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У статті досліджена проблема інтеграції 
підприємств в умовах інноваційної еконо-
міки. Доведено, що традиційний погляд на 
підприємство як самостійний суб’єкт гос-
подарювання, що функціонує у динамічному 
зовнішньому середовищі, слід розширити з 
урахуванням сучасних світових тенденцій 
формування підприємницьких структур. 
З’ясовано, що під підприємницькою струк-
турою слід розуміти добровільне статутне 
або тимчасове об’єднання декількох під-
приємств різних форм власності та фрі-
лансерів у єдину цілісну, складну відкриту 
систему, що функціонує у глобалізованому 
середовищі. Інтеграційні процеси на рівні 
підприємств у світовому масштабі спричи-
няють формування глобально інтегрованих 
підприємницьких структур, які засновані на 
діяльності транснаціональних корпорацій. 
Проаналізовано досвід їхнього функціону-
вання на прикладі країн Європи та Північної 
Америки з допомогою рейтингів NECI та 
“Fortune Global 500». Доведено, що з підви-
щенням рівня розвитку підприємництва 
в країні збільшується кількість глобально 
інтегрованих підприємницьких структур.
Ключові слова: підприємство, підприєм-
ницька структура, глобалізація, інтеграція, 
інтеграційні процеси, глобально інтегро-
вана підприємницька структура.

В статье исследована проблема интегра-
ции предприятий в условиях инновационной 

экономики. Доказано, что традиционный 
взгляд на предприятие как самостоятель-
ный субъект хозяйствования, который 
функционирует в динамической внешней 
среде, следует расширить с учетом совре-
менных мировых тенденций формирования 
предпринимательских структур. Уста-
новлено, что под предпринимательской 
структурой следует понимать добро-
вольное уставное или временное объеди-
нение нескольких предприятий различных 
форм собственности и фрилансеров в 
единую целостную, сложную открытую 
систему, функционирующую в глобализиро-
ванной среде. Интеграционные процессы 
на уровне предприятий в мировом мас-
штабе вызывают формирование глобально 
интегрированных предпринимательских 
структур, основанных на деятельности 
транснациональных корпораций. Проанали-
зирован опыт их функционирования на при-
мере стран Европы и Северной Америки с 
помощью рейтингов NECI и “Fortune Global 
500». Доказано, что с повышением уровня 
развития предпринимательства в стране 
увеличивается количество глобально инте-
грированных предпринимательских струк-
тур.
Ключевые слова: предприятие, предпри-
нимательская структура, глобализация, 
интеграция, интеграционные процессы, 
глобально интегрированная предпринима-
тельская структура.

The problem of formation, functioning and integration of enterprises in the conditions of innovative economy is investigated in the article, which occurs 
in the conditions of a new stage of evolutionary development of world business, which is accompanied by the transition to the knowledge economy and 
intensification of global problems of humanity. It is proved that today the traditional view of an enterprise, as an independent business entity and a leading 
link of the economy or an open system operating in a dynamic external environment, should be expanded in the light of current world trends in the forma-
tion of business structures. It has been found out that under the business structure is to be understood the voluntary statutory or temporary association of 
several enterprises of different ownership and (if necessary) individual entities (freelancers) into a single integrated complex open system operating in a 
globalized environment, which created on the basis of a combination of material and intangible interests of the participating companies, acts on the basis 
of a constituent contract or charter as a legal entity, with the aim of developing and commercializing innovative products, which increases the efficiency of 
integration and speeds development entities that form a structure. Enterprise-wide integration processes at the global level have led to the formation of 
globally integrated business structures based on the activities of transnational corporations. The experience of functioning of foreign business structures on 
the example of the countries of Europe and North America with the help of world-known ratings is analyzed, namely: Index (NECI) and Entrepreneurship 
Framework Conditions Rankings of Economies; Fortune Global 500 annual ranking of the 500 largest companies in the world. The analysis results are 
distributed using the ABC analysis method and the overall contribution of TNCs to the GDP of the respective European and North American countries in the 
GDP of 2018 is analyzed. It is proved that as the level of entrepreneurship development in the country increases, the number of globally integrated business 
structures capable of reaching the global level increases.
Key words: enterprise, business structure, globalization, integration, integration processes, globally integrated business structure.

ГЛОБАЛЬНО ІНТЕГРОВАНІ ПІДПРИЄМНИЦЬКІ СТРУКТУРИ:  
ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
GLOBALLY INTEGRATED BUSINESS STRUCTURES:  
FUNCTIONING EXPERIENCE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Постановка проблеми. Новий етап еволю-
ційного розвитку світового бізнесу, який супрово-
джується переходом до економіки знань та поси-
ленням глобальних проблем людства, вимагає 
змін поглядів на підприємство. Сучасний сталий 
погляд на світовий бізнес, у якому підприємство – 
це самостійний суб’єкт господарювання та про-
відна ланка економіки або відкрита система, що 
функціонує у динамічному зовнішньому серед-
овищі, слід розширити з урахуванням сучасних 
світових тенденцій формування підприємниць-
ких структур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання формування, функціонування та інте-
грації підприємств в умовах інноваційної еконо-
міки і переходу до формування підприємницьких 
структур розглянуті в публікаціях таких вітчизня-
них учених, як О.В. Горбачевська, І.В. Даценко, 
О.В. Заічна, О.І. Заяць, Л. Кривенко, С. Кривенко, 
Р.Р. Русин-Гриник, а також таких закордонних уче-
них, як А.В. Александров, Д.А. Глушич, Т.А. Кор-
сун, Р.В. Кочубей, В.М. Кошелев, Р.В. Костіна, 
А.В. Орлова, С.В. Ропотан та багато інших. Попри 
вагомий науковий доробок, не досить дослідже-
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ними залишаються питання формування гло-
бально інтегрованих підприємницьких структур у 
глобалізованому світовому просторі.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз досвіду функціонування глобально інтегро-
ваних підприємницьких структур та визначення 
перспектив їхнього подальшого розвитку у світо-
вій економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Забезпечення довгострокового безперебійного 
функціонування та сталого розвитку підприємств 
в умовах глобалізації та обмеженості доступу до 
вичерпних ресурсів висуває на перше місце необ-
хідність їх об’єднання і створення нових інтегра-
ційних форм у вигляді підприємницьких структур. 
Під підприємницькою структурою будемо розуміти 
добровільне статутне або тимчасове об’єднання 
декількох підприємств різних форм власності та (в 
разі потреби) окремих суб’єктів господарювання 
(фрілансерів) у єдину цілісну, складну відкриту 
систему, що функціонує у глобалізованому серед-
овищі, яке створене на основі поєднання матері-
альних та нематеріальних інтересів підприємств-
учасників, діє на підставі установчого договору 
або статуту як юридична особа з метою розро-
блення та комерціоналізації інноваційної продукції 
(товарів, робіт, послуг), що підвищує ефективність 
діяльності та прискорює інтеграційний розви-
ток суб'єктів господарювання, які утворюють таку 
структуру. Виходячи з того, що процес інтеграції 
може відбуватися в різних формах у просторі і часі, 
що посилюється і прискорюється під дією світових 
процесів глобалізації, це зумовлює формування 
горизонтально, вертикально, конгломератно та 
глобально інтегрованих підприємницьких структур 
на різних рівнях ієрархії світової економіки. 

Глобальні інтеграційні процеси поступово при-
водять до ослаблення значущості економік окре-
мих країн, водночас, як зазначає у своїх дослі-
дженнях Г.В. Ортіна, потужний імпульс розвитку 
отримують інтеграційні процеси на рівні підпри-
ємств [2], які в світовому масштабі «багато в чому 
засновані на діяльності великих підприємницьких 
структур – гігантських корпорацій» [1]. Такі кор-
порації отримали загальну назву «транснаціо-
нальні корпорації» (ТНК). За даними американ-
ського ділового журналу Fortune [6], який щорічно 
публікує світовий рейтинг “Fortune Global 500», у 
світі налічується 500 великих транснаціональних 
компаній. Проаналізуємо досвід функціонування 
закордонних підприємницьких структур на при-
кладі країн Європи та Північної Америки. Для 
цього скористаємося всесвітньо відомими рейтин-
гами, такими як National Entrepreneurship Context 
Index (NECI) and Entrepreneurship Framework 
Conditions Rankings of еconomies; щорічний сві-
товий рейтинг 500 найкрупніших компаній світу 
“Fortune Global 500».

Рейтинговий аналіз проведемо за даними 
2018 року для 24 провідних країн Європи та Пів-
нічної Америки, які потім згрупуємо за методикою 
АВС-аналізу. У табл. 1 наведено результати АВС-
аналізу індексу підприємництва країн Європи та 
Північної Америки.

За результатами аналізу таблиці 1, у групу 
А (країни з високим рівнем доходів в економіці 
та найвищим рівнем підприємництва) потра-
пило 18 країн, або 75% від досліджуваних, окрім 
Туреччини, у якої середній рівень доходів в еко-
номіці. У групу В (країни з високим рівнем доходів 
в економіці та середнім рівнем підприємництва) 
потрапило 2 країни (Італія і Греція) та 2 країни 
із середнім рівнем доходів в економіці та серед-
нім рівнем підприємництва (Росія і Болгарія), 
або 16,7% від досліджуваних. У групу С (країни 
з високим рівнем доходів в економіці та низьким 
рівнем підприємництва) потрапило 2 країни, або 
8,3% від досліджуваних. На жаль до рейтингу 
National Entrepreneurship Context Index (NECI) and 
Entrepreneurship Framework Conditions Rankings of 
еconomies Україна не включена. Тому для забез-
печення довгострокового розвитку економіки 
України важливого значення набуває дослідження 
та впровадження світового досвіду питання розви-
тку малого та середнього підприємництва, що без-
посередньо визначає ступінь підприємництва та 
розвитку економіки країни загалом [5].

Далі за даними світового рейтингу 500 найкруп-
ніших компаній світу “Fortune Global 500» проаналі-
зуємо кількість підприємницьких структур у формі 
транснаціональних корпорацій в кожній країні 
Європи та Північної Америки. Результати аналізу 
розподілено за методом АВС-аналізу та проаналі-
зовано загальний внесок підприємницьких струк-
тур у формі ТНК у ВВП відповідної країни Європи 
та Північної Америки у ВВП за 2018 р. (табл. 2).

За результатами аналізу таблиці 2, в групу 
А (країни, в яких високий рівень доходів в еко-
номіці), створені і функціонують ТНК з високим 
сумарним доходом, внесок цих підприємниць-
ких структур у ВВП відповідної країни становить 
від 0,04 до 0,00003%. У групі В – країни, в яких 
створено і функціонують від 1 до 3 ТНК із серед-
нім рівнем доходів, їхній внесок у ВВП відповідної 
країни становить від 0,00001 до 0,00005%. У групі 
С – країни з високим рівнем доходів в економіці, 
але в яких не створено жодної підприємницької 
структури у формі ТНК, тому доходів немає. У цю 
групу також потрапила Англія, в якій хоч і створена 
21 підприємницька структура у формі ТНК, але 
їхній внесок у ВВП країни є невисоким. Така сама 
тенденція простежується в Італії, Туреччині і Росії. 
Нині Україна не має жодної глобально інтегрова-
ної підприємницької структури, тому поки що не 
входить до світового рейтингу 500 найкрупніших 
компаній світу “Fortune Global 500».
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Таблиця 1
АВС-аналіз індексу підприємництва країн Європи та Північної Америки за 2018 р.

Рівень доходу Країни Індекс NECI % Зростаючий 
підсумок Категорія бали ранг

високий дохід Нідерланди 6,51 3 5,25 5,25 А
високий дохід США 5,98 6 4,82 10,07 А
високий дохід Люксембург 5,7 8 4,60 14,67 А
високий дохід Швейцарія 5,68 9 4,58 19,25 А
високий дохід Франція 5,62 10 4,53 23,78 А
високий дохід Канада 5,54 12 4,47 28,25 А
високий дохід Австрія 5,54 13 4,47 32,72 А
високий дохід Іспанія 5,38 16 4,34 37,06 А
високий дохід Ірландія 5,38 17 4,34 41,40 А
високий дохід Швеція 5,37 18 4,33 45,73 А
високий дохід Германія 5,36 19 4,32 50,05 А
високий дохід Латвія 5,21 22 4,20 54,25 А
високий дохід Польща 5,21 24 4,20 58,46 А
високий дохід Словенія 5,18 25 4,18 62,63 А
високий дохід Кіпр 5,09 27 4,11 66,74 А
високий дохід Туреччина 5,05 29 4,07 70,81 А
високий дохід Англія 4,94 30 3,98 74,80 А
середній дохід Казахстан 4,93 31 3,98 78,77 А
середній дохід Болгарія 4,66 36 3,76 82,53 В
середній дохід Росія 4,63 37 3,73 86,26 В
високий дохід Італія 4,52 40 3,65 89,91 В
високий дохід Греція 4,34 42 3,50 93,41 В
високий дохід Словаччина 4,34 43 3,50 96,91 С
високий дохід Хорватія 3,83 53 3,09 100,00 С

Таблиця 2
Рейтинг внеску підприємницьких структур у формі ТНК  

країн Європи та Північної Америки у ВВП відповідної країни за 2018 р.

Рівень доходу Країни Кількість 
ТНК в країні

Сумарний 
дохід ТНК, 
млрд. дол

ВВП, 
трлн. дол.

% у ВВП 
країни Категорія

високий дохід Нідерланди 14 1206,1 826,2 0,0001 А
високий дохід США 126 8685,2 20,513 0,04 А
високий дохід Люксембург 1 68,7 17,1 0,004 А
високий дохід Швейцарія 14 655,9 662,5 0,0001 А
високий дохід Франція 28 1675,3 104,731 0,002 А
високий дохід Канада 12 425,2 1733,71 0,002 А
високий дохід Іспанія 10 392,3 1437,05 0,00002 А
високий дохід Ірландія 4 127,8 366,45 0,00003 А
високий дохід Швеція 2 62,8 554,66 0,00001 В
високий дохід Германія 31 2057,2 4029,14 0,00005 В
високий дохід Латвія 0 0 34,29 0 В
високий дохід Польща 1 25,3 549,48 0,000005 В
високий дохід Словенія 0 0 54,97 0 В
високий дохід Греція 0 0 23,96 0 В
середній дохід Туреччина 1 27,108 713,51 0,000004 С
високий дохід Англія 21 1123,612 2808,9 0,00004 С
високий дохід Австрія 0 0 459,4 0 С
середній дохід Казахстан 0 0 184,21 0 С
середній дохід Болгарія 0 0 63,65 0 С
середній дохід Росія 3 327,6 1576,49 0,00002 С
високий дохід Італія 7 367,5 500,74 0,00008 С
високий дохід Греція 0 0 218,06 0 С
високий дохід Словаччина 0 0 106,94 0 С
високий дохід Хорватія 0 0 59,97 0 С
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Висновки з проведеного дослідження. За 
результатами проведеного дослідження можемо 
дійти висновку, що в країнах із високим рівнем 
доходів в економіці та найвищим рівнем підприєм-
ництва (група А – 8 країн) створені і функціонують 
ТНК з високим сумарним доходом, внесок цих під-
приємницьких структур у ВВП відповідної країни 
становить від 0,04 до 0,00003%. В країнах із висо-
ким рівнем доходів в економіці та середнім рівнем 
підприємництва (Італія і Греція) та із середнім 
рівнем доходів в економіці та середнім рівнем під-
приємництва (Росія і Болгарія) – група В (6 країн) 
створені і функціонують від 1 до 3 ТНК з середнім 
рівнем доходів, їхній внесок у ВВП відповідної кра-
їни становить від 0,00001 до 0,00005%. У країнах з 
високим рівнем доходів в економіці та низьким рів-
нем підприємництва – група С (10 країн) не ство-
рено жодної підприємницької структури у формі 
ТНК, тому доходів немає. За винятком Англії, в 
якій хоч і створена 21 підприємницька структура у 
формі ТНК, але їхній внесок у ВВП країни є неви-
соким. Така сама тенденція простежується в Іта-
лії, Туреччині і Росії.

Таким чином, простежується взаємозв’язок 
рівня розвитку підприємництва в країні та фор-
мування підприємницьких структур. З підви-
щенням рівня розвитку підприємництва в країні 
збільшується кількість глобально інтегрованих 
підприємницьких структур, здатних вийти на гло-
бальний рівень.
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GLOBALLY INTEGRATED BUSINESS STRUCTURES:  
FUNCTIONING EXPERIENCE AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

The purpose of the article. The purpose of the article is to analyze the experience of functioning of glob-
ally integrated business structures and determine the prospects for their further development in the world 
economy.

Methodology. The rating analysis of the 24 leading European and North American countries according to 
2018 according to the National Entrepreneurship Context Index (NECI) and the Entrepreneurship Framework 
Conditions Rankings of Economies and the annual global ranking of the 500 largest Fortune Global 500 com-
panies. The results of each country's analysis are grouped according to the ABC analysis method.

Results. It is proved that today the traditional view of an enterprise, as an independent business entity 
and a leading link of the economy or an open system operating in a dynamic external environment, should be 
expanded in the light of current world trends in the formation of business structures. It has been found out that 
under the business structure is to be understood the voluntary statutory or temporary association of several 
enterprises of different ownership and (if necessary) individual entities (freelancers) into a single integrated 
complex open system operating in a globalized environment, which created on the basis of a combination of 
material and intangible interests of the participating companies, acts on the basis of a constituent contract or 
charter as a legal entity, with the aim of developing and commercializing innovative products, which increases 
the efficiency of integration and speeds development entities that form a structure. Enterprise-wide integra-
tion processes at the global level have led to the formation of globally integrated business structures based 
on the activities of transnational corporations. The experience of functioning of foreign business structures on 
the example of the countries of Europe and North America with the help of world-known ratings is analyzed, 
namely: Index (NECI) and Entrepreneurship Framework Conditions Rankings of Economies; Fortune Global 
500 annual ranking of the 500 largest companies in the world. The analysis results are distributed using the 
ABC analysis method and the overall contribution of TNCs to the GDP of the respective European and North 
American countries in the GDP of 2018 is analyzed.

Practical implications. The analyzed experience of functioning of globally integrated business structures 
in the example of the 24 countries of Europe and North America can be used to form similar structures in 
Ukraine, which today does not have any globally integrated business structure in the form of a multinational 
corporation, and is not yet a member of National Entrepreneurship Context Index (NECI) and Entrepreneurship 
Framework Conditions Rankings of Economies in the annual Fortune Global 500 Top 500 Global Companies.

Value/originality. The relationship between the level of entrepreneurship development in the country 
and the formation of business structures is determined. As the level of business development in the country 
increases, the number of globally integrated business structures capable of reaching the global level increases.


