчизняній ІТ-індустрії йде тенденція створення продуктових 

компаній. Проблема в тому, як такі компанії втримати в Україні. За даними 

Асоціації «ІТ-Україна», після продажу стартапу команди найчастіше 

виїжджають за кордон [27]. Таким чином, інвестиції оминають Україну.  
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В українському ІТ-аутсорсингу розвиток іде не тільки в корпоративному 

секторі, але й в секторі фрілансу. За даними найбільшої фріланс-біржі Upwork 

українці займають перше місце в Європі і четверте – у світі (за обсягом 

доходів фрілансерів) [28]. Станом на 2015р. на біржі Upwork було 

зареєстровано біля 123 тис. фрілансерів з України.  

У цілому, фріланс є позитивним з точки зору зайнятості, але з точки зору 

глобальних ланцюгів вартості, фрілансери та й більшість компаній-

аутсорсерів, що кодують під замовлення, займають малу частку в доданій 

вартості і, відповідно, низький прибуток.  

Щоб стимулювати розвиток ІТ-галузі необхідно: 

• розвивати інфраструктуру (ІТ, транспортну, логістичну); 

• створювати середовище з низькими ризиками та накладними 

затратами для інвесторів; 

• інвестувати в освіту та науку, створювати умови для поповнення 

кадрового потенціалу в ІТ-галузі; 

• укладати угоди з країнами чи регіонами з метою полегшення процесу 

взаємної інтеграції компаній. 

Підсумовуючи, зазначимо які сегменти ІТ необхідно розвивати в Україні 

для входження в глобальні ланцюги доданої вартості на вигідних умовах, а 

саме: 

1. Міжнародні R&D-центри. Такі науково-дослідні центри проводять як 

наукові дослідження, так і виробництво пробних зразків продукції. В Україні 

свій науково-дослідний центр є тільки у компанії Samsung. Інші глобальні 

гравці не присутні в даному секторі вітчизняного ринку. Тому Україні 

необхідна інфраструктура, яка дасть можливість розвивати дослідницькі 

центри глобальними компаніями ІТ-індустрії. 

2. Продуктові компанії, як такі, що володіють брендом, управляють 

розробленням та маркетингом продукту, тобто тими напрямами, які дають 
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високу додану вартість. Для того щоб розвивати даний сегмент, необхідні 

інвестиції і, відповідно, розвиток венчурної галузі.  

Отже, в Україні необхідно створити такі економічні та інфраструктурні 

умови, за яких стартапи будуть залишатися, а не виїжджати, як тільки у них 

з’явиється така можливість. Держава повинна підтримувати інноваційні 

сектори економіки та ІТ-галузь, оскільки вона тісно пов’язана з інноваційними 

розробками. Саме ІТ-галузь буде драйвером конкурентної боротьби для нової 

промисловості. Додана вартість буде створюватися на межі між ІТ та 

традиційними галузями економіки.  

Керівники компаній вважають, що використання передових виробничих 

технологій є ключем до нових джерел підвищення конкурентоспроможності в 

майбутньому. Враховуючи поєднання цифрового і матеріального аспектів у 

секторі промислового виробництва, керівники вважають, що використання 

інноваційних технологій є основним чинником для підвищення 

конкурентоспроможності. У процесі переходу на забезпечення більш високої 

якості передові виробництва віддають перевагу розвиненим країнам: 

Враховуючи, що галузь промислового виробництва дедалі частіше 

використовує сучасні продукти, інноваційні технологічні процеси і матеріали, 

у 2016 році центр впливу у сфері промислового виробництва 20-го століття 

(США, Німеччина, Японія і Великобританія) змістився до десятки найбільш 

конкурентоспроможних країн світу. 

В сферах економіки, де спостерігається значне технологічне відставання, 

залучення іноземного капіталу може значно прискорити технологічну 

модернізацію українських підприємств. Сприятливими галузями для 

формування ТНК за участю українських компаній можуть також бути ВПК, 

машинобудування, електроніка, транспорт, легка промисловість, наукові 

дослідження, програмування. 
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Повертаючись до досвіду реформ у Республіці Корея, необхідно 

зазначити, що чотири головні чинники пояснюють вражаюче економічне 

зростання Південної Кореї:  

• визначальна роль уряду під час реформ;  

• обгрунтована відсутністю природних ресурсів стратегія експортної 

орієнтації;  

• достатня кількість дешевої і дисциплінованої робочої сили;   

• сприятливий для ділової активності міжнародний клімат. 

Наразі Україна та Корея використовують лише близько 10% потенціалу 

від можливого взаємного товарообігу, який можна збільшити, за оцінками 

експертів, до $ 6-7 млрд на рік. Економічний шлях, пройдений Кореєю, багато 

в чому визначає можливості для економіки України. Перспективи має 

співпраця в ряді найважливіших галузей, які можуть стати для економіки 

України новими драйверами зростання. Нам нпотрібен симбіоз традиційної 

економіки – металургії, хімії, агросектора – і нових технологій – хай-тека та 

біоінженерії. 

Серед численних прикладів успішної роботи корейських 

транснаціональних компаній в Україні - корпорація Daewoo International. яка є 

активним учасником українського аграрного ринку і одним з найбільших 

експортерів українського зерна в країни Азії та Близького Сходу. У 2017 році 

корпорація заявила про намір інвестувати кошти у спорудження елеваторів в 

українських портах. Корейські партнери розглядають різні можливості 

інвестування аграрних проектів в Україні. Наприклад, компанія «POSCO 

Daewоo» (зерновий трейдер Південної Кореї) зацікавлена у збільшенні 

закупівель українського зерна, а також в інвестуванні у розвиток 

інфраструктури та зернових терміналів.  

Компанія Samsung Electronics не тільки продає на українському ринку 

свою різноманітну продукцію, але й розвиває інноваційне співробітництво. 

Корпорація відкрила в Києві науково-дослідний центр (Samsung Research and 
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Development Institute Ukraine), в якому працюють більше 1000 українців. 

Центр проводить розробки у сфері технологій розпізнавання, мультимедійного 

контенту, інформаційної безпеки, штучного інтелекту тощо. Hyundai 

Corporation планує розширювати свою діяльність в Україні та пропонує 

створити виробничі потужності з випуску швидкісних електропоїздів і 

локомотивів спільно з українськими партнерами, а також надати комплексне 

рішення щодо модернізації міського електротранспорту та супутньої 

інфраструктури з частковою локалізацією виробництва і наданням повного 

технічного обслуговування. 

У результаті проведеного аналізу виявлено наступні перспективи 

міждержавного співробітництва в секторі ІКТ Республіки Корея і України.  

Україна конкурентоспроможна в ІКТ-послугах, зокрема в офшорному 

програмуванні, якого (як доповнення) потребує ІКТ-індустрія Республіки 

Корея. Перспективними напрямами співробітництва можуть стати 

суперкомпьютинг (високопродуктивні обчислювальні системи), технології 

грід-обчислень і грід-інфраструктура, електронна система охорони здоров'я, 

мікро- та наноелектроніка, мікро- і нанофотоніка, космічні та географічні 

інформаційні технології. 

У рамках сучасної стратегії інноваційного розвитку актуальним і 

своєчасним є впровадження в українську практику ідей креативної економіки 

за рахунок розвитку ІКТ та всебічної підтримки венчурного бізнесу. Це 

зумовлено тим, що передумови нового економічного і технологічного стрибка 

в умовах глобалізації формуються, в першу чергу, наукою, освітою, 

культурою, екологією і охороною здоров'я, де створюється висока додана 

вартість і безпосередньо реалізуються цілі постіндустріального розвитку. 

Корейська економіка перебудовується з масового виробництва 

однорідної продукції на високоякісне та дрібносерійне виробництво 

різнорідної продукції на основі сучасних ІКТ, робить акцент на 

співробітництво чеболів з дрібним і середнім бізнесом. Україна у 

зовнішньоекономічній стратегії Республіки Корея може стати країною - 
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постачальником висококваліфікованих послуг у сфері ІКТ для реалізації 

планів з розвитку креативної економіки. Саме тому потрібно заохочувати 

відносини між двома країнами з метою розширення співробітництва у сфері 

ІКТ, науки і високих технологій. Обидві країни особливу увагу приділяють 

будівництву інноваційної економіки, підтримки наукових досліджень, 

розвитку високотехнологічної промисловості та інформаційних технологій. 

Південнокорейська модель економічного розвитку, її становлення і 

трансформація в умовах глобалізації демонструє основні напрями і механізми 

формування постіндустріальної креативної економіки, ефективність 

державних заходів щодо стимулювання та активізації інноваційної, венчурної і 

виробничої діяльності для забезпечення сталого і збалансованого зростання. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. Досвід Республіки Корея показує можливості держави успішно 

сприяти становленню конкурентоспроможного приватного бізнесу, який в 

стислий історичний період набув транснаціонального характеру. Спираючись 

на підтримку держави, великі корпоративні структури змогли досить швидко 

наростити виробничий потенціал, потужності якого сприяли вирішенню 

завдань, пріоритетних з точки зору національних інтересів наздоганяючого 

розвитку. Економічні реформи сприяли створенню нових робочих місць, 

найперше в сфері малого і середнього бізнесу. Сьогодні на його частку в Кореї 

припадає 87,5% всіх зайнятих в економіці і близько 50% ВВП. Економічна 

модернізація в Республіці Корея мала значний вплив на соціально-

економічний розвиток. За обсягом ВВП, який становить 1740,5 

млрд.дол.США, Республіки Корея посідає 4 місце серед країн Азійсько-

Тихоокеанського регіону після Японії, Китаю та Індії та 11 місце у світі. На 

цій основі відбувається зростання якості людського капіталу. У 2016 р. ВВП на 
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душу населення становив 34541 дол.США, а за прогнозами зросте до 38,5 

тисяч у 2018 році. Витрати на освіту з 2008 р. становили понад 4%, а в 2016 р. 

досягли 5% ВВП, що є на рівні найбільш розвинених країн світу. Значно 

зросли доходи населення, зокрема, середньої річної заробітної плати – від 80 

дол. США в 1960 р. до 10 тис. дол.США в 1996 p., тобто фактично протягом 

одного покоління – більше ніж  у 100 разів. Це створює засади для розвитку 

креативної економіки. 

2. Найбільші ТНК Республіки Корея мають досить високий індекс 

транснаціональності: Samsung Electronics Co., Ltd – 56.1; Hyundai Motor 

Company – 37.9; LG Chem Ltd. – 47.9;  SK Hynix Inc. – 54.1; Lotte Chemical 

Corporation – 44.7; LG Display Co., Ltd. – 46.1; Samsung SDI Co., Ltd. – 48.8. 4. 

Розрахунок індексу транснаціональності компанії Samsung  показав,  що 

майже половина працюючих на підприємствах знаходяться на території 

зарубіжних країн, мають від 15 % до 30 % всіх активів компанії, реалізуючи і 

створюючи від 82% до 93%  доходів від продажу. Таке доводить, що зарубіжні 

робітники, маючи в середньому 20% активів, створюють в середньому 80% 

доходів, що свідчить про найсприятливіші умови для бізнесу саме для дочірніх 

підприємств. Національні показники за індексом доходності та індексом 

озброєності праці мають менші  значення. На експорт високотехнологічних 

товарів Республіки Корея впливають: кількість дослідників в ДІР –  залежність 

становить 0,850; валова додана вартість – 0,826; технології та інновації – 0,822; 

прямі іноземні інвестиції – 0,785; поточні витрати на освіту – 0, 726. Із 

зростанням кількості дослідників в ДІР на 1 % експорт високотехнологічних 

товарів зросте на 1,056%. Зростання кількості працюючих в компанії Samsung 

впливає на зростання дослідників в ДІР та зростання валової доданої вартості в 

Кореї. Водночас дохід в компанії Samsung не пов'язаний суттєво з ескпортом 

високотехнологічних товарів.  

3. Особливе місце в інвестиційних стратегіях ТНК посідають 

стратегічні альянси, що створюються компаніями для підвищення 

конкурентоспроможності з використанням багатофакторного синергетичного 
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ефекту, виходу на цільовий ринок або закріплення на ньому, посилення 

монопольного становища. В Республіці Корея створюються стратегічні 

альянси у високотехнологічних галузях, що дозволяє реалізувати складні 

проекти з використанням сильних сторін кожногоз учасників. Так, компанія 

Samsung успішно реалізувала спільні проекти зкомпанією Intel (розробка 

пристроїв оперативної пам’яті), Toshiba і Thomson (DVD-плеєри й 

відеомагнітофони), Compaq і Siemens (мікропроцесори), Cisco System 

(кабельні модеми) та багато інших. Часто альянси є єдиним способом виходу 

на олігопольні ринки, де вже існують сформовані бізнес-структури.  

4. Для України є корисним досвід Республіки Корея стосовно 

створення українських ТНК в пріоритетних та інноваційних галузях, які 

дадуть поштовх до більш широкого залучення зарубіжнх компаній в наукоємні 

та високотехнологічні галузі економіки. Такою галуззю є інформаційні 

технології, для розвитку якої є необхідні такі фактори: людський капітал, 

розвиток науки та інновацій. Так, Україна займає 4-те місце в світі за кількістю 

сертифікованих ІТ-спеціалістів (після США, Індії, Росії). Перевагами 

присутності в Україні зарубіжних ТНК є підвищення культури ведення 

бізнесу,  привнесення світових стандартів, створення нових робочих місць, 

перенесення частини виробництва товарів, які зараз повністю імпортуються, а 

відтак зменшився б дефіцит платіжного балансу та державного бюджету, 

підвищення інноваційності і конкурентоспроможності продукції, розширення 

присутності на світових ринках. Водночас діяльність ТНК, що працюють в 

Україні, спрямована переважно на внутрішній ринок і дуже мало компаній  

виробляють продукцію на експорт. 

5. Перспективним є приєднання українських компаній до глобальних 

ланцюгів створення вартості. Враховуючи на корейський досвід розвитку 

окремих галузей та секторів вітчизняної економіки, участь в глобальних 

ланцюгах доданої вартості для українського бізнесу буде означати доступ до 

глобальних ринків та розширення збуту, модернізацію технологій та якісні і 

кількісні зміни в людському капіталі за рахунок освоєння нових компетенцій 
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та  залучення прямих іноземних інвестицій. Наразі Україна включена в 

глобальні ланцюги переважно як постачальник сировини. Водночас входження 

в глобальні ланцюги вартості на низькому рівні ланцюга (де мала додана 

вартість, але є доступ до технологій) є позитивним та дає доступ до 

технологій, інвестицій та стандартизації, можливості переходу на вищий 

рівень в глобальних ланцюгах.  

6. Аналіз ІТ-галузі України дозволяє виділити найбільш важливі 

напрями розвитку інфраструктури ІКТ: ІТ-аутсорсинг, науково-дослідні 

центри, електронна комерція, стартапи, ІТ в держсекторі, телеком. Таким 

чином, при створенні належних умов для залучення та впровадження 

вищезазначених напрямів ІКТ, можливі: зростання рівня економічного ефекту; 

розвиток ІТ-галузі; соціально-економічний поштовх для виходу з кризи. В 

Україні набув розвитку аутсорсинг, на який орієнтовані близько 90% ІТ-

компаній сфері програмування і 95% всіх програмістів. В українському ІТ-

аутсорсингу набув розвитку фріланс. Фріланс є позитивним з точки зору 

зайнятості, але з точки зору глобальних ланцюгів вартості, фрілансери та й 

більшість компаній-аутсорсерів займають малу частку в доданій вартості і 

мають низький прибуток. Співробітництво України з Республікою Коря 

доцільно організовувати у формі науково-дослідних центрів. Сьогодні 

налічується понад 100 відкритих в Україні R&D-центрів міжнародних 

корпорацій. Модель роботи майже не відрізняється від ІТ-аутсорсингу за 

виключенням лише того, що українські спеціалісти працюють в окремих 

компаніях. Найбільший офіс в Україні розгорнула корейська компанія 

Samsung Electronics з кількістю працівників 1100 осіб. 

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [55, 

63, 64, 200]. 
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ВИСНОВКИ 

	  

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 

вирішення наукового завдання щодо визначення процесів економічної 

модернізації в умовах глобалізації, особливостей розвитку корпоративних засад 

функціонування економіки Республіки Корея, її інноваційної моделі розвитку 

економіки, дослідження секторальної структури та експортної спеціалізації 

провідних корейських ТНК та можливостей для застосування корейського 

досвіду в економіці України. Це дало можливість автору сформулювати ряд 

висновків теоретичного та практичного значення. 

1. Сучасна модернізація економіки являє собою процеси змін і 

оновлення в технологічному та соціальному розвитку суспільства як у 

глобальному масштабі, так на рівні кожної країни, сектору і окремого 

підприємства. Особливості процесів модернізації в умовах глобалізації 

економіки пов’язані з четвертою промисловою революцією. Ключову роль у 

процесах модернізації відіграють транснаціональні корпорації, які здійснюють 

інноваційну, інвестиційну та виробничу діяльність, домінують у всіх сферах 

міжнародних економічних відносин. Вони мають найвищі витрати на 

дослідження і розробки, є найбільшими інвесторами та роботодавцями. 

2. Світовий досвід демонструє різноманітність форм 

корпоративістських відносин у суспільстві. Феномен вражаючої модернізації 

господарської системи Кореї або «південнокорейське економічне диво» 

пов’язане зі специфікою державно-корпоративних відносин – розвитком 

чеболів, які являють собою комерційні утворення, південнокорейського 

бізнесу, що знаходяться у власності певних сімей з єдиним адміністративним і 

фінансовим контролем, до складу яких входять десятки компаній, вертикально 

інтегрованих в ієрархічно вибудованих структурах. В основі 

південнокорейського корпоративізму закладено мораль конфуціанства з 

відданістю роботодавцю і соціальною субординацією та значною роллю тісних 
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сімейних зв’язків у ділових і громадських відносинах. Держава практично з 

моменту їх заснування володіє від 10 до 30 % акцій деяких транснаціональних 

корпорацій (Samsung, LG Electronics) і бере участь в управлінні цими 

компаніями. 

3. Факторами економічного зростання Республіки Корея в процесі 

економічної модернізації були: підтримка макроекономічної стабільності через 

консервативну грошово-кредитну та фінансову політику; максимальне 

стимулювання розвитку чеболей; створення експортно-орієнтованої та моделі 

імпортозаміщення економічного розвитку; специфічна митно-тарифна 

політика, що була орієнтована на абсолютизований захист вітчизняного 

товаровиробника; чітке позиціювання секторальних пріоритетів у відповідні 

періоди реформування економіки країни; ефективне використання добре 

освіченого населення для розвитку експортного виробництва та інновацій, 

застосовування відносно дешевої праці при переході до все більш складних в 

технологічному відношенні промислових процесів.  

4. Промислова структура чеболів характеризується різноманітністю 

секторів, в яких може працювати один і той же чеболь, а також широким 

асортиментом вироблених товарів. В умовах експортно орієнтованої 

економіки корейські корпорації, як основні виробники експортної продукції, 

динамічно зростають, збільшуючи свою частку в ВНП країни, відіграють 

ключову роль у розвитку промисловості і посідають домінуюче положення в 

національній економіці. Частка у валовому національному продукті провідної 

п’ятірки корейських транснаціональних корпорацій, що входять до числа 

глобальних компаній: Samsung, Hyundai, Daewoo, LG, Ssang Young, становить 

понад 55 %. Південнокорейські корпорації є базисом модернізації 

господарської системи Кореї, діють в секторах високотехнологічного 

матеріального виробництва: електроніка та напівпровідники, 

телекомунікаційне обладнання, суднобудування, автомобілебудування, 

хімічна та фармацевтична індустрія.  
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5. Основною складовою модернізації економіки є формування та 

розвиток інноваційної системи, ключову роль в якій відіграє людський фактор. 

Доведено, що найкращого результату в інноваційному розвитку досягають 

компанії, які ефективно використовують національні наукові ресурси, за 

високої інтегрованості  в глобальні дослідницькі та професійні мережі. В 

інноваційній системі Республіки Кореї вдалося поєднати державну 

інвестиційну політику для фінансування  науково-дослідних проектів з бізнес-

стратегіями південнокорейських транснаціональних корпорацій, які в свою 

чергу продиктовані потребами світового ринку. Сучасна інноваційна модель 

Республіки Корея включає підготовку висококваліфікованих кадрів, 

стимулювання інноваційної діяльності корпорацій та малого бізнесу, міських 

високотехнологічних індустріальних комплексів і наукоградів, а також захисту 

інтелектуальної власності. 

6. Доведено, що економічна модернізація в Республіці Корея мала 

значний вплив на соціально-економічний розвиток. За обсягом ВВП, який 

становить 1740,5 млрд дол., Республіки Корея посідає 4-те місце серед країн 

Азійсько-Тихоокеанського регіону після Японії, Китаю та Індії та 11-е місце у 

світі. На цій основі відбувається зростання якості людського капіталу. У 2016 

р. валовий внутрішній продукт на душу населення становив 34541 дол., а за 

прогнозами зросте до 38,5 тисяч у 2018 р. Витрати на освіту з 2008 р. 

становили понад 4 %, а в 2016 р. досягли 5 % валового внутрішнього 

продукту, що є на рівні найбільш розвинених країн світу. Значно зросли 

доходи населення, зокрема, середньої річної заробітної плати – від 80 дол. 

США в 1960 р. до 10 тис. дол. в 1996 p., тобто фактично протягом одного 

покоління – більше ніж у 100 разів. Це створює засади для розвитку креативної 

економіки. 

7. У конкурентному розвитку Республіки Корея у глобальних умовах 

ключову роль відіграє національний людський ресурс, як головна рушійна 

сила не тільки структурної модернізації корейської економіки, але й 

розширеного відтворення національного, соціального, інноваційного і 
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креативного капіталу. Ключовими механізмами розвитку національного 

людського ресурсу стали диверсифіковані механізми державного 

стимулювання підвищення освітнього і кваліфікаційного рівнів робочої сили 

та активне використання інтернаціоналізаційних інструментів її включення у 

світові мережі транснаціонального виробництва, сформовані на базі західних 

ТНК. Результатами цілеспрямованої політики Республіки Корея у розвитку 

національного людського ресурсу стало значне підвищення ступеня зв’язку 

між експортом високотехнологічної продукції і кількісно-якісними 

показниками, науково-дослідними й інженерними кадрами.  

8. Для України є корисним досвід Республіки Корея стосовно цільової 

транснаціоналізації економіки через створення українських транснаціональних 

корпорацій в пріоритетних інноваційних галузях, які дадуть поштовх до більш 

широкого залучення зарубіжних компаній в наукоємні та високотехнологічні 

галузі економіки, зокрема, інформаційні технології. Перспективним є 

залучення українських компаній до глобальних ланцюгів створення доданої 

вартості шляхом аутсорсингу та фрілансу у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій, розширить доступ до зовнішніх ринків, що 

сприятиме модернізації технологій та якісним змінам в людському та 

інтелектуальному капіталі за рахунок освоєння нових компетенцій та розвитку 

креативного капіталу. 

9. У роботі визначено перспективи взаємовигідного співробітництва 

між Україною та Республіки Корея в галузі інформаційно-комунікаційних 

технологій. Україна конкурентоспроможна в інформаційно-комунікаційно 

технологічних послугах, офшорному програмуванні, яких потребує 

інформаційно-комунікаційно технологічний сектор Республіки Корея. 

Зміцнення міжнародного співробітництва України та Республіки Корея має 

відбуватися за допомогою спільних науково-технічних розробок (відкриття 

центрів інновацій, науки і технологій з метою просування їх на міжнародний 

ринок за допомогою співпраці і трансферу технологій). 
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Рис Б.1. Типологія стратегій входження [131]. 
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Характеристичні ознаки Інтернаціональні 
корпорації 

Багатонаціональні 
корпорації Глобальні корпорації 

1. Тип взаємовідносин 
материнської компанії 
та зарубіжних філій 

Етноцентричний Поліцентричний або 
регіоцентричний 

Геоцентричний 

2. Орієнтація Абсолютний приріст 
материнської компанії; 
зарубіжні філіали 
створюються, як правило, 
тільки для забезпечення 
постачання або збуту 

Об'єднання компаній 
ряду країн на виробничій 
або науково-технічній 
основі. Велика ступінь 
незалежності при 
проведенні операцій у 
кожній з країн. Філії 
великі і здійснюють 
різноманітні види 
діяльності, в т.ч. і 
виробничу 

Інтеграція воєдино 
діяльності, здійснюваної 
в різних країнах. 
Наприклад, у різних 
країнах можуть 
вироблятися складові 
частини одного виробу. 
Материнська компанія 
розглядає себе не як 
центр, а як одну із 
складових частин 
корпорації 

3. Ставлення до 
зарубіжного ринку 

Зарубіжні ринки 
розглядаються тільки як 
продовження ринку 
базування материнської 
компанії 

Зарубіжні ринки часто 
розглядаються як більш 
важливий сектор 
діяльності корпорації в 
порівнянні з внутрішнім 
ринком 

Ареною діяльності є весь 
світ 

4. Рівень централізації 
прийняття 
управлінських рішень 

Висока централізація 
прийняття управлінських 
рішень на рівні 
материнської компанії 

Децентралізація окремих 
функцій управління. 
Делегування 
повноважень дочірнім 
фірмам. Управлінські 
рішення приймаються на 
основі тісної координації 
між материнською 
компанією та філіями 

Висока децентралізація 
прийняття рішень при 
тісній координації між 
материнською компанією 
та філіями 

5. Контроль за 
діяльністю закордонних 
філій 

Сильний контроль з боку 
материнської компанії 

Філії, як правило, 
автономні 

Філії, як правило, 
автономні 

6. Кадрова політика Перевага віддається 
співвітчизникам в 
зарубіжних філіалах. 
Працівники країни 
базування корпорації 
призначаються на всі 
можливі посади за 
кордоном 

У закордонних філіях 
переважають місцеві 
менеджери. Місцеві 
кадри приймаючої країни 
призначаються на 
ключові пости 

Кращі працівники з усіх 
країн призначаються на 
будь-які пости 

7. Організаційна 
структура 

Складна оргструктура 
материнської компанії; 
проста у закордонних філій 

Оргструктура з високим 
рівнем незалежності 
філій 

Дуже складна 
оргструктура з 
автономними філіями 

8. Інформаційні потоки Великий обсяг наказів і 
розпоряджень на адресу 
філій 

Невеликий потік 
інформації материнської 
компанії та з неї, 
невеликий потік між 
філіями 

Значні потоки інформації 
материнської компанії та 
з неї і між усіма філіями 

Джерело: складено автором 
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Додаток Д 

Найбільші ТНК світу, ТОП-25 зі списку Fortune Global 500 
Місце Компанія Сфера Країна Річна 

виручка, 
млрд. 
дол. 

Чистий 
прибуток, 
млрд. дол. 

 
Європа 

1 Royal Dutch 
Shell 

Нафта і газ Великобританія 
Нідерланди 
 

481,7 26,6 

6 BP Нафта і газ Великобританія 388,3 11,6 
9 Volkswagen Автомобільна Німеччина 247,6 27,9 
10 Total Нафта Франція 234,3 13,7 
12 Glencore 

Xstrata 
Гірничодобувна Швейцарія 214,4 1,0 

15 E.ON Газ Німеччина 169,8 2,8 
17 ENI Нафта і газ Італія 167,9 10,0 
20 AXA страхування Франція 154,6 5,3 
23 Daimler Автомобільна Німеччина  146,9 7,8 

Америка 
2 Wal-Mart 

Stores 
Роздрібна мережа США 469,2 17,0 

3 Exxon Mobil Нафта США 449,9 44,9 
11 Chevron Енергетика США 233,9 26,2 
16 Phillips66 Нафта США 169,6 4,1 
18 Berkshire 

Hathaway 
Інвестиції і 
страхування 

США 162,5 14,8 

19 Apple Електроніка США 156,5 41,7 
22 General 

Motors 
Автомобільна США 152,3 6,2 

24 General 
Electric 

Багатогалузева 
компанія (нафто і 
газ,банківська сфера 
тощо) 

США 146,9 13,6 

25 Petrobras Нафта і газ, енергетика Бразилія 144,1 11,0 
Азія і Океанія 

4 Sinopec Group Нафта, енергетика Китай 428,2 8,2 
5 China National 

Petroleum 
Нафта і газ Китай 408,6 18,2 

7 State Grid Електроенергетика Китай 298,4 12,3 
8 Toyota Motor Автомобільна Японія 265,7 11,6 
13 Japan Post 

Holdings 
Пошта і зв’язок Японія 190,9 6,8 

 
14 Samsung 

Electronics 
Електроніка Корея 178,6 20,6 

21 Gazprom Газ Росія 153,5 38,1 
Джерело: складено автором за: [192] 
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Додаток Е 

Індекс участі у глобальних ланцюгах доданої вартості, 2016 р. 

Бразилія 37 

США 40 

Індія 42 

Велика Британія 42 

Китай 46 

Японія 48 

Німеччина 49 

Швейцарія 52 

Росія 52 

Південна Корея 65 

Малайзія 66 
Джерело: складено автором на основі [224, 267, 274] 

Транснаціоналізація 50 найбільших міжнародних компаній із країн, що 
розвиваються (за показником індексу транснаціоналізації, який розраховується 
ЮНКТАД) відбувається швидше, ніж транснаціоналізація аналогічних 
компаній розвинутих країн. Провідне місце серед них займають компанії з 
азіатських країн, що розвиваються. За останні три роки відтік ПІІ з цього 
регіону становив у середньому $37 млрд. щорічно (що майже співставно із 
середньорічним обсягом світових потоків ПІІ в першій половині 1980-х років), 
або майже 4/5 загального відтоку ПІІ із країн, що розвиваються. 
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Додаток Ж 

Кількість філіалів та регіональний індекс корейських ТНК, 2018 

Місце 
за 

інозем. 
акти-
вами 

Корейські 
мультинаціона
льні компанії 

Азія та 
океанія 

Європа & 
СНД 

Північна 
Америка 

Південна 
Америка 

Середній 
Схід & 
Африка 

Всього 

кіль-
кість індекс 

кіль-
кість індекс 

кіль-
кість індекс 

кіль-
кість

. 
індекс кіль-

кість індекс 
кіль-
кість індекс 

1 Samsung 
Electronics Co., Ltd 55 40.7% 45 33.3% 17 12.6% 8 5.9% 10 7.4% 135 14.4% 

2 POSCO 108 62.8% 15 8.7% 28 16.3% 16 9.3% 5 2.9% 172 18.4% 

3 Hyundai Motor 
Company 13 21.3% 20 32.8% 25 41.0% 3 4.9% 0 0.0% 61 6.5% 

4 Korea Gas 
Corporation 8 42.1% 7 36.8% 3 15.8% 0 0.0% 1 5.3% 19 2.0% 

5 LG Chem Ltd. 15 71.4% 3 14.3% 3 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 21 2.2% 

6 LG Electronics Inc. 45 36.3% 28 22.6% 20 16.1% 13 10.5% 18 14.5% 124 13.2% 

7 SK Hynix Inc. 12 63.2% 4 21.1% 3 15.8% 0 0.0% 0 0.0% 19 2.0% 

8 Korea Electric 
Power Corporation 0 0.0% 6 16.7% 23 63.9% 2 5.6% 5 13.9% 36 3.8% 

9 Lotte Chemical 
Corporation 6 66.7% 2 22.2% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 9 1.0% 

10 Lotte Shopping Co., 
Ltd. 32 97.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.0% 0 0.0% 33 3.5% 

11 Samsung Display 
Co., Ltd. 4 80.0% 1 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 0.5% 

12 Kia Motors 
Corporation 2 9.5% 16 76.2% 3 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 21 2.2% 

13 Samsung C&T 
Corporation 30 35.7% 19 22.6% 31 36.9% 3 3.6% 1 1.2% 84 9.0% 

14 LG Display Co., 
Ltd. 12 70.6% 2 11.8% 3 17.6% 0 0.0% 0 0.0% 17 1.8% 

15 Hyundai Mobis Co., 
Ltd. 10 40.0% 6 24.0% 6 24.0% 1 4.0% 2 8.0% 25 2.7% 

16 SK Telecom Co., 
Ltd. 7 53.8% 0 0.0% 3 23.1% 3 23.1% 0 0.0% 13 1.4% 

17 Hyosung 
Corporation 27 50.9% 13 24.5% 9 17.0% 3 5.7% 1 1.9% 53 5.7% 

18 Samsung SDI Co., 
Ltd. 9 60.0% 3 20.0% 2 13.3% 1 6.7% 0 0.0% 15 1.6% 

19 Hyundai Heavy 
Industries Co., Ltd. 16 43.2% 10 27.0% 5 13.5% 3 8.1% 3 8.1% 37 3.9% 

20 SK Innovation Co. 
Ltd. 25 65.8% 5 13.2% 5 13.2% 3 7.9% 0 0.0% 38 4.1% 

Всього  436 46.5% 205 21.9% 190 20.3% 60 6.4% 46 4.9% 937 100.0% 

 
Джерело: Річні корпоративні звіти 
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Додаток З 

Рейтинг галузей світової економіки, що розвиваються найбільш 

швидкими темпами, 2014  

Позиція в 
світовій 
економіці 

Галузь Зміни порівняно з 
періодом 2009 р., % 

1 Банківська діяльність 26.5 
36 Кораблебудування  24.7 
20 Інжиніринг, конструкції 23.2 
29 Промислове та 

сільськогосподарське обладнання 
21.3 

24 Цінні папери 20.5 
23 Торгівля 19.3 
11 Метали 18.8 
2 Переробка нафтопродуктів 18.3 

32 Будівництво 17.9 
9 Утилізація 16.3 
3 Машинобудування 12.6 

26 Виробництво продуктів 
харчування 

12.3 

5 Телекомунікації 12.2 
17 Хімія 11.9 
19 Енергія 11.8 
4 Виробництво ліків та харчових 

добавок 
11.3 

12 Фармацевтика 10.8 
14 Комп’ютери. Офісна техніка 9.9 
7 Електроніка, електричне 

обладнання 
9.5 

22 Охорона здоров’я 8.0 
30 Авіалінії 6.5 
6 Страхування життя та здоров’я  5.9 

Джерело: складено автором за [224] 
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Додаток И 

Частка високих технологій у торгівлі промисловими товарами, % (1990- 

2015 р.)  

Країни 1990 2001 2003 2004 2005 2010 2013 2015 

         

Нідерланди 16 32 31 31 31 21 20 … 

США 32 32 31 32 30 20 18 19 

Японія 24 26 24 24 23 18 17 17 

Ірландія 41 48 34 34 35 21 22 27 

Велика Британія 23 31 26 24 28 21 16 21 

Франція 16 23 19 19 20 25 26 27 

Ізраїль 11 25 18 19 14 15 16 20 

Гонконг (Китай) 0 20 13 32 16 28 16 11 

Сінгапур 39 60 59 59 57 50 47 49 

Республіка Корея 18 29 32 33 33 30 27 27 

Мальта 44 62 62 58 52 47 39 32 

Малайзія 36 57 58 55 55 45 44 43 

Бразилія 6 18 12 .. 13 11 10 12 

Філіппіни 0 70 74 64 71 68 47 53 

В’єтнам … … 2 6 5 6 28 … 

Індонезія 1 13 14 16 17 11 7 …. 

Джерело: складено автором за [224]	  
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Додаток К 

Регіональна дислокація провідних креативних інноваційних центрів в 

Республіці Корея 

 

 
Джерела: Річні звіти компаній 
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Додаток Л 

Рейтинги ТОП-20 корейських транснаціональних компаній, що 

інвестують за кордон, 2016 (млн. доларів США) 

Рей- 
тинг Назва компанії Галузь промисловості 

Статус 
(% державної 
власності)b 

Іноземні 
активиc 

1 Samsung Electronics Co., Ltd. Конгломерат  18 449 
2 POSCO Конгломерат  8 160 

3 Hyundai Motor Company Конгломерат  6 786 

4 Korea Gas Corporation 
Компанія газопостачання 
загального використання 

Зареєстрована 
(54,56%) 5 419 

5 LG Chem Ltd. Конгломерат  4 239 

6 LG Electronics Inc. Конгломерат  3 456 

7 SK Hynix Inc. 
Напівпровідники та 
відповідні прилади  3 165 

8 
Korea Electric Power 

Corporation Електроенергія 
Зареєстрована 

(51,10%) 2 670 

9 Lotte Chemical Corporation Нафтохімія  2 045 

10 Lotte Shopping Co., Ltd. Конгломерат  2 017 

11 Samsung Display Co., Ltd. Дисплейні панелі  1 955 

12 Kia Motors Corporation Автотранспортні засоби  1 617 

13 Samsung C&T Corporation Конгломерат  1 591 

14 LG Display Co., Ltd. Дисплейні панелі  1 565 

15 Hyundai Mobis Co., Ltd. Автомобільні деталі  1 162 

16 SK Telecom Co., Ltd. Телекомунікації  1 155 

17 Hyosung Corporation Конгломерат  896 

18 Samsung SDI Co., Ltd. 
Дисплейні панелі та 
акумуляторні батареї  874 

19 
Hyundai Heavy Industries Co., 

Ltd. Конгломерат  873 

20 SK Innovation Co. Ltd. Конгломерат  812 

Разом 68 907 
Джерела: Річні звіти компаній 
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Додаток М 

Динаміка значень досліджуваних макроекономічних показників 

Роки 
/показ
ники 

Високотехнологі
чний експорт, 
млн дол. (ВЕ) 

ВВП, 
млн дол. 

(ВВП) 

Прямі іноземні 
інвестиції, млн 
дол. (ПІІ) 

Прямі інвестиції 
за кордон, млн 
дол. (ПЗІ) 

Дослідники 
в ДІР, тис. 
осіб (Д) 

1988 8 978 196 964 1 014 726 - 
1989 10 287 243 526 1 118 730 - 
1990 10 936 279 349 789 1 133 - 
1991 12 869 325 734 1 180 1 591 - 
1992 14 019 350 051 728 1 376 - 
1993 15 453 386 303 588 1 444 - 
1994 20 181 455 603 809 2 590 - 
1995 29 786 556 131 1 776 3 869 - 
1996 27 660 598 099 2 325 4 953 101 
1997 31 502 557 503 2 844 4 411 104 
1998 30 934 374 241 5 412 4 220 94 
1999 41 376 485 248 9 333 3 967 102 
2000 54 333 561 633 11 509 4 842 110 
2001 40 358 533 052 6 522 2 744 139 
2002 46 936 609 020 5 475 3 437 145 
2003 57 458 680 521 7 010 5 019 154 
2004 76 117 764 881 13 294 7 196 159 
2005 83 907 898 137 13 643 8 330 182 
2006 93 352 1 011 797 9 162 12 769 202 
2007 101 032 1 122 679 8 827 22 074 224 
2008 100 909 1 002 219 11 188 19 633 239 
2009 92 856 901 935 9 022 17 436 247 
2010 121 478 1 094 499 9 497 28 280 267 
2011 122 021 1 202 464 9 773 29 705 292 
2012 121 313 1 222 807 9 496 30 632 319 
2013 130 460 1 305 605 12 767 28 360 326 
2014 133 447 1 411 334 9 274 28 039 350 
2015 126 526 1 382 764 4 104 23 760 362 
2016 118 365 1 411 246 10 827 27 274 - 

 

Джерело: Складено автором за [267]  


