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АНОТАЦІЯ  

Ткаченко Д. О. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток 

внутрішнього ринку України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством. Державна установа «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України». Київ. 2020. 

У першому розділі роботи встановлено, що транснаціональні 

корпорації є здебільшого виробничими і дистрибуційними мережами, які є 

одним з основних суб’єктів світової економіки, рушієм глобалізації, 

володіючи інвестиційним потенціалом (ресурсом) та забезпечуючи 

організацію і локалізацію виробничих потужностей таким чином, щоб 

отримати максимальну ефективність на міжнародному ринку. Основна 

стратегія ТНК на сучасному етапі – експансія та проникнення на нові ринки 

збуту, розширення масштабів діяльності на внутрішніх ринках.  

В роботі систематизовано основні форми зовнішньої експансії ТНК: 

здійснення інвестиційної діяльності у формі прямих іноземних інвестицій 

(спільні компанії, створення власних іноземних філій, створення 

корпоративної мережі), експорт товарів і послуг, продаж ліцензій 

закордонним одержувачам, а також стратегічні альянси з іншими 

компаніями. ТНК здійснюють діяльність, спираючись як на власний 

виробничий капітал, так і незалежних підприємств під час укладання з ними 

відповідних угод. Корпорації мають доступ до дешевої робочої сили, часто 

розміщують свої філії в країнах, що пропонують низькі податки або 

можливість отримання іншої конкурентної переваги. Як суб’єкти з 

величезним фінансовим потенціалом, часто мають привілейоване становище 

стосовно компаній, що функціонують в даній країні. В системі складних 

мережевих зв’язків в рамках корпорацій здійснюється переміщення товарів, 
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послуг, інформації і факторів виробництва. Зростання ролі ТНК у світовій 

економіці пов’язано багато в чому з передачею ресурсів у вигляді знань, 

технологій, ноу-хау. 

В роботі доповнено характерні особливості транснаціональних 

корпорацій, які визначають їх вагоме місце у структурі світової економіки. 

Це, зокрема: незалежність (розуміється як здатність до прийняття рішень і 

дій, незалежно від інтересів і ситуації в країнах розширення); комплексність 

(стосується структури власності і управління, а також організаційних і 

просторових структур); територіальна експансія (дії, що створюють додану 

вартість; територіально розподілені можливості – інноваційні, виробничо-

торгові, фінансові – використовуються відповідно до критерію глобальної 

ефективності; корпорації прагнуть знайти кращі місця для кожної ланки 

ланцюжка створення вартості); компетентність (ключова характеристика 

компанії, яка має провідну роль у розподілі ресурсів, конфігурації ланцюжка 

вартості і формуванні організаційних структур, виборі методів конкуренції і 

кооперації); спеціалізація (пов’язана з поділом праці в рамках всієї 

корпорації, полягає в ухваленні філіями видів діяльності відповідно до 

потреб глобального ринку, а не окремих країн, це приводить до спеціалізації 

та кооперації з іншими спеціалізованими підрозділами); компроміс 

(випливає із здатності інтерналізації різних угод в рамках своїх 

організаційних структур; діяльність на багатьох ринках дозволяє 

використати переваги економічних відмінностей, зокрема у цінах, системах 

оподаткування, курсах валют, процентних ставках тощо); інтеграція 

(грунтується на тісній взаємодії і координації діяльності окремих 

підрозділів, що складають організаційну систему транснаціональної 

корпорації); організаційна гнучкість (полягає в такій організації діяльності 

як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі корпорації, яка дозволяє 

найкраще і найшвидше адаптуватися до мінливих вимог ринку); загальна 

ефективність (консолідований підхід до рентабельності корпорації, яка є 

фінансовим результатом всієї організації, а не окремих підрозділів; 
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тимчасово окремі філії або центр можуть показати збитки, що, як правило, є 

результатом визначеної загальної внутрішньо-корпоративної стратегії 

компанії). 

У другому розділі роботи визначено фактори впливу ТНК на 

внутрішній ринок України. Негативні впливи функціонування 

транснаціональних корпорації, переважно в соціальному аспекті, не можуть 

заперечувати їх переваг в господарському вимірі. Діяльність інвестиційна, 

інноваційна, сприяння економічному розвитку, вплив на ринкову 

конкуренцію – позитивні аспекти світового «корпоративного порядку». 

Вперше виявлено та систематизовано кількісні та якісні фактори 

впливу ТНК на внутрішній ринок України на основі кількісного аналізу 

діяльності корпорацій на території України. Визначені фактори зумовлюють 

різність інтересів ТНК та держави, проблеми розвитку механізму 

регулювання їх діяльності. Останнє зумовило відсутність ефективних 

інструментів регулювання діяльності іноземних компаній на внутрішньому 

ринку та стратегії впровадження дієвих механізмів державного 

регулювання.  

Виявлено, що ТНК здійснюють прямий та опосередкований вплив на 

розвиток та структуру внутрішнього ринку. Відтак, прямий вплив ТНК на 

внутрішньому ринку здійснюється шляхом створення доданої вартості в 

процесі виробництва продукції за основними напрямками: сплата податків, 

оплата праці, отримання доходів, що забезпечує приріст ВВП України. 

Опосередкований вплив та кількісні критерії  такого впливу відображають 

витрати ТНК в процесі виробництва або дистрибуції продукції.  

Встановлено, що національні дистриб’ютори іноземної продукції 

сприяють збільшенню рівня опосередкованого впливу діяльності ТНК на 

внутрішній ринок, зокрема у тютюновій галузі та збуті алкогольної 

продукції.  
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Опосередкований вплив ТНК також здійснюється завдяки діяльності 

контрагентів та партнерів іноземних компаній, які зосереджені у галузях із 

великою часткою валової доданої вартості. 

Вперше здійснено класифікацію факторів за кількісними та якісними 

критеріями впливу: 

1. Кількісний критерій включає: доходи, витрати, нові робочі 

місця, обсяги податків, частку ринку, частку експорту та імпорту, частку 

ТНК у ВВП, обсяг інвестиції. 

2. Якісний критерій включає: інновації, нові технології, 

корпоративну соціальну відповідальність, стандарти, підвищення 

кваліфікації кадрів. 

Класифікацію факторів впливу на розвиток внутрішнього ринку 

доповнено негативними наслідками діяльності ТНК: ціни та вплив ТНК на 

ціноутворення, формування олігополістичних ринків, які мають змогу 

впливати на обсяги податків та ціни. 

На основі кількісного аналізу встановлено, що ТНК в цілому за 

допомогою прямого та опосередкованого впливу контролюють від 20% до 

90% внутрішнього ринку України залежно від напрямку та галузі діяльності, 

а тому спричиняють розвиток олігополістичних ринків на території України.  

Кількісний аналіз факторів впливу дав змогу виявити основні 

позитивні наслідки діяльності ТНК: надходження інвестицій; оновлення 

устаткування, запровадження передових стандартів, забезпечення зайнятості 

та розвитку персоналу, розвиток корпоративної культури; зростання якості 

продукції, експорт продукції та пошук нових ринків збуту продукції; 

системність надходжень податкових платежів до державного бюджету 

України; скорочення імпорту товарів споживання шляхом збільшення у 

роздрібному товарообороті України питомої ваги продукції галузі; 

створення ланцюга доданої вартості завдяки непрямому ефекту доданої 

вартості постачальників, дистриб’юторів, контрагентів та партнерів ТНК в 
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харчовій промисловості завдяки придбанню сировини та матеріалів для 

виробництва продукції.  

Виявлено та доведено, що інвестиційна діяльність ТНК на 

внутрішньому ринку має мультиплікаційний ефект, адже впливає на обсяги 

виробництва, створення доданої вартості, розширення масштабів діяльності, 

експортного потенціалу та ринків збуту ТНК, впровадження нових 

технологій та поширення інновацій. При цьому економічний ефект 

діяльності ТНК зменшився через політико-економічну нестабільність та 

вплив кризових явищ, що має прояв у скороченні обсягів збуту та виведенні 

капіталу за кордон, скороченні рівня інвестиційної активності.  

Виявлено, що ТНК на території України розширюють діяльність на 

основі реалізації стратегії сталого розвитку, що передбачає ведення 

діяльності з врахуванням трьох ключових складових: соціальна, екологічна 

та економічна. Соціальна складова передбачає навчання та розвиток 

персоналу, інвестиції в людський капітал, розвиток корпоративної культури 

та соціальної відповідальності, автоматизацію бізнес-процесів, поширення 

міжнародних стандартів безпеки та охорони праці, впровадження заходів зі 

скорочення травматизму виробництва. Екологічна складова передбачає 

захист навколишнього середовища, програми енергоефективності та 

ресурсозбереження, використання інноваційних технологій виробництва. 

Економічна складова передбачає вартісно орієнтований підхід до 

управління, спрямований на зростання вартості бізнесу, проникнення на 

ринок, збільшення масштабів діяльності ТНК на внутрішньому ринку 

України, реалізацію стратегій скорочення витрат та збільшення рівня 

фінансової незалежності.  

Якісний аналіз дав змогу виявити негативні якісні фактори впливу 

ТНК, зокрема: контроль природніх ресурсів, вплив на збут національними 

виробниками сировини та матеріалів, а тому вплив на рівень сировинної 

спрямованості національної економіки; пригнічення національного 

виробництва; формування олігополістичних ринків, які формують бар’єри 
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входу в галузі для національних виробників; використання українських 

сировини та матеріалів, що зумовлює скорочення можливостей 

національних виробників у доступі до ресурсів та фактичний контроль над 

ресурсами міжнародних корпорацій, формуючи українську економіку як 

постачальника сировини; суттєвий обсяг виведення капіталу за кордон. 

У третьому розділі роботи на основі аналізу зарубіжного досвіду 

регулювання діяльності та інтеграції ТНК у світову і національну економіку 

визначено дві великі групи напрямів регулювання діяльності ТНК у 

національній економіці окремої країни, а саме: залучення інвестицій та 

взаємодія таких компаній з суб’єктами внутрішнього ринку країни. Вперше 

запропоновано напрямки стимулювання державою та місцевими органами 

влади збільшення зайнятості у контексті регулювання ними фінансово – 

господарської діяльності ТНК: податкова політика, податкове та фінансове 

стимулювання шляхом стимулювання зайнятості певних категорій 

населення, активізація формування індустріальних парків, формування 

довгострокового державного замовлення на працевлаштування населення, 

субсидії та дотації на створення нових робочих місць, фінансова 

компенсація за нові робочі місця, державно – приватне партнерство; 

пільгове кредитування та інші види фінансової підтримки; боротьба зі 

«штучними» інвестиціями у інноваційні розробки.  

Запропоновано модель державного регулювання діяльності ТНК в 

Україні на основі класифікації діяльності ТНК на внутрішньому ринку 

України: до імпортерів доцільно використовувати політику стримування з 

метою стимулювання національного виробництва, виробників продукції на 

внутрішньому ринку – політику підтримки та стимулювання виробництва, 

заохочувальну політику в разі відсутності діяльності ТНК на внутрішньому 

ринку та одночасної потреби у розвитку такої діяльності в певних галузях 

національної економіки.  

Проведено класифікацію інструментів регулювання діяльності ТНК – 

імпортерів на внутрішньому ринку Україні на загальноекономічні, куди 
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відносено – податкові, тарифні інструменти та вимоги до функціонування 

таких ТНК; торгівельні, куди відносено тарифні та кількісні обмеження на 

імпорт; угоди, спрямовані на регулювання торгівлі в окремих секторах (або 

галузях) економіки; «добровільні обмеження імпорту». 

В роботі вперше запропоновано інтегральний показник розрахунку 

ефекту від входу на внутрішній ринок країни транснаціональних 

корпорацій, що на ньому не представлені. Політика державного 

регулювання діяльності ТНК в Україні стосовно тих корпорацій, що не 

представлені на вітчизняному ринку повинна включати наступні методи 

такого регулювання економічні (стимулюючі методи (зниження 

податкового, соціального, екологічного навантаження, допуск до державних 

закупівель, фінансову та інші види підтримки); інформаційні (збільшення 

інформації щодо інвестиційних переваг країни, окремих галузей економіки, 

територій та суб’єктів господарювання; інформаційну відкритість 

державних та місцевих органів влади; швидкість отримання інформації, що 

запрошена ТНК, стосовно внутрішнього ринку країни; інформаційну 

відкритість національної економіки); правові, що потребують розробки 

відповідного законодавчого забезпечення діяльності ТНК в країні.  

У роботі доведено суттєвий вплив ТНК на надходження податкових 

платежів, на основі чого запропоновано першочергово оптимізувати 

податкову політику державного регулювання, спрямовану на збільшення 

податкових надходжень відповідно міжнародному досвіду. Це повинно 

передбачати реалізацію підтримуючої політики з ціллю стимулювання 

інвестицій, впровадження інноваційних технологій, скорочення виведення 

капіталу. Запропоновано використовувати превентивно – стимулюючу 

стратегію, що повинна бути реалізована в межах національної стратегії 

країни та реалізації економічних, соціальних та екологічних цілей України, 

що в цілому відповідає стратегії сталого розвитку ТНК.  

У роботі визначено засади формування механізмів ефективної 

конкурентної політики в умовах транснаціоналізації та вперше здійснено 
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класифікацію груп контрагентів транснаціональних корпорацій у контексті 

визначення та оцінки факторів впливу на внутрішній ринок, а саме: 

державні інститути, органи місцевої влади, національні виробники та 

домашні господарства. На основі інтегрального показника оцінено силу 

впливу визначених кількісних та якісних факторів на відповідні групи 

контрагентів ТНК в Україні. Визначено, що ТНК здійснюють не значний 

негативний вплив на соціально-економічну систему України порівняно з 

позитивними впливами на розвиток внутрішнього ринку. Виявлено, що 

основним позитивним фактором впливу є досить високі доходи держави від 

акцизного збору та ПДВ з продажу тютюнових виробів. Найбільш 

негативний вплив ТНК здійснюють на національних виробників з точки 

зору скорочення можливостей виробництва та збуту продукції.  

Для скорочення негативних економічних ефектів запропоновано 

підвищити рівень державного захисту від негативного впливу ТНК, 

активний пошук шляхів підвищення взаємодії з транснаціональними 

корпораціями (постачання або закупівля продукції (робіт, послуг), 

підвищити ефективність взаємодії з ТНК у контексті підготовки кадрів та 

інноваційної діяльності з залученням відповідних науково – дослідних 

інститутів та вищих учбових закладів. 

В роботі вперше запропоновано підвищення ефективності взаємодії 

вітчизняних домашніх господарств з транснаціональними корпораціями, 

зокрема підвищення ролі формальних та неформальних об’єднань громадян; 

активізацію впливу на ТНК контактних аудиторій (ЗМІ, групи активістів, 

окремі громадяни та ін.); стимулювання взаємодії на рівні держави та 

місцевих громад; жорсткий громадський контроль за діяльністю 

транснаціональних корпорацій. 

Ключові слова: транснаціональні корпорації, внутрішній ринок, 

інтегральний показник, харчова промисловість, державне регулювання, 

додана вартість. 
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ANNOTATION 

Tkachenko D.O. Influence of transnational corporations on the 

development of the domestic market of Ukraine. – Qualifying scientific work 

on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 

economic sciences (doctor of philosophy) on a specialty 08.00.03 – economy and 

management of a national economy. State Institution «Institute of Economics and 

Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine». Kyiv. 2020. 

In the first section of the work it is established that multinational 

corporations (TNCs) are mostly production and distribution networks, which are 

one of the main actors in the world economy, the engine of globalization, 

investment potential (resource) and ensuring the organization and localization of 

production capacity to maximize efficiency on the international market. The main 

strategy of TNCs at the present stage is expansion and penetration into new 

markets, expansion of its’ activities on domestic markets. 

The main forms of external expansion of TNCs are systematized in the 

dissertation: investment activities in the form of foreign direct investment (joint 

ventures, creation of own foreign branches, creation of corporate network), export 

of goods and services, sale of licenses to foreign recipients, and strategic alliances 

with other companies. TNCs operate on the basis of both their own production 

capital and independent enterprises in concluding relevant agreements with them. 

Corporations have access to cheap labor, often locating their branches in countries 

that offer low taxes or the opportunity to gain another competitive advantage. As 

entities with huge financial potential, they often have a privileged position in 

relation to companies operating in this country. In a system of complex network 

communications, corporations move goods, services, information, and factors of 

production. The growing role of TNCs in the world economy is largely due to the 

transfer of resources in the form of knowledge, technology, know-how. 
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The paper complements characteristics of transnational corporations, which 

determine their important place in the structure of the world economy. These 

include: independence (understood as the ability to make decisions and actions, 

regardless of the interests and situation in the enlargement countries); complexity 

(concerning the structure of ownership and management, as well as organizational 

and spatial structures); territorial expansion (actions that create added value; 

territorially distributed opportunities - innovation, production, trade, finance – are 

used according to the criterion of global efficiency; corporations strive to find the 

best places for each link in the value chain); competence (a key characteristic of 

the company, which has a leading role in the allocation of resources, 

configuration of the value chain and the formation of organizational structures, 

the choice of methods of competition and cooperation); specialization (related to 

the division of labor throughout the corporation, is the adoption by branches of 

activities in accordance with the needs of the global market, not individual 

countries, this leads to specialization and cooperation with other specialized 

units); compromise (stems from the ability to internalize various agreements 

within their organizational structures; operating in many markets allows you to 

take advantage of economic differences, including prices, tax systems, exchange 

rates, interest rates, etc.); integration (based on close cooperation and coordination 

of the activities of individual units that make up the organizational system of a 

transnational corporation); organizational flexibility (is the organization of 

activities in both external and internal environment of the corporation, which 

allows the best and fastest to adapt to changing market requirements); overall 

efficiency (consolidated approach to the profitability of the corporation, which is 

the financial result of the entire organization, not individual units; temporarily 

individual branches or center may show losses, which is usually the result of a 

defined overall internal corporate strategy of the company). 

The second section identifies the factors of influence of TNCs on the 

domestic market of Ukraine. Negative effects of the functioning of transnational 

corporations, mainly in the social aspect, cannot deny their advantages in the 
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economic dimension. Investment, innovation, promotion of economic 

development, impact on market competition – the positive aspects of the global 

«corporate order». 

For the first time, quantitative and qualitative factors of TNCs' influence on 

the domestic market of Ukraine were identified and systematized on the basis of a 

quantitative analysis of the activities of corporations on the territory of Ukraine. 

Certain factors determine the difference between the interests of TNCs and the 

state, the problems of developing a mechanism for regulating their activities. The 

latter led to the lack of effective tools to regulate the activities of foreign 

companies in the domestic market and the strategy of implementing effective 

mechanisms of state regulation. 

It was found that TNCs have a direct and indirect influence on the 

development and structure of the internal market. Therefore, the direct influence 

of TNCs in the domestic market is carried out by creating added value in the 

production process in the main areas: payment of taxes, wages, income, which 

provides growth in Ukraine's GDP. Indirect impact and quantitative criteria for 

such impact reflect the costs of TNCs in the production or distribution of 

products. 

It was found that national distributors of foreign products increase the level 

of indirect influence of TNCs on the domestic market, in particular in the tobacco 

industry and alcohol sales.  

The indirect influence of TNCs is also due to the activities of counterparties 

and partners of foreign companies, which are concentrated in industries with a 

large share of gross value added. 

For the first time the classification of factors according to quantitative and 

qualitative criteria of influence is carried out: 

1. Quantitative criterion includes: income, expenses, new jobs, taxes, 

market share, share of exports and imports, the share of TNCs in GDP, 

investment. 
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2. Qualitative criterion includes: innovations, new technologies, corporate 

social responsibility, standards, professional development. 

The classification of factors influencing the development of the domestic 

market is supplemented by the negative consequences of TNCs: prices and the 

impact of TNCs on pricing, the formation of oligopolistic markets that can affect 

the volume of taxes and prices. 

Based on quantitative analysis, it was found that TNCs in general through 

direct and indirect influence control from 20% to 90% of the domestic market of 

Ukraine, depending on the direction and industry, and therefore cause the 

development of oligopolistic markets in Ukraine. 

Quantitative analysis of the factors of influence made it possible to identify 

the main positive effects of TNCs: investment inflows; equipment upgrades, 

introduction of advanced standards, employment and staff development, 

development of corporate culture; increasing product quality, exporting products 

and finding new markets for products; systematic receipts of tax payments to the 

state budget of Ukraine; reduction of imports of consumer goods by increasing the 

share of industry products in the retail trade turnover of Ukraine; creating a value 

chain through the indirect value added value of suppliers, distributors, contractors 

and TNC partners in the food industry through the purchase of raw materials and 

materials for production. 

It is revealed and proved that the investment activity of TNCs in the 

domestic market has a multiplier effect, as it affects production volumes, value 

added, expanding the scope of activities, export potential and markets of TNCs, 

introduction of new technologies and dissemination of innovations. At the same 

time, the economic effect of TNCs decreased due to political and economic 

instability and the impact of the crisis, which is manifested in the reduction of 

sales and withdrawal of capital abroad, reducing the level of investment activity. 

In the course of qualitative analysis it was revealed that TNCs in Ukraine 

are expanding their activities on the basis of the implementation of the strategy of 

sustainable development, which provides for activities taking into account three 
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key components: social, environmental and economic. The social component 

includes training and development of personnel, investment in human capital, 

development of corporate culture and social responsibility, automation of business 

processes, dissemination of international safety and health standards, 

implementation of measures to reduce occupational injuries. The ecological 

component includes environmental protection, energy efficiency and resource 

saving programs, the use of innovative production technologies. The economic 

component provides a cost-oriented approach to management, aimed at increasing 

the value of business, market penetration, increasing the scale of TNCs in the 

domestic market of Ukraine, implementing strategies to reduce costs and increase 

financial independence. 

Qualitative analysis made it possible to identify negative qualitative factors 

of TNCs, in particular: control of natural resources, the impact on sales of 

national producers of raw materials, and therefore the impact on the level of raw 

materials of the national economy; suppression of national production; formation 

of oligopolistic markets, which form barriers to entry in the industry for national 

producers; the use of Ukrainian raw materials, which reduces the ability of 

national producers to access resources and the actual control over the resources of 

international corporations, forming the Ukrainian economy as a supplier of raw 

materials; significant amount of capital outflow. 

The third chapter identifies two major groups of TNCs in the national 

economy, namely: attracting investment and interaction of such companies with 

the domestic market. For the first time the directions of stimulation of 

employment by the state and local authorities in the context of their regulation of 

financial and economic activity of TNCs are offered: tax policy, tax and financial 

stimulation by stimulating employment of certain categories of the population, 

intensification of industrial parks, formation of long – term subsidies for job 

creation, financial compensation for new jobs, public-private partnership; soft 

loans and other types of financial support; fight against "artificial" investments in 

innovative developments. 
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An improved mechanism of state regulation of TNCs in Ukraine based on 

the classification of TNCs in the domestic market of Ukraine is proposed: 

importers should use a policy of restraint to stimulate national production, 

producers in the domestic market – a policy of support and stimulation of 

production, incentive policy in the absence of TNCs in the domestic market and 

the simultaneous need for the development of such activities in certain sectors of 

the national economy. 

The classification of instruments for regulating the activities of TNCs – 

importers in the domestic market of Ukraine on the general economic, which 

includes – tax, tariff instruments and requirements for the operation of such 

TNCs; trade, which includes tariff and quantitative restrictions on imports; 

agreements aimed at regulating trade in certain sectors (or sectors) of the 

economy; «Voluntary import restrictions». 

For the first time, the paper proposes an integrated indicator for calculating 

the effect of entry into the domestic market of a country of transnational 

corporations that are not represented in it. The policy of state regulation of TNCs 

in Ukraine in relation to those corporations that are not represented in the 

domestic market should include the following methods of such regulation 

economic (incentive methods (reduction of tax, social, environmental burden, 

admission to public procurement, financial and other support); increase 

information on investment preferences of the country, certain sectors of the 

economy, territories and economic entities, information openness of state and 

local authorities, the speed of obtaining information requested by TNCs on the 

domestic market, information openness of the national economy), legal 

appropriate legislative support for the activities of TNCs in the country. 

The paper proves the significant influence of TNCs on tax revenues, based 

on which it is proposed to optimize the tax policy of state regulation, aimed at 

increasing tax revenues in accordance with international experience. This should 

include the implementation of supportive policies to stimulate investment, 

introduce innovative technologies, reduce capital outflows. It is proposed to use a 
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preventive and stimulating strategy, which should be implemented within the 

national strategy of the country and the implementation of economic, social and 

environmental goals of Ukraine, which is generally consistent with the strategy of 

sustainable development of TNCs. 

The work defines the principles of formation of mechanisms of effective 

competition policy in the conditions of transnationalization. For the first time, the 

classification of groups of counterparties of transnational corporations in the 

context of identification and assessment of factors influencing the domestic 

market, namely: state institutions, local authorities, national producers and 

households. Based on the integrated indicator, the strength of the influence of 

certain quantitative and qualitative factors on the relevant groups of TNC 

counterparties in Ukraine is estimated. It is determined that TNCs do not have a 

significant negative impact on the socio-economic system of Ukraine compared to 

the positive effects on the development of the domestic market. It was found that 

the main positive factor of influence is the rather high revenues of the state from 

excise duty and VAT on the sale of tobacco products. TNCs have the most 

negative impact on domestic producers in terms of reducing production and 

marketing opportunities. 

To reduce the negative economic effects, it is proposed to increase the level 

of state protection against the negative impact of TNCs, actively seek ways to 

increase cooperation with multinational corporations (supply or purchase of 

products (works, services), increase the effectiveness of interaction with TNCs in 

the context of training and innovation) – research institutes and higher educational 

institutions. 

For the first time, the paper proposes to increase the efficiency of 

interaction of domestic households with multinational corporations, in particular, 

to increase the role of formal and informal associations of citizens; intensification 

of influence on TNCs of contact audiences (mass media, groups of activists, 

individual citizens, etc.); stimulating interaction at the level of the state and local 

communities; strict public control over the activities of transnational corporations. 
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ВСТУП 

Глобалізація та інтернаціоналізація торговельних відносин стала 

каталізатором безпрецедентного за своїм розмахом зростанням кількості 

транснаціональних корпорацій (ТНК) – насамперед за рахунок розширення 

корпоративної мережі філій у нових країнах базування. Проблематика 

оцінювання впливу транснаціональних корпорацій на розвиток 

національних соціально-економічних систем не втрачає своєї актуальності, 

незважаючи на те, що ці питання тривалий час перебувають у фокусі 

науково-теоретичних і науково-прикладних досліджень багатьох вчених і 

міжнародних структур. 

Актуальність теми. Процеси транснаціоналізації та 

інтернаціоналізації бізнесу і господарської діяльності становлять основу 

сучасних світогосподарських відносин. Сучасні тенденції трансферу та 

злиття фінансових і капітальних активів формуються в умовах 

інтернаціоналізації виробництва товарів і послуг, налагодження та розвитку 

транскордонних зв’язків, кооперації, інтегрування та збільшення рівня 

концентрації капіталів, що сформувались на основі глобалізації світової 

економіки. 

Відповідно, з одного боку, глобалізоване середовище суттєво впливає 

на інтеграцію виробництва і виникнення ТНК, а з іншого – діяльність ТНК 

впливає на економіку держав та світову економіку, укрупнюючи 

світогосподарські зв’язки. При цьому спостерігається доволі різноманітний 

вплив транснаціональних корпорацій на економічне середовище та 

внутрішні ринки приймаючих країн, а особливо – країн з перехідною 

економікою. 

В умовах глобалізації ефективна діяльність дозволяє ТНК 

інтенсифікувати інвестиційні та фінансові потоки в країні-реципієнті, 

поширювати принципи і методи ефективного менеджменту, стимулювати 

впровадження інноваційних продуктів і технологій, сприяти зростанню 

міжнародної конкурентоспроможності країни. Разом із цим розширення 
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діяльності ТНК на внутрішньому ринку країн, що розвиваються, у т.ч. й 

України, призводить до монополізації ринків таких країн, що спричиняє 

зміни у цінових та структурних пропорціях галузей та економіки загалом. 

Діяльність ТНК в економіці держави досліджували такі провідні 

українські вчені, як Т. Артьомова, Н. Басюркіна, Т. Білоус, В. Гарбар, В. 

Геєць, В. Голіков, А. Діброва, О. Жук, Т. Зінчук, Л. Киришун, І. Кормакова, 

І.  Кохан, В. Крижанівська, В. Лисюк, М. Пугачов, О. Рогач, В. Рокоча, Ю. 

Сафонов, С. Сіденко, А. Семенов, О. Сенишин, І. Сорока, А. Філіпенко, Т. 

Фролова Л. Шинкарук та ін. Серед зарубіжних дослідників питанням 

трансферу капіталів та транснаціоналізації приділяли увагу: П. Баклі, Р. 

Вернон, М. Вілкінс,  О. Вільямсон, Дж. Гелбрейт, Е. Гекшер, Р. Кейвс, Ч. 

Кіндлбергер, Р. Коуз, П. Кругман, С. Маркідес, Дж. Міль, Ф. Нікербокер, Р. 

Ньюфармер, Х. Перлмуттер, М. Портер, Д. Равенскрафт, P. Ролл, Р.Сагден, 

Д. Стопфорд, С. Хаймер, С. Хірш, Ф. Шерер та інші. 

Проте, попри велику кількість досліджень у сфері транснаціоналізації 

та інтернаціоналізації діяльності, особливості їх впливу (як позитивного, так 

і негативного) на економіку, конкурентоспроможність та розвиток 

внутрішніх ринків країн-реципієнтів залишаються неоднозначними, що 

суттєво актуалізує питання виявлення таких особливостей і розроблення 

механізмів та шляхів усунення їх негативних впливів на економіку. 

Особливої актуальності такі питання набувають в Україні, де необхідне 

напрацювання заходів демонополізації та деолігополізації ринків, 

формування здорового перерозподілу капіталів, переорієнтації з 

торговельно-розподільчої на виробничо-інвестиційну діяльність ТНК. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідної 

роботи ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» у рамках 

наукових тем: «Формування структури базових ринків України: державне 

регулювання в нових умовах лібералізації та протекціонізму в торгівлі» (№ 

ДР 0112U000045), особистий внесок автора – розглянуто особливості 
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діяльності транснаціональних корпорацій в Україні в нових умовах 

лібералізації та протекціонізму в торгівлі, узагальнено механізми їх 

державного регулювання на внутрішньому ринку України, проаналізовано 

основні тенденції та визначено особливості діяльності транснаціональних 

корпорацій на внутрішньому ринку України в умовах лібералізації та 

протекціонізму в торгівлі; досліджено вплив діяльності транснаціональних 

корпорацій на окремі товарні ринки в нових умовах лібералізації та 

протекціонізму в торгівлі; «Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник 

розвитку внутрішнього ринку України» (№ ДР 0115U002690), особистий 

внесок автора – узагальнено теоретико-методологічні підходи щодо 

формування та функціонування транснаціональних корпорацій  в умовах 

структурних змін у світовій торгівлі, визначено основні напрями 

удосконалення механізму державного регулювання діяльності 

транснаціональних корпорацій у контексті структурних змін у світовій 

торгівлі, розроблено та запропоновано дієві механізми ефективної 

конкурентної політики в умовах транснаціоналізації з метою розвитку 

внутрішнього ринку України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є  виявлення 

та оцінка фундаментальних впливів ТНК на формування внутрішнього ринку 

України та розроблення моделі державного регулювання їх діяльності. 

Досягнення поставленої мети передбачало реалізацію низки 

дослідницьких завдань, а саме: 

– узагальнити сутність, сучасні теоретичні концепції та особливості 

транснаціоналізації й особливості діяльності транснаціональних корпорацій; 

– проаналізувати стратегічні впливи транснаціональних корпорацій на 

внутрішній ринок країн-реципієнтів; 

– дослідити механізми державного регулювання діяльності ТНК на 

внутрішньому ринку України; 

– розробити модель державного регулювання діяльності 

транснаціональних корпорацій; 
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– виявити тенденції та особливості діяльності транснаціональних 

корпорацій на внутрішньому ринку та оцінити їх вплив на розвиток окремих 

галузей народного господарства України; 

– з метою систематизації негативних та позитивних наслідків 

діяльності ТНК здійснити кількісний та якісний аналіз факторів впливу ТНК 

на функціонування внутрішнього ринку України; 

– визначити механізм впливу діяльності ТНК на стан та структуру 

внутрішнього ринку України на основі оцінки чинників прямого та 

опосередкованого впливу; 

– виокремити перспективні напрями інтеграції ТНК в економіку 

України; 

– запропонувати шляхи удосконалення механізму державного 

регулювання діяльності ТНК України. 

Об’єктом дослідження є вплив транснаціональних корпорацій на 

розвиток окремих галузей економіки України. 

Предметом дослідження є система державного регулювання 

транснаціональних корпорацій. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження стали теоретичні засади економічної теорії, основ макро- та 

мікроекономіки, міжнародних економічних відносин, інвестування та 

державного регулювання економіки. Для досягнення поставленої мети у 

роботі застосовано наукові методи: аналізу, синтезу, узагальнення та 

систематизації (трактування сутності ТНК та особливостей їх діяльності, 

узагальнення організаційних форм діяльності ТНК), індукції, дедукції, 

історико-теоретичний (для розгляду ключових концепцій 

транснаціоналізації, міжнародного обміну, інвестиційних вкладень); 

графоаналітичні (для графічного відображення динаміки розвитку 

транснаціональних корпорацій та ідентифікації їх визначальних 

взаємозв’язків); економіко-математичного моделювання (для аналізу тенденцій 

та взаємозалежностей розвитку ТНК в Україні та світі); метод проєктування 
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тенденцій (для побудови прогнозних трендів розвитку ТНК на 

внутрішньому ринку країни). 

Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних 

дослідників з проблем транснаціоналізації, інтернаціоналізації, розвитку 

економіки, інвестування, чинна в Україні нормативно-правова база (Конституція 

України, Закони України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів 

України, укази Президента України, інші підзаконні нормативні акти) матеріали 

Державного комітету статистики України, Міністерства економічного розвитку, 

торгівлі і сільського господарства України, статистичної служби Європейського 

Союзу (Євростату), публікації міжнародних економічних організацій, асоціацій, 

рейтингових агентств, офіційні сайти Інтернету, фінансова звітність ТНК, що 

функціонують на внутрішньому ринку України, публічні та річні звіти ТНК, 

рейтинги міжнародних агентств. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основні теоретичні і 

практичні результати дослідження, які характеризують її наукову новизну, 

такі: 

вперше: 

– розроблено модель державного регулювання діяльності 

транснаціональних корпорацій, яка включає механізми їх групової 

класифікації на основі виділення виробників, імпортерів та таких, що не 

представлені на внутрішньому ринку України, з метою формування 

стратегії, політики, принципів, форм, методів та інструментів впливу на 

кожну окрему групу; 

– виокремлено та систематизовано основні кількісні критерії впливу 

транснаціональних корпорацій на національну економіку України, які 

полягають в кількісній та якісній оцінці ефекту від входу на внутрішній 

ринок країни та дають можливість виробити та прийняти ефективні 

управлінські рішення на рівні органів управління; 

удосконалено: 
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– концептуальні положення щодо особливостей діяльності ТНК у 

світовій економіці та в межах окремої держави в частині виокремлення та 

систематизації характерних ознак їх діяльності, що полягають у їх: 

комплексності; територіальній експансії; мережевості; компромісній 

діяльності; створенні та вмілому використанні отриманих знань 

(компетентності); спеціалізації; гнучкості; незалежності; глобальній 

ефективності; 

– обґрунтування напрямів впливу ТНК на внутрішній ринок країни-

реципієнта у частині виокремлення позитивних впливів (як постачання 

капіталу, реалізація сучасних технічних і суспільних рішень, сприяння 

розвитку та господарській ефективності, розвиток господарських відносин 

між державами, економічне зростання, трансфер технологій, зростання 

якості продукції, створення робочих місць, можливість розвитку 

працівників, зростання добробуту в обраних регіонах) та негативних впливів 

(як занепад національних підприємств і обмеження для галузей 

національних економік, ослаблення економічного суверенітету, уникнення 

від сплати податків, деградація навколишнього середовища, маніпулювання 

потребами і смаками споживачів, обмеження витрат на потреби працівників, 

обмеження суспільної відповідальності); 

набули подальшого розвитку: 

– науково-практичні підходи щодо організаційних форм ТНК у 

частині розроблення основних положень щодо систематизації ТНК, які 

передбачають поділ на такі структурні елементи: філії (самостійно діючі 

підприємства, що мають статус юридичної особи у державі, в якій ведуть 

діяльність, отже, розглядаються як підприємства приймаючої держави, що 

контролюються материнською компанією, розміщеною за кордоном); філії – 

підприємства, які не мають статусу юридичної особи; спільні підприємства 

– створені з участю капіталу приймаючої держави як приватного, так і 

державного; холдинги – різні юридично самостійні підприємства, при цьому 

одне підприємство є домінуючим і підпорядковує собі інші; 
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– концептуальні засади інвестиційної моделі розвитку і 

функціонування ТНК у частині визначення теорії інтернаціоналізації: 

корпорація, здійснюючи експансію за кордон, бере участь у різних, причому 

паралельних, формах входу на ринки іноземних держав. Встановлено, що 

створення філій вважається ключовим аспектом у розвитку корпорації, але 

не означає повну відмову від експортної діяльності або нефінансових форм 

міжнародної кооперації, подальший розвиток іноземної участі корпорації 

здійснюється через експорт не тільки на рівні материнської компанії, а й 

філій. Партнери також здійснюють подальше розширення, вступаючи в 

контрактні угоди з місцевими та іноземними контрагентами, або ж 

створюють додаткові філії. В результаті міжнародна корпорація становить 

дуже велику мережу зв’язків між різними підрозділами бізнесу; 

– трактування сутності класифікації стратегій ТНК у частині науково-

практичного виокремлення трьох ключових складових стратегій сталого 

розвитку: соціальної, екологічної та економічної. Соціальна складова 

передбачає навчання та розвиток персоналу, інвестиції в людський капітал, 

розвиток корпоративної культури та соціальної відповідальності, 

автоматизацію бізнес-процесів, поширення міжнародних стандартів безпеки 

та охорони праці, впровадження заходів зі скорочення травматизму 

виробництва. Екологічна складова передбачає захист навколишнього 

середовища, програми енергоефективності та ресурсозбереження, 

використання інноваційних технологій виробництва. Економічна складова 

передбачає вартісно орієнтований підхід до управління, спрямований на 

зростання вартості бізнесу, проникнення на ринок, збільшення масштабів 

діяльності ТНК на внутрішньому ринку України, реалізацію стратегій 

скорочення витрат та збільшення рівня фінансової незалежності. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичну 

спрямованість отриманих результатів дисертаційної роботи підтверджено 

доведенням її основних теоретико-методологічних положень до рівня 

науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій прикладного характеру, 
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що використовуються в діяльності центральних органів державної влади 

України   (довідка про впровадження  № 135-16/893 від 28.12.2019), зокрема 

таких, як: 

– науково-аналітична записка «Чи існують загрози реекспорту 

європейських товарів на ринок Російської Федерації в умовах зони вільної 

торгівлі між Україною та Європейським Союзом» (№ 135-13/647 від 

20.10.2015 р.) (авторський внесок – пропозиції стосовно ймовірних загроз 

реекспорту європейських товарів на металургійний ринок Російської 

Федерації в умовах зони вільної торгівлі між Україною та Європейським 

Союзом). Практичне застосування підтверджено листом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі № 4314-06/36298-07 від 03.11.2015 р.; 

– науково-аналітична записка «Актуальні тенденції та чинники зміни 

традиційного українського експорту в географічній і товарній структурі» (№ 

135-13/ 354 від 22.06.2017 р.) (авторський внесок – рекомендації щодо 

напрямів удосконалення діяльності транснаціональних корпорацій у 

контексті актуальних тенденцій зміни традиційного українського експорту в 

географічній і товарній структурі). Практичне застосування підтверджено 

листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 4603-05/33421-07 

від 21.09.2017 р.; 

– науково-аналітична записка «Національна торговельна політика як 

інструмент досягнення адаптованих цілей сталого розвитку України» (№ 

135-13/443 від 20.06.2019 р.) (авторський внесок – рекомендації щодо 

застосування національної торговельної політики для адаптації цілей 

сталого розвитку України). Практичне застосування підтверджено листом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 3032-06/28068-07 від 

08.07.2019 р. 

Апробація результатів дисертації. Основні висновки та положення 

дисертації оприлюднено та обговорено на міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Показники та фактори конкурентоспроможності 

національної економіки» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.), «Бізнес та умови його 
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розвитку: національна та міжнародна практика» (м. Одеса, 2018 р.), «Сучасні 

наукові дослідження на шляху до вдосконалення економічного потенціалу 

країни» (м. Дніпро, 2018 р.), «Modern economic research: theory, methodology, 

strategy» (м. Кільце, 2018 р.), «Сучасні методи розвитку бізнесу: національна 

та міжнародна практика» (м. Одеса, 2019 р.), «Актуальні проблеми економіки 

та менеджменту» (м. Запоріжжя, 2019 р.). 

Публікації. Результати дослідження опубліковано у 11 наукових 

працях, 5 з яких – у фахових виданнях. Статей, внесених до міжнародних 

наукометричних баз даних, – 2. Загальний обсяг опублікованих наукових 

праць становить 3,5 д.а. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з 

анотацій, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 261 сторінку 

друкованого тексту, що містить 25 рисунків, 14 таблиць на 11 сторінках, 9 

додатків розміщених на 11 сторінках. Список використаних джерел налічує 

264 найменування на 26 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА 

ВНУТРІШНІЙ РИНОК КРАЇН-РЕЦИПІЄНТІВ 

 

1.1. Сутність транснаціоналізації та особливості діяльності 
транснаціональних корпорацій  

 

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується 

процесами інтернаціоналізації та транснаціоналізації. Деякі вчені вважають, 

що транснаціоналізація – це новий етап інтернаціоналізації господарського 

життя, який можна охарактеризувати зростанням ролі зовнішніх факторів 

розвитку всіх держав і створенням додаткового транснаціонального 

капіталу. Інші дослідники вважають транснаціоналізацію певною формою 

загального процесу інтернаціоналізації господарського життя [1, c. 411]. 

Найважливіші суб’єкти сучасної світогосподарської системи, нарівні з 

країнами – транснаціональні корпорації, виникнення і розвиток яких є 

виявом і одночасно наслідком транснаціоналізації і глобалізації бізнесу. О. 

Рогач вважає, що транснаціоналізація – це послідовний процес посилення 

світової інтеграції як результат глобальних операцій ТНК в межах якого 

більша частина експорту, імпорту, виробництва, споживання, і доходу 

країни майже повністю залежить від міжнародних центрів за межами 

держави [2, c. 149].  

За визначенням А. Мовсесяна і С. Огнівцева, «транснаціоналізація – 

це процес перенесення частини відтворювальних процесів з однієї країни в 

іншу (інші) за допомогою прямих іноземних інвестицій, до яких, на відміну 

від портфельних, відносять інвестиції, винесені за кордон з метою 

організації філій або встановлення контролю над іноземними компаніями, 
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які стають залежними. Ці інвестиції здійснюються в основному ТНК, які є 

основою транснаціоналізації» [3, c. 67]. 

Неможливість країн, що володіють значними запасами факторів 

виробництва, ефективно їх використовувати через дефіцит капіталу, 

обумовлює можливість його переливу з країн з його надлишком за 

допомогою прямих іноземних інвестицій. Увесь цей процес є необхідною 

передумовою транснаціоналізації виробництва. Процеси транснаціоналізації 

стимулюються потребою зменшення ризиків, бажанням наблизити 

виробництво до перспективних ринків збуту, раціоналізувати оподаткування 

та митні платежі. При цьому, транснаціоналізація значно підсилює 

взаємозалежність країн в глобалізованій економіці через вплив на 

виробництво товарів і послуг, інвестицій, технологій, використання робочої 

сили, та їх розповсюдження між країнами [4]. 

Процеси транснаціоналізації у сучасному світі характеризуються 

специфічними тенденціями, а саме: 

– відбувається безпрецедентне за своїм розмахом зростання 

транснаціональних корпорацій, у першу чергу за рахунок 

розширення корпоративної мережі філій у нових країнах 

базування; Таке зростання є результатом формування світового 

ринку й інтернаціоналізації світової економічної системи; 

– продовжується процес концентрації капіталу, позитивними 

наслідками якого для ТНК є можливості швидкого 

впровадження продуктових і технологічних інновацій і, поряд з 

цим, можливості зменшення виробничих витрат; 

– зниження рівня залежності компаній-засновників від рідної 

країни; таку можливість ТНК забезпечує розвиток світового 

фондового ринку та переваги механізму стратегічного альянсу. 

Наразі у наукових працях немає однозначного визначення 

транснаціональних корпорацій. Звернемося спочатку до поняття 

«корпорація». За словником Longman Dictionary of Contemporary English: 
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корпорація (сorporation) – це велика компанія, або група компаній, що діють 

разом як єдина організація [5]. Незважаючи на те, що в економіці поняттям 

«корпорація» почали користуватися вже в середині ХІХ ст. (1849 р.), тільки 

після Другої світової війни воно набуло сучасного значення, стало 

синонімом великого підприємства. В «Економічному словнику-довіднику» 

за ред. проф. С. Мочерного термін «Корпорація (від лат. corporatio – 

об’єднання, співтовариство)» визначається як акціонерна компанія, в якій на 

основі концентрації заощаджень і капіталів  найманих працівників 

здійснюється колективне привласнення результатів виробничої діяльності в 

залежності від величини отриманих на внесені кошти акцій [6, с. 171]. За 

визначенням В. І. Голікова, корпорація – це «своєрідна форма публічної 

влади», яка виникає для захисту господарських, соціальних, політичних, 

ідеологічних інтересів та характеризується ознаками солідарності й 

співробітництва. Корпорації виникли, як корпоративи для протистояння 

феодальному тиску та бюрократії на основі спільного володіння власністю 

(капіталом), який забезпечує генерацію прибутку, доданої вартості, а в 

процесі розвитку характеризуються глобалізацією [7, с. 61-75]. 

Отже, корпорація – це товариство, об’єднання господарюючих 

суб’єктів в рамках однієї юридичної особи, спрямоване на реалізацію 

конкретних спільних завдань. Відповідно Господарському кодексу України 

(Глава 12, ст. 120) «корпорація – це договірне об’єднання, створене на 

основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів 

підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень 

централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам 

управління корпорації [8]». Більшість економістів використовує цей термін 

лише стосовно найбільших і найвпливовіших компаній-гігантів, які 

займають лідерські позиції у відповідних рейтингах (наприклад, Forbs, 

Fortune Global), і діють переважно у формі акціонерних товариств. У 1975 

році тижневик «Business Week» використовує термін «корпорація» як 

рівнозначний до японського «keiretsu», щоб підкреслити специфіку 
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принципів роботи та організаційної культури даного типу економічного 

суб’єкта. Як наслідок з’явилися також поняття «корпоративна ідентичність» 

і «корпоративна культура». В 1977 році на сторінках журналу «Forbs» для 

означення могутності процвітаючих підприємств використовується поняття 

«мегакорпорація» (megacorporation). 

У широкому сенсі транснаціональні корпорації можна означити як 

компанії, що здійснюють господарську діяльність у декількох країнах. У 

вужчому сенсі можна говорити про компанії, які здійснюють пряме іноземне 

інвестування, контролюють або управляють філіями в багатьох країнах поза 

межами власної території.  

Транснаціональні корпорації – це компанії, які найкращим чином 

скорегували свою діяльність відповідно до вимог нової, глобальної, світової 

економіки. Завдяки роботі в масштабах усього цивілізованого світу і 

отримання прибутку у найбільш віддалених куточках світу, 

транснаціональні корпорації не лише підтримують, а й розвивають свій 

потенціал, завдяки чому утримують високий рівень 

конкурентоспроможності відносно інших підприємств, функціонування 

яких проходить локально, в межах своєї країни. 

Більшість транснаціональний компаній походять з високорозвинених 

країн. Так, у 1970 р. компанії з 14 економічно розвинених країн були 

засновниками близько 7000 багатонаціональних і транснаціональних 

корпорацій. У 1995 році їх кількість зросла до 38000 (більше 250 тисяч філій 

по всьому світу). Майже половина з них мали штаб-квартиру засновника в 

п’яти найбільш економічно розвинених країнах: США, Японії, Німеччини, 

Великобританії та Франції. Загальний внутрішньо-корпоративний 

товарообіг в цей час становив 30-40% світової торгівлі. 

Наразі у світі нараховується більш ніж  67 тис. ТНК, що контролюють 

більше 860 тис. їх філій по всьому світі, в яких зайнято до 75 млн осіб. 

Сучасні ТНК контролюють більше 50% світового промислового 

виробництва, 70% міжнародної торгівлі, 90% прямих іноземних інвестицій, 
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більше 80% патентів та ліцензій на нову техніку, технології та ноу-хау, [9]. 

Транснаціональні корпорації Німеччини, Великобританії, США, Японії, 

Китаю, Франції, Нідерландів є найбільшими за обсягами активів компаніями 

(див. додаток В). Крім сучасних технологій ці корпорації контролюють 

значну частину світових ресурсів сировини і використовують значну 

частину найбільш кваліфікованих працівників [10]. 

У матеріалах звітів Організації Об’єднаних Націй та інших установ, 

що займаються дослідженням діяльності найбільших компаній світу, 

надається інформація про те, що вартість активів окремих 

транснаціональних корпорацій перевищує вартість валового внутрішнього 

продукту ряду середніх за рівнем розвитку країн. Ринкова капіталізація 

окремих ТНК (ExxonMobil, Berkshire Hathaway, Google, Microsoft, 

PetroChina) складає близько 350 млрд. дол. США, а компанії Apple – більш 

ніж удвічі більше – 724,7 млрд. дол. (див. додаток Ж [262]), щорічні обсяги 

продажів наближаються до 200 млрд. дол. США [11]. 

Транснаціональні корпорації займають особливе місце серед 

учасників міжнародних відносин. Надзвичайно динамічний розвиток цих 

суб’єктів, небачене зростання їх могутності і можливості впливу зумовлює 

необхідність розглядати їх як своєрідний феномен сучасного світу. З однієї 

сторони, це найбільші бенефіціари, а з іншої – рушійна сила, каталізатор 

процесів, які суттєвим чином змінюють основні параметри міжнародного 

середовища, викликають трансформацію позиції і ролі окремих суб’єктів, 

що функціонують в межах цього середовища, а також зміну характеру їх 

взаємовідносин. 

Основною особливістю ТНК є використання в міжнародному 

масштабі ресурсів, виробничого обладнання, операцій з метою отримання 

їхніми підрозділами найвигідніших умов виробництва та найкращого 

адаптування до різних ринків збуту. Слід додати, що ТНК – це економічний 

організм, який: 
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 по-перше, складається з материнської компанії і 

взаємопов’язаних оперативно, технологічно і капітально-

дочірніх компаній і філій, які працюють у різних країнах; 

 по-друге, працює в різних правових, політичних і валютних 

системах; 

 по-третє, створює мережу економічних зв’язків на 

міжнародному рівні, яка формується залежно від прийнятої 

стратегії та організаційної структури корпорації; 

 по-четверте, окремі підрозділи корпорації підлягають меншою 

чи більшою мірою централізованому контролю і управлінню. 

Транснаціональні корпорації ведуть бізнес в глобальному масштабі, 

сьогодні найчастіше це компанії, чий фінансовий капітал зосереджений в 

трьох найбільш розвинених регіонах світу: Північній Америці (в основному 

США), Європі (країни Європейського Союзу) і в Південно-Східній Азії 

(Японія, Китай, Індія). Тому часто використовується поняття так званої 

«тріадної світової економіки» (triadic word economy).  

Як правило, ТНК входять на ринки, які є безпечними з точки зору 

суспільно-політичної стабільності, у ті країни, законодавство яких дозволяє 

діяльність ТНК. У промислово розвинених країнах ТНК вкладають свої 

ресурси в основному у сферу послуг і, в меншій мірі, в обробну 

промисловість. У свою чергу, в слаборозвинених країнах інтересами ТНК є 

добувна промисловість, харчова, металопереробна, тютюнова і хімічна [12, 

с. 280]. 

Протягом останніх десятиліть в діловій активності транснаціональних 

корпорацій відбулися суттєві зміни: на початку свого розвитку вони були 

представлені одногалузевими структурами, зараз ТНК здійснюють свою 

діяльність у багатьох галузях економіки. Перехід до багатогалузевої 

структури посилює економічні позиції транснаціональних корпорацій; 

розпочавши багатогалузеву справу у своїй країні, вони у майбутньому 

використовують цей досвід для впровадження в кілька галузей зарубіжних 
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країн, що дозволяє їм успішніше конкурувати з іншими фірмами на 

території приймаючих країн [13]. 

До найважливіших функцій, які виконують транснаціональні 

корпорації в світовій економіці варто віднести: стимулювання зростання 

економічної ефективності, підвищення конкурентоспроможності економіки, 

стимулювання реструктуризації шляхом поглинань і злиттів, активізація 

місцевих ресурсів і конкуренції на ринку, передавання нових методів і 

моделей роботи, знань і технологій, створення робочих місць, вирівнювання 

рівня розвитку країн і регіонів, інтеграція діяльності підприємств, а також 

вплив на процеси, які відбуваються в світовій економіці.  

Пріоритетною метою діяльності ТНК є економічна ефективність, що 

забезпечує максимізацію прибутку як в короткостроковому, так і 

довгостроковому періоді, а також пошук нових шляхів розширення та 

інновацій. Транснаціональні корпорації можуть продавати свої товари по 

всьому світу завдяки міжнародній мережі продажів і факторів виробництва, 

це дозволяє отримати конкурентні переваги завдяки ефекту масштабу. Вміле 

використання ТНК існуючих у світі різноманітних умов – економічних, 

природно-географічних, інституціонально-політичних та соціально-

культурних сприяє тому, що вони можуть досягти високого рівня 

економічної ефективності завдяки зниженню витрат виробництва й економії 

витрат, зростанню доданої вартості і одержуваних доходів, використанню 

інновацій, нових методів організації і управління, поліпшенню координації, 

прискоренню потоку інформації усередині корпорації, використанню 

новітніх досягнень в ІТ-сфері. 

Транснаціональні корпорації здійснюють свою діяльність на основі 

прямого іноземного інвестування. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ), на відміну 

від портфельних інвестицій, мають довгостроковий характер і здійснюються 

з метою прямого впливу на діяльність підприємства, яке є об’єктом 

інвестицій. Мова йде про контроль і управління компанією, в яку 
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вкладаються інвестиції з метою отримання прибутку у майбутньому. ПІІ 

реалізуються в основному кількома шляхами [14]: 

1) заснування, будівництва і оснащення нового підприємства за 

кордоном у якості філії або дочірньої компанії материнській компанії 

(інвестиції типу greenfield); 

2) купівля повної чи переважної участі в капіталі іншої компанії або 

злиття (міжнародні або транснаціональні злиття і поглинання); 

3) створення спільних підприємств (joint ventures) міжнародного 

характеру. 

Названі способи реалізації (входу) ПІІ у культуру приймаючої країни 

можуть фінансуватися власним капіталом інвестора, з доходів, отриманих 

через дочірню компанію і внутрішньо корпоративні кредити. Необхідно 

підкреслити, що в рамках прямого іноземного інвестування має місце не 

тільки рух капіталів у грошовій формі, але і у вигляді технологій, ноу-хау. 

Наразі висока концентрація капіталу в умовах глобалізованої 

економіки призводить до значного укрупнення транснаціональних 

корпорацій шляхом міжнародних злиттів та поглинань. У найближчий час 

поділ праці у світовій економіці може превалювати між ТНК, а не між 

країнами. Швидкому розвитку ТНК сприяє той факт, що більшість сучасних 

компаній організована у формі акціонерних товариств, це значно полегшує 

оформлення структурних перетворень і переходу права власності. 

Основні мотиви зарубіжної експансії ТНК можна класифікувати за 

чотирма групами (рис. 1.1.). 

Про підвищення ролі і значення транснаціональних корпорацій в 

сучасному світі свідчить динамічно-зростаюча в останні роки кількість цих 

суб’єктів, їх територіально-географічна експансії, різноманітність форм 

діяльності і видів продукції, фінансовий потенціал, найвищий у світі рівень 

витрат на дослідження і розвиток, участь у торгівлі технологіями, високий 

рівень упровадження інновацій, домінуюча участь у використанні 

інтелектуального капіталу і досягнень інформаційної революції.  
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Рис. 1.1. Чинники зарубіжної експансії ТНК 

Джерело: Складено автором на основі: [15; 16; 17]. 

 

ЮРИДИЧНІ І ПОЛІТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ 

РЕСУРСНІ МОЖЛИВОСТІ 

ФАКТОРНІ МОЖЛИВОСТІ 

РИНКОВІ МОЖЛИВОСТІ 

Вихід на нові ринки та/або збільшення 
частки на ринках 

Скорочення попиту на внутрішньому 
ринку 

Динамічний розвиток зовнішніх ринків 

Забезпечення потреб місцевих покупців 
товарів і послуг 

Швидке реагування на зміни у структурі 
попиту 

Опір зростаючій конкуренції на ринках 
окремих країн і на світовому ринку 

ЧИННИКИ ЗАРУБІЖНОЇ ЕКСПАНСІЇ ТНК 

Зниження витрат діяльності та зростання 
норми прибутку 

Використання ефекту масштабу 

Підвищення рентабельності компанії 

Зниження витрат факторів виробництва 
(робоча сила, природні багатства, 

засоби виробництва, фінансовий капітал) 
) 

Зниження витрат на захист 
навколишнього середовища 

Існування особливих економічних зон 
або технопарків за кордоном 

Мінімізація ризиків, пов'язаних з 
діяльністю на ринку лише однієї країни 

Зниження транспортних витрат і витрат 
торгового посередництва 

Відсутність або виснаження власних 
природних ресурсів 

Висока вартість власних природних та 
трудових ресурсів у рідній країні  

Низька вартість переведення 
виробництва у зарубіжні країни  

Наявність вільних виробничих 
потужностей  

Наявність і можливість переведення за 
рубіж сучасних знань, передових 

технологій  

Можливість прямого інвестування за 
кордоном 

Незалежність від стратегічних 
постачальників завдяки диверсифікації 

Можливість використання інструментів 
підтримки експорту за кордоном 

Уникнення суворих законів у країні 
походження 

Уникнення за кордоном високого рівня 
оподаткування  

Можливість обійти тарифні бар'єри та 
нетарифні перепони  

Економічна підтримка політично 
важливих країн  
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Значний економічний потенціал ТНК, масштаб і відносна свобода 

ведення бізнесу у міжнародному масштабі сприяють тому, що ці суб’єкти 

можуть суттєво впливати на внутрішню і зовнішню політику та міжнародні 

відносини окремих держав, також у позаекономічному вимірі. 

ТНК є активними суб’єктами міжнародного середовища, що 

впливають на форму і хід процесів, які в ньому відбуваються, керуючись 

при цьому вимогами ефективності власних починань і бажанням одержати 

максимальний прибуток. Зростання значення ТНК як суб’єктів міжнародних 

відносин особливо посилилося з 90-х років XX ст., що зумовлено 

прогресуючими процесами глобалізації, сприятливим політичним кліматом, 

зняттям обмежень у міжнародній економічній діяльності, зростаючою 

економічною інтеграцією держав, міжнародними нормативними актами, які 

закріпили вільне переміщення фінансового капіталу, людського і фізичного 

(виробничого), прогресуючими процесами лібералізації ринку, а також 

розвитком кібер-середовища. 

Стосовно суб’єктів, які здійснюють діяльність у межах ширших, ніж 

одна країна, спочатку (в 50-ті роки ХХ ст.) використовувався термін 

«міжнародне підприємство» (international enterprises), яке в наступному 

десятилітті було замінено на термін «багатонаціональне підприємство» 

(multinational enterprises). Спочатку його використав директор Tennessee 

Valley US Atomic Energy Commission Девід Лілієнталь. Поняття 

«транснаціональна корпорація» (transnational corporation) вперше використав 

американський економіст у 1964 р. Е. Kaрчер. З середини 70-х років XX ст. 

цей термін почав активно застосовуватися, було визнано, що прикметник 

«транснаціональний» краще ніж «багатонаціональний» відображає 

специфіку суб’єктів. Це знайшло підтвердження в назвах: Комісії з питань 

транснаціональних корпорацій та Центру з питань транснаціональних 

корпорацій. З тих пір термін «транснаціональна корпорація» (transnational 

corporation) увійшов у загальне користування [18]. 
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Заміна прикметника «багатонаціональний» на «транснаціональний» 

пов’язана також з виникненням у соціальних дослідженнях, пов’язаних з 

міжнародними відносинами, так званої «транснаціональної течії», в рамках 

якої підкреслювалася важливість нового типу відносин і появи нових 

акторів, так званих «транснаціональних».  

За словником Longman, транснаціональна корпорація – корпорація, 

яка діє у багатьох різних країнах [19]. Так само Р. Гріффін і М. Пастей 

указують, що транснаціональна корпорація веде діяльність більш ніж в 

одній країні [20, с. 14]. Згідно визначення, прийнятого UNCTAD (United 

Nations Conference on Trade and Development), транснаціональною 

вважається корпорація, яка складається з материнської компанії і філій [21]. 

В «Економічному словнику» за ред. Й. Завадського дається розширене 

визначення: транснаціональна корпорація (transnation company) – 

багатонаціональна компанія, що має вихід на міжнародний ринок і 

виробничу базу за кордоном. У своїй діяльності застосовує практично всі 

доступні форми міжнародного бізнесу. ТНК – компанії, що знаходяться в 

різних країнах, але є власністю і очолюються громадянами однієї країни [22, 

с. 316–317]. 

Загалом науково-практичний інтерес до функціонування великих 

підприємств, що діють у міжнародних масштабах, виник у 70-ті роки ХХ ст. 

Інтенсивні дослідження активності цих суб’єктів проводилися в першу 

чергу Організацією Об’єднаних Націй з точки зору майбутніх перспектив. У 

доповіді ООН «Багатонаціональні корпорації в світовому розвитку» 

(«Multinational Corporations in World Development», 1973 р.) ці суб’єкти були 

названі, відповідно до рекомендацій Резолюції Економічної і Суспільної 

Ради № 1721 з 28.07.1972 року, багатонаціональними корпораціями 

(multinational corporations) і були визначені як підприємства, що мають 

контроль над заводами, шахтами, офісами продажів тощо, у двох або більше 

країнах [23]. У 1974 році автори іншої доповіді про вплив діяльності цих 

суб’єктів на світовий розвиток та міжнародні відносини («The іmpact of 



    41 
 

Multinational сorporations on development and International relations») дали 

більш об’ємне визначення, відповідно до якого багатонаціональні 

корпорації (multinational corporations) – це компанії, які є власниками чи 

здійснюють контроль над виробничими фірмами або фірмами з 

обслуговування, що знаходяться за межами країни походження. Ці фірми 

можуть бути приватними компаніями або ж мати змішаний і державний 

капітал [24]. 

Паралельно з ООН до питання діяльності великих корпорацій і їх 

впливу на функціонування світової економіки була зацікавлена Організація 

Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР) як організація, що 

об’єднує розвинені країни світу. У 1976 р. держави, що входять в ОЕСР, 

розробили «Декларацію про міжнародні інвестиції і багатонаціональні 

підприємства», в якій під поняттям багатонаціональні підприємства 

розуміються «компанії або інші підрозділи приватної, державної або 

змішаної форми власності, розташовані в різних країнах і пов’язані між 

собою таким чином, що кожна з них окремо чи усі разом можуть чинити 

значний вплив на діяльність інших і, зокрема, ділитися знаннями і 

ресурсами» [25]. Ступінь автономії кожної господарюючої одиниці по 

відношенню до інших відрізняється, залежно від типу існуючих зв’язків і 

областей діяльності. 

Можна констатувати, що у 70-ті роки минулого століття у визначенні 

транснаціональних корпорацій домінував підхід, ґрунтований на праві 

власності та його впливі на діяльність корпорацій. Отож, основні ознаки 

транснаціональної корпорації – міжнародна сфера діяльності і право 

власності, звідки випливає контроль майна (матеріальних цінностей). 

Подальший аналіз функціонування міжнародних підприємств довів, що 

сутністю діяльності ТНК є їх участь у припливі прямих іноземних 

інвестицій (ПІІ).  

По мірі розширення інвестиційної діяльності та пов’язаної з цим 

зростаючої складності корпоративних структур стали виявлятися інші 
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аспекти функціонування ТНК. Зокрема, було помічено, що функціонування 

цих компаній ґрунтується в значній мірі на принципах організації 

міжнародної виробничо-торговельної діяльності, відповідно, важливим є 

спосіб управління, як ключовий аспект у досягненні успіху організації. В 

результаті було встановлено, що міжнародна діяльність повинна бути 

невід’ємним компонентом загальної стратегії корпорації і пов’язана вона з 

відповідними принципами управління організацією. 

П. Діккен визначає координацію виробничо-торговельної діяльності 

різних підрозділів у різних країнах з одного центру, що приймає стратегічні 

рішення, ключовим аспектом функціонування ТНК [26, с. 8]. Тим самим 

автор вказує, що не право власності на ресурси, а здатність до організації, 

координації та інтеграції діяльності різних підрозділів задля реалізації 

прийнятої стратегії є визначальним аспектом сучасних транснаціональних 

корпорацій. Такий підхід до діяльності ТНК пов’язаний зі здатністю 

організації до створення і управління транснаціональними мережами, що 

об’єднують велику кількість різних господарюючих одиниць (іноземних 

дочірніх компаній, спільних підприємств, інших суб’єктів) [27, 28]. 

A. Ругман підкреслює тільки інтернаціоналізацію діяльності, 

вказуючи, що багатонаціональні корпорації (multinational corporations) – це 

компанії, які ведуть виробничу або торговельну діяльність в двох або більше 

країнах [29]. Так само, М. Брус і Д. Овенс вважають, що ТНК – це будь-яка 

компанія, яка здійснює виробничу і обслуговуючу діяльність, принаймні в 

двох країнах [30]. Х. Шин наголошує на аспекті власності, стверджуючи, що 

транснаціональною корпорацією є кожне підприємство, яке є власником, 

повністю або в частині, і, отже, контролює кілька філій (affiliates) або 

відділів (branches), які діють в різних країнах [31]. A. Рубнер представляє 

чисто економічний погляд, указуючи, що корпорації (multinational 

corporations) як міжнародні організації, орієнтовані на прибуток при 

централізованому контролі над національними та іноземними філіями, що 

входять до їх складу [32]. Дж. Стопфорд і Л. Уеллс (молодший) вирізняють 
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елементи управління, оскільки вважають, що великі корпорації, які мають 

свої філії в кількох країнах, намагаються, принаймні, в якійсь мірі, 

координувати і контролювати діяльність цих філій у відповідності з цілями 

загальної стратегії всієї компанії [33].  

Вітчизняні укладники словника-довідника «Міжнародні економічні 

терміни» А. Голіков та П. Черномаз під транснаціональною корпорацією 

розуміють певну форму міжнародного співробітництва, головна компанія 

якої належить капіталу однієї країни, а філії знаходяться в інших країнах 

світу [34, с. 331]. Український економіст-міжнародник A. Філіпенко вважає, 

що ТНК – «це фірма, яка володіє виробничими, торговельними та іншими 

активами в кількох країнах, що забезпечують їй прибуток» [35, с. 288]. 

Доктор економічних наук В. Рокоча дає таке визначення ТНК: «це 

міжнародні фірми, що мають свої господарські підрозділи у двох або більше 

країнах, управління якими здійснюється з одного або декількох центрів»   

[36, с. 32]. У розглянутих визначеннях ТНК, як домінуюча риса цього типу 

суб’єктів світової економіки, відмічається іноземне управління філіями 

(управління іноземним менеджментом).  

В даний час найчастіше для позначення транснаціональної корпорації 

застосовується підхід, запропонований Конференцією ООН з Торгівлі та 

Розвитку у 2004 р. (United Nations Conference on Trade and Development), 

який включає три аспекти діяльності корпорації: 1) організаційний, 2) 

фінансовий та 3) юридичний. Отже, транснаціональна корпорація – 

компанія (акціонерне товариство або інша організаційна структура, 

господарюючий суб’єкт), що складається з підприємства-засновника, яке 

контролює не менше 10% акцій або інших інтересів підприємств, 

розташованих за межами країни походження, та афілійованих з ним 

іноземних компаній у вигляді філій, дочірніх компаній, спільних 

підприємств; управління в корпорації здійснюється менеджерами на основі 

спільної організаційної стратегії [37]. 
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Материнська компанія контролює роботу філій відповідно до прав 

власності. Саме частка участі материнської компанії в капіталі дочірніх 

підприємств або ж право голосу на загальних зборах визначає межі 

контролю першої над другими. UNCTAD розрізняє три основні форми 

присутності транснаціональної корпорації у приймаючій країні [38]: 

– дочірні підприємства з мажоритарною участю материнської 

компанії (інвестора, що є резидентом іншої країни) – більше 50% акцій і 

вирішальний голос в управлінні філією (wholly-owned company); 

– афілійовані компанії та спільні підприємства, де частка 

материнської компанії в капіталі дочірніх становить 10-50%; 

– дочірні підприємства з незначною часткою участі іноземного 

інвестора – менше 10%. 

Така класифікація дозволяє практично здійснювати структуровані 

дослідження і порівняльний аналіз діяльності транснаціональних 

корпорацій. 

Основною формою безпосередньої присутності компанії-інвестора за 

кордоном є філії з мажоритарною часткою капіталу (більше 50%), це 

дозволяє контролювати організації, здійснювати адміністрування і 

управління (majority-owned company). Філії також можуть бути об’єднаною 

компанією (associate company), змішаною компанією (mixed company) і 

спільним підприємством (joint venture) – тоді частка власного капіталу 

корпорації (10-50%) дозволяє забезпечити адекватну участь в управлінні 

організацією. Відділення (branch) з часткою менше 10% акцій або, 

принаймні, володіння протягом року нерухомим або рухомим майном у 

країні-організаторі означає слабку взаємодію між структурними одиницями 

(господарюючими суб’єктами) корпорації. 

Вважаємо доцільно виокремити чотири основні організаційні форми 

ТНК: 

1) філії – самостійно діючі підприємства, які мають статус юридичної 

особи у державі, в якій ведуть діяльність, отже, розглядаються як 
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підприємство приймаючої держави, що контролюється материнською 

компанією, розміщеною за кордоном. Цей контроль може бути повним, 

якщо частка компанії-засновника становить не менше 95% акцій або 

частковим, якщо участь в акціях становить менше 50%. Філії мають власні 

центри і органи управління, тому деякі рішення можуть приймати 

самостійно, у межах повноважень, наданих цим органам в статуті даного 

товариства. Такі дочірні компанії та філії мають право на створення своїх 

представництв в інших країнах і контрольні пакети їх акцій. Сфера 

діяльності філій не обмежена – вони можуть здійснювати виробничу, 

комерційну, сервісну та фінансову діяльність; 

2) філії – підприємства, які не мають статусу юридичної особи і 

регулюються законодавством країни походження компанії-засновника, в 

результаті, вони не можуть самостійно приймати будь-яких рішень; 

3) спільні підприємства – створені з участю капіталу приймаючої 

держави, як приватного, так і державного. Головною перевагою є сильна 

ідентифікація корпорацій з приймаючими країнами – це дозволяє уникнути 

можливої законодавчої дискримінації, а також неприйняття місцевих 

споживачів і ділових партнерів; 

4) холдинги – різні, самостійні в юридичному плані підприємства, 

пов’язані, як правило, між собою таким чином, що одне підприємство є 

домінуючим і підпорядковує собі інші. Домінування досягається контролем 

за допомогою покупки пакету акцій, що дозволяє досягти значного або 

вирішального голосу на зборах акціонерів. Управління холдингом, як 

правило, стосується контролю, у тому числі фінансового, організаційного, 

маркетингового, а не інвестиційної діяльності [39].  

Можна вважати, що транснаціональні корпорації в даний час є 

найсильнішими суб’єктами світової економіки, які не тільки беруть участь в 

процесах глобалізації, а й навпаки, створюють цей процес. За допомогою 

своїх стратегічних рішень вони управляють і контролюють сферу 

виробництва і розподілу усіх підрозділів, розташованих у різних країнах. 
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Отож, транснаціональні корпорації володіють певними специфічними 

якостями, які дозволяють їм займати нинішнє високе місце в структурі 

сучасної світовій економіки. На відмінність транснаціональних корпорацій 

від інших організацій, що функціонують на міжнародному ринку, вказують 

їх специфічні характеристики (рис. 1.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Специфічні особливості транснаціональних корпорацій 

Джерело: Складено автором на основі: [40; 41; 42; 43; 44; 45; 46]. 

 

Комплексність – особливість корпорації, яка набуває все більшого 

значення в умовах зростаючої складності середовища, в якому функціонує 

корпорація. Комплексність стосується аспектів власності, технології, 

організаційної і просторової структури виробництва, правил конкуренції, 

системи управління, різноманітності стратегій, що реалізуються на різних 

ринках, ланцюгів створення вартості тощо. Корпорація – це динамічний, 

живий організм; виробничо-торговельна діяльність, а також інвестиційна 
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діяльність здійснюються в різних країнах, і не лише в межах свого майна, 

що становить власність корпорації / філії (мережі та інші корпоративні 

системи), а також в партнерстві з незалежними підприємствами за 

посередництва укладених з ними угод. Комплексність як характеристика 

корпорації відображається в прогресуючій дезінтеграції ланок ланцюга 

вартості і необхідності їх координації та інтеграції в рамках глобальної 

системи вартості корпорації. Елементи створення ланцюга вартості у 

корпорації використовуються найбільш оптимально і синергетичний ефект 

сприяє зміцненню глобальної конкурентоспроможності ТНК. 

У тісному зв’язку з комплексністю перебуває друга особливість 

корпорацій – територіальна. Глобалізація призвела до зниження сприйняття 

відстані як географічного фактора – головної перешкоди на шляху ведення 

бізнесу в міжнародній перспективі. Прогрес у телеінформаційній і 

комунікаційній сфері, розвиток міжнародного транспортування дозволяють 

компаніям здійснювати інвестиції у багатьох країнах світу, тому з метою 

забезпечення конкурентоспроможності відшукуються і використовуються 

сприятливі місця розташування. Територіальне розширення діяльності ТНК 

є наслідком прагнення корпорації до підвищення глобальної ефективності. 

Здійснюється експансія функцій ТНК і підрозділів на різних континентах і в 

багатьох країнах, відповідно до принципу пошуку кращих умов для ведення 

бізнесу в масштабі світової економіки.  

Мережевість є в даний час невід’ємною рисою транснаціональної 

корпорації. Зміни в організації ТНК викликали відхід від ієрархічних і 

бюрократичних структур на користь мережевих. Корпоративна мережевість 

не тільки відноситься до організації виробничого процесу, але впливає на всі 

функції в глобальній системі вартості. Від моменту, коли основним 

економічним ресурсом підприємства стали знання, створення мережевих 

зв’язків, заснованих на їх передачі є специфічною особливістю корпорацій. 

До недавнього часу вважалося, що мережі – це тільки одна з можливих 

організаційних форм; в даний час існує чіткий напрямок змін в 
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організаційних моделях, він грунтується на заміні традиційних ієрархічних 

структур мережевими з метою забезпечення більш ефективного потоку 

інформації.  

В умовах міжнародної конкуренції відносини в мережі видаються 

оптимальним рішенням, що сприяють дифузії знань всередині мережі, при 

одночасному захисті від їх неконтрольованого витоку і, таким чином, втрати 

конкурентних позицій. Мережевість означає співпрацю в рамках різних 

типів зв’язків (стратегічних альянсів, спільних підприємств, консорціумів, 

франчайзингу тощо). Вона сприяє підвищенню ефективності організації 

завдяки доступу до якісних ресурсів. Корпоративні мережі включають в 

себе як організаційні одиниці бізнесу всередині ТНК, так і суб’єктів 

зовнішнього середовища, у тому числі: постачальників ресурсів, 

постачальників послуг, споживачів, конкурентів, науково-дослідні центри, 

державні органи і органи місцевого самоврядування тощо. 

Транснаціональна корпорація створює корпоративну мережу і стає її 

інтегратором. 

Компроміс – це вміння корпорацій використовувати існуючі в 

окремих секторах світового ринку переваги для підвищення власної 

ефективності. Корпорації, маючи можливість здійснювати свою діяльність в 

обраному місці світу, здійснюють порівняння не лише економічних переваг 

(валютних курсів, процентних ставок, податкових пільг, цін, вартості 

робочої сили тощо) і нормативно-правових умов (адміністративних, 

законодавчих), але і технологічних, територіальних, культурних, 

соціологічних аспектів. ТНК використовують всі можливості, щоб 

реалізувати свою діяльність фрагментарно; особливості організаційної 

структури дають можливість уникнути несприятливих умов певних ринків. 

Діючи на багатьох ринках, корпорації активно прагнуть до скорочення 

витрат, компроміс дозволяє досягти переваг у витратах у глобальному 

масштабі. 
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Важлива особливість корпорацій – створення та вміле використання 

отриманих знань (компетентність). Знання в сучасній економіці є 

вирішальним фактором конкурентоспроможності; корпорації як найбільш 

динамічні компанії здатні найповніше використовувати знання як 

інструмент конкурентної боротьби. Знання у корпорації без сумніву є 

стратегічним капіталом, що визначає: шляхи управління матеріальними та 

фінансовими ресурсами компанії, конфігурацію та інтеграцію елементів 

системи вартості, вибір методів управління корпорації на міжнародному 

рівні, формування глобальної організаційної структури.  

Могутність транснаціональних корпорацій полягає в їх здатності до 

інтеграції знань з різних джерел, різних рівнів, різних культур. Велике 

значення має не лише ресурс знань, яким володіє корпорація, а й здатність 

до навчання і збору інформації про передову практику з місць її утворення в 

глобальній системі вартості. Сучасні ТНК здатні конкурувати в умовах 

економіки, заснованої на знаннях, оскільки не тільки мають власну 

розгалужену систему отримання нових знань, а й підтримують контакти із 

зовнішнім середовищем (установами, навчальними закладами, 

спеціалізованими контрагентами). Корпорації мають власні канали 

швидкого поширення інформації, норм, стандартів, досвіду, спостережень. 

Знання набули в світовій економіці стратегічного значення, і тому 

корпорації використовують їх як інструмент управління розподілом 

ресурсів, вибором місця розташування бізнесу, принципами побудови 

організаційних структур. 

Спеціалізація, як характеристика транснаціональних корпорацій, має 

велике значення в аспекті взаємодії між усіма підрозділами бізнесу, що 

входять в її склад. Зростаюча спеціалізація видів діяльності, що 

реалізуються через транснаціональні корпорації, є результатом постійного 

пошуку і прагнення до досягнення довгострокової конкурентної переваги. 

Спеціалізація дозволяє сконцентрувати увагу на ключових функціях і 

операціях, що виникають в процесі створення товарів і послуг, та кінцевої 
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вартості для покупця. Функції, які не вважаються ключовими, передаються 

контрагентам, що спеціалізуються саме на цих операціях (аутсорсинг) і 

здатні надати вироби чи послуги дешевше, в результаті отримується більша 

ефективність діяльності. Також можна відзначити територіальну 

спеціалізацію підприємств, суть якої полягає у розміщенні суміжних 

операцій у певному регіоні світу, що зміцнює спеціалізацію у певній сфері 

виробництва чи сервісу. 

Інтеграція – одна з основних характеристик ТНК, оскільки без цієї 

якості географічно диференційовані, організаційно складні, орієнтовані на 

глобальну ефективність, фрагментовані за функціями і операціями, а, отже, 

спеціалізовані на конкретних процесах господарюючі суб’єкти не змогли б 

ефективно функціонувати як єдиний організм. Необхідне створення такого 

механізму, який би забезпечив об’єднання та координацію різних елементів 

в рамках корпоративної мережі. Механізм інтеграції дозволяє об’єднати усі 

складові корпоративного бізнесу: персонал, технології, засоби, продукти та 

інформацію. Інтеграція забезпечує основу для взаємного спілкування і 

дифузію знань, прискорюючи процес навчання. Необхідність адаптації 

корпорації до динамічних змін зовнішнього середовища посилює роль 

інтеграції як ключової особливості ТНК, бо лише суб’єкти, здатні до 

інтеграції визначених процесом операцій в рамках ланцюжка вартості, 

можуть повною мірою використати шанси, які надаються зовнішнім 

оточенням. 

Надзвичайно важливою особливістю для працюючих на динамічно 

мінливому глобальному ринку великих міжнародних компаній є гнучкість: 

гнучкість організації і координації виробничо-торговельних процесів. 

Гнучкість означає, насамперед, не тільки здатність, а й готовність до 

швидкого внесення змін, як оперативних, так і стратегічних; гнучкість 

сприяє економічній адаптації корпорації до мінливих ринкових умов, вона 

проявляється у швидкості реагування на непередбачені ситуації. Гнучкість 

організаційна полягає у формуванні нових структурних господарських 
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одиниць, систем і зв’язків (іноземні філії, змішані компанії, інші підрозділи) 

або перетворенні вже існуючих. Гнучкість ТНК у широкому сенсі – це 

здатність адаптуватися до умов міжнародного бізнес-середовища, а також 

можливість вигідного розміщення господарського суб’єкта у світовій 

економічній системі; у вужчому сенсі – це питання узгодження глобально 

налаштованих функцій/операцій або продукції для задоволення конкретних 

потреб окремих національних (місцевих) ринків. Підвищення гнучкості 

корпорації означає скорочення часу, необхідного для змін, покращення 

взаємодії між окремими елементами транснаціональної структури. 

Незалежність є тією особливістю корпорацій, яка часто підлягає 

обмеженням. З однієї сторони, корпорації самостійно приймають рішення 

про спосіб функціонування і розвитку діяльності у системі глобальної 

економіки. З іншої сторони, корпорації залежні від економічної політики 

країни походження материнської компанії і від економічної політики 

приймаючої країни, яка законодавчо може забороняти надмірну 

концентрацію капіталу.  

Маючи економічний потенціал більший, ніж деякі держави, 

транснаціональні корпорації приймають стратегічні рішення і реалізують 

такі дії, які значною мірою незалежні від інтересів окремих національних 

економік. Разом з тим, стратегія ТНК не завжди відповідає інтересам 

приймаючих країн. Ведення бізнесу в різних країнах зумовлює додаткові 

ризики, пов’язані з функціонуванням в різних системах (економічних, 

соціальних та політичних); ризик збільшується в міру територіального 

розширення діяльності корпорації та наростання взаємозалежності різних 

видів діяльності, суб’єктів і процесів у глобальній мережі відносин. Таким 

чином, питання незалежності ТНК в сучасній економіці набуває нового 

виміру; динамічні спільні завдання викликають значне обмеження 

незалежності рішень окремих суб’єктів корпорації у зв’язку зі 

зобов’язанням стратегічної взаємодії в інтересах довгострокового розвитку 

організації в цілому. Фактором, який зменшує незалежність управління 
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корпорації, є система контролю власності, що відноситься до особливостей 

структури власності ТНК. Крім того, діяльність ТНК пов’язана з іншими 

суб’єктами ринку, інтереси суб’єктів можуть не лише співпадати, а й 

протистояти, що теж може викликати обмеження незалежності корпорації. 

Глобальна ефективність – особливість, яка в певному сенсі об’єднує 

всі вище названі характеристики корпорації. В рамках глобальної діяльності 

транснаціональна корпорація не орієнтована на досягнення високої 

ефективності кожної господарюючої одиниці, хоча це, звичайно є метою у 

довгостроковій перспективі, на перший план виходить ефективність 

корпорації в цілому. Задля досягнення глобальної ефективності в 

майбутньому можливе тимчасове фінансування певних складових системи із 

загального бюджету корпорації. Такі дії, як уміла інтеграція, координація, 

швидке реагування на умови оточення, незважаючи на те, що допускаються 

деякі втрати в окремих елементах, мають на меті отримання глобальної 

ефективності всієї системи, а отже, високої міжнародної 

конкурентоспроможності корпорації, порівняно з компаніями, які працюють 

лише в одній країні. Можна виділити джерела глобальної ефективності 

діяльності ТНК (рис. 1.3) [47]. 

Отже, в сучасних умовах глобалізації значна роль належить 

транснаціональним корпораціям. Транснаціональні корпорації здійснюють 

діяльність в міжнародному масштабі, це означає ведення бізнесу, який не 

обмежений міждержавними кордонами і не підлягає державному контролю 

всередині інтегрованої мережі. Поняття транснаціональності вказує на 

спосіб проведення, координації і контролю діяльності компанії в кількох 

країнах, з метою отримання конкурентної переваги і глобальної 

ефективності. Транснаціоналізація вказує на більш сильну концентрацію 

зв’язків і координацію діяльності, що здійснюється компанією в системі 

наднаціональній. Транснаціональні корпорації здатні координувати і 

контролювати діяльність у багатьох країнах, а також переміщення окремих 

етапів цієї діяльності з однієї країни в іншу. 
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Рис. 1.3. Джерела глобальної ефективності транснаціональної 
корпорації  
Джерело: Складено автором на основі: [48, с. 44]. 

Загалом ТНК визначаються як суб’єкти економіки, що мають частку 

власності, розміщену у більше ніж одній країні. Транснаціональні 

корпорації координують виробничо-торговельну діяльність з одного центру, 

який приймає стратегічні рішення. Умовою визнання компанії 

транснаціональною є здійснення нею прямих іноземних інвестицій, активне 

управління діяльністю на іноземних ринках і визнання зарубіжних операцій 

невід’ємною частиною діяльності корпорації. 

ТНК відрізняються незалежністю, яка полягає в тому, що вони 

приймають стратегічні рішення в якійсь мірі незалежно від інтересів 

держави, на території якої здійснюють інвестиції. Це дозволяє їм самостійно 

розпоряджатися фінансовим капіталом, яким вони володіють, і техніко-

організаційними ресурсами. Однак незалежність не захищає їх від 

інвестиційних ризиків, зумовлених господарсько-політичними факторами. 

Переваги володіння і доступу до 
природних ресурсів, капіталу і 

результатів науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт 

(НДДКР) 

ДЖЕРЕЛА ГЛОБАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ КОРПОРАЦІЇ 

Горизонтальна диверсифікація за 
технологічним принципом в 

рамках однієї галузі, що 
забезпечує економічну 

стабільність і фінансову стійкість 

Оптимальний розподіл підприємств головної компанії в різних країнах з 
урахуванням розмірів їх ринків, темпів економічного зростання цін, 

доступності економічних ресурсів, політичної стабільності 

Можливість за рахунок прямих інвестицій долати 
бар'єри на шляху впровадження своїх товарів на 

ринок іншої країни за рахунок експорту 

Широке використання 
фінансових ресурсів 

інших країн світу 

Інформованість про кон'юнктуру товарних, валютних і фінансових ринків у 
різних країнах, що дозволяє оперативно направляти потоки капіталів у ті країни, 

де складаються сприятливі умови для отримання максимального прибутку 
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ТНК властива територіальна  виробничо-торговельного та 

інноваційного потенціалу, гнучкість, що проявляється в координації різних 

виробничо-торговельних процесів наднаціонального характеру; вибір 

компромісу проведення діяльності на різних ринках з метою отримання 

економічних переваг. Спеціалізація діяльності в рамках філій, розташованих 

на всіх континентах, організаційна гнучкість, можливість здійснювати 

операції в межах своїх організаційних структур і їх незалежність дозволяють 

ТНК досягти високої ефективності діяльності на глобальному рівні, в т. ч. 

завдяки зниженню витрат в корпоративній системі (хоча не завжди і не у 

всіх підрозділах одночасно), незалежно від інтересів окремих держав.  

Функціональна інтеграція ТНК означає зв’язки та координацію дій у 

різних підрозділах (філіях, дочірніх компаніях, спільних підприємствах або 

інших компаніях, пов’язаних стратегічними завданнями), розташованих у 

різних країнах. Компетентність виявляється у прийнятті обраної філіями 

діяльності задля потреб світового ринку і мети діяльності корпорації. 

Комплексність стосується власності, управління, виробничих, 

організаційних та просторових структур. Завдяки найбільш оптимальному 

розподілу завдань та операцій (науково-дослідних, виробничих, 

торговельних) транснаціональною корпорацією досягається найбільша 

глобальна ефективність. 

Визначені особливості транснаціональних корпорацій вказують на 

своєрідний тип господарювання у глобальній економіці, що в останні 

десятиліття набув світового значення [49]. 

 

 

1.2. Сучасні теоретичні концепції формування та функціонування 
транснаціональних корпорацій 

 

Внаслідок глобалізації процеси транснаціоналізації значно 

прискорилися, тому природно, що вони стали предметом дослідження 
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багатьох вчених. Зокрема, вони знайшли своє відображення в теоріях 

міжнародної торгівлі, прямих іноземних інвестицій, суттєво аналізувалися 

теоріями міжнародного менеджменту.  

Безумовно, що базовими є класичні теорії міжнародного обміну. 

Основою теорії абсолютної вартості А. Сміта є твердження, що якщо дві 

країни без примусу залучаються у міжнародну торгівлю, то повинні досягти 

переваги [50]. Добровільність як необхідний елемент ефективної взаємодії 

присутній у сучасних концепціях, але тим не менше наведені автором 

численні спрощення та умовності, роблять цю теорію не актуальною у 

дослідженнях транснаціональних корпорацій. Трудова теорія вартості Д. 

Рікардо вказує на розходженнях у вартості виробництва у різних країнах, 

але не враховує той факт, що витрати виробництва є динамічними. Теорія 

Дорнбуша-Фішера-Самуельсона наголошує на співвідношенні рівня 

заробітної плати і структури товарообігу двох країн, що беруть участь в 

міжнародному обміні. Це положення є відправною точкою для подальшого 

розвитку теорії переваг (з урахуванням вартості транспорту, зміни 

технології тощо). Невизнання мобільності факторів виробництва є основним 

«недоліком» теорій міжнародного обміну [51]. 

Набагато більше вихідних припущень включають неокласичні теорії 

міжнародної торгівлі, вони по суті є підгрунтям для розвинених теорій 

транснаціональної діяльності компаній. Теорія співвідношення факторів 

виробництва (конкурентної переваги націй) Е. Хекшера і Б. Оліна [52], а 

також теорія міжнародного руху факторів виробництва П.А. Самуельсона і 

В. Столпера обґрунтовують діяльність компаній за кордоном – можливістю 

вирівнювання цін факторів виробництва завдяки їх переміщенню через 

кордони. Факторні теорії (Д. Кісінг, Р. Болдвін) доводять можливість 

отримати користь із спеціалізації виробництва. Неотехнологічна теорія (М. 

Поснер) наголошує на ролі технологічної переваги в ухваленні рішення про 

здійснення інвестицій [53]. Загалом неокласичні теорії міжнародного обміну 

вказують на можливість розвитку і мобільність факторів виробництва. 
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Однак основою концепцій про засади функціонування 

транснаціональних корпорацій в сучасній економіці можна вважати лише 

теорії інтернаціоналізації: в них не тільки аналізуються питання відносних 

переваг, а й розглядається конкурентоспроможність як ефект від 

використання наявних переваг [54]. 

У зв’язку з існуванням технологічних переваг і відмінностей в 

структурі попиту і пропозиції між окремими країнами компанії отримують 

переваги, і природним є бажання максимізувати ці переваги. 

Інтернаціоналізація діяльності вирішує питання закріплення 

монополістичної переваги (С. Хаймер, Ч. Кіндлебергер, Р. Кейвз). Компанія 

виробляє певні блага і володіє певними знаннями, що допомагають їй 

домінувати на відповідному ринку. Разом з посиленням інтенсивності 

конкуренції в країні і стандартизацією виробництва компанія може 

розпочати виробництво за кордоном та припинити його у власній країні, це 

знизить витрати (наприклад, завдяки дешевшій робочій силі) і дозволить 

ефективно продовжити життєвий цикл продукту (Р. Вернон). 

Монополістичні переваги іноземного інвестора перед місцевим 

конкурентом дозволяють отримати більший прибуток – це премія за 

інвестиційний ризик, що отримується завдяки перевагам у монополістичній 

конкуренції (Е. Чемберлін). Монополістичні переваги можливі завдяки 

недосконалій конкуренції на місцевих товарних ринках (за рахунок 

виробництва оригінального товару) і на ринках ресурсів (переваги 

технологій), завдяки доступу до фінансів, підприємницькому досвіду; 

перевагам в масштабах виробництва; сприятливому інвестиційному клімату 

для іноземного капіталу [21]. 

Аналізуючи теорію оптимального портфелю (М. Марковіц), теорію 

диверсифікації портфеля інвестицій (Г. Рагаззі: вибір між ПІІ і 

портфельними капіталовкладеннями є похідним від ефективності ринків 

цінних паперів), теорію митних і валютних зон (Р. Aлiбeр) потрібно 

звернути увагу на те, що інтернаціоналізація діяльності дає можливість 
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диференціювати (диверсифікувати) інвестиційний портфель і використати 

сильні сторони місця розташування (локації). 

Продовженням неотехнологічної теорії міжнародного обміну (М. 

Поснер) є теорія масштабу виробництва і збуту (Б. Хaуфбaуeр, Дж. Kісiнг, 

Дж. Дрізі), на базі якої виникає теорія олігополістичної переваги (Ф. 

Kнiккeрбoккeр) і теорія життєвого циклу компанії (С. Хiрш). Їх поєднання 

дозволяє зробити висновок про схильність до інтерналізації багатьох видів 

діяльності у рамках однієї структури. Пояснюється це тим, що галузі 

економіки мають олігополістичний характер, і діючі в них компанії 

застосовують стратегії наслідування. 

Синтез неокласичних теорій і нових теорій інтернаціоналізації 

діяльності, які розглядають використання прямих інвестицій і методів 

диверсифікації та концентрації діяльності, дозволив британському 

економісту Дж. Даннінгу сформулювати свою еклектичну теорію 

міжнародного виробництва (рис. 1.4). 

Дж. Даннінг у своїх дослідженнях широко охоплює проблематику 

міжнародного виробництва, однак в першу чергу акцентує на ролі іноземних 

інвестицій [55]. Загалом вчені економісти по-різному намагалися пояснити 

феномен прямих іноземних інвестицій (Дж. Даннiнг; M. Пoртeр). Теоретики, 

які вважали існуючі ринки цілком конкурентними (покладали в основу 

існування досконалого конкурентного ринку), стверджували, що ПІІ є 

формою міжнародних потоків (припливів) капіталу, що мають такий самий 

характер, як і інші форми, а саме потоки, пов’язані з купівлею і продажем 

акцій і облігацій, а також припливи різноманітних кредитних інструментів. 

На основі теорії потоків капіталу (грошових припливів), що базується 

на засадах досконалої конкуренції, міжнародні потоки капіталу і, отже, ПІІ, 

пояснювалися в категоріях диференційованого в міжнародному масштабі 

прибутку або процентних ставок. Однак, насправді не можна пояснити ПІІ 

так само, як інші міжнародні потоки капіталу, тому що їх супроводжує 

інший ступінь контролю, технологій та управління. 
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Рис. 1.4. Формування еклектичної концепції OLI і сучасні підходи до 

транснаціоналізації 
Джерело: Складено автором на основі: [56; 57; 58; 59]. 
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З початку 60-х років XX ст. відбулися зміни у поглядах на іноземні 

прямі інвестиції. Передусім, економісти відійшли у своїх концепціях від 

використання припущення про досконалу конкуренцію і почали шукати 

інші способи пояснення причин ПІІ. Кіндлебергер, наприклад, стверджував, 

що для компаній, які вирішують реалізувати ПІІ, мусить з цього факту 

виникати певна перевага над суб’єктами, які діють тільки в масштабах 

однієї країни, перевага, джерелом якої є діяльність у міжнародному 

масштабі і недосконалість конкуренції на ринку [60; 61]. На це твердження 

спирається теорія недосконалого ринку (Р. Алібер), яка є черговим кроком у 

поясненні ПІІ. Ця теорія передбачає, що рішення підприємств про 

реалізацію ПІІ випливають з їх прагнення до досягнення певних переваг 

(переваг власності), яких не досягають компанії, що працюють тільки в 

масштабі однієї країни, але які можна отримати, проводячи діяльність в 

декількох країнах одночасно [62; 63]. Спочатку транснаціональна 

корпорація, розпочавши виробництво в чужій, новій для неї країні, має 

гірше становище порівняно з місцевими компаніями, менеджери яких 

знають ринок, право, культуру і політику своєї країни. Іноземні компанії, 

очевидно, також отримають це знання, але згодом, протягом певного часу. 

Крім того, вони повинні враховувати у своїх рішеннях додатковий ризик, 

зумовлений невизначеністю, пов’язаною з мінливістю валютних курсів, 

політичні ризики і витрати діяльності на великій відстані від материнської 

компанії і власної країни, що зумовлює додаткові витрати на страхування 

ризику. 

З іншої сторони, ТНК здобувають певні переваги, яких не мають 

місцеві компанії. Їх джерелом можуть бути високі менеджерські навички, 

краща і розвиненіша технологія, вигоди від масштабів діяльності, краще 

знання світового ринку і налагоджені фінансові відносини. 

Згідно з теорією недосконалого ринку переваги ТНК мусять бути 

більшими, ніж зазначені недоліки, інакше не було б жодних причин, щоб 

компанії розширювали свою виробничу діяльність до міжнародних 
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масштабів. Так, згідно з цією теорією, прямі іноземні інвестиції можуть 

пояснюватися перевагами, які отримують ТНК на недосконалому ринку.  

В подальшому дослідники звернулися до розробки глобальної теорії 

ТНК і міжнародного виробництва, яка враховує також внутрішню 

організацію цих корпорацій. Важливе місце в цій теорії займає концепція 

інтерналізації (П. Баклі, М. Кессон, А. Рагмен, Дж. Хенарт), яка розширила 

рамки теорії недосконалого ринку. Відправною точкою тут також є гіпотеза, 

що якщо компанія хоче зайняти сприятливу і значиму позицію на 

недосконалому ринку, вона повинна мати певні переваги над іншими 

компаніями [28]. 

Інтерналізація означає утримування специфічних переваг усередині 

корпорації з метою здобуття і утримання конкурентної переваги на ринку. 

Зворотною стратегією була б екстерналізація, тобто така дія, в результаті 

якої специфічні переваги корпорації стали б доступними іншим компаніям, 

приносячи їм ті ж самі переваги. Отже, ці переваги втратили б свій 

особливий, специфічний характер і в результаті конкурентна перевага 

компанії піддалася б ослабленню, що може зумовити зниження рівня 

отримуваних прибутків. Методи інтерналізації включають захист 

комерційної таємниці, охорону інтелектуальної власності, а також внутрішні 

зв’язки і особливі компетенції. Інтерналізація є також обгрунтуванням для 

горизонтальної і вертикальної інтеграції корпорацій, які ведуть до зниження 

ризику діяльності та підвищення ефективності діяльності ТНК. 

Сьогодні найбільше значення серед конкретних переваг, які 

корпорація отримує в міжнародному масштабі, мають знання та вміння, що 

здобуваються через досвід і є результатом наукових досліджень і розробок. 

Крім того, специфічні переваги ТНК пов’язані з нижчими, ніж в інших 

компаніях, витратами на транспортування завдяки внутрішнім зв’язкам з 

постачальниками і споживачами, а також внутрішнім контролем якості [64]. 

У 90-х роках XX ст. в теоретичних розробках переміщуються акценти 

у визначенні міжнародного виробництва. Підкреслюється факт контролю 
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корпорації над діяльністю суб’єктів, розташованих за кордоном, а не тільки 

розміщення ПІІ. Це дозволяє включити до ТНК позаінвестиційні (договірні 

чи контрактні) форми співпраці підприємств. У такому трактуванні 

міжнародне виробництво включає в себе не тільки виробництво у філіях і 

відділеннях ТНК, а й частково операції інших компаній, пов’язаних з нею 

інвестиційно чи позаінвестиційно (договори або стратегічні альянси), а 

також міжнародне співробітництво в таких формах, як спільні підприємства 

та міноритарні частки в компаніях, співпраця з незалежними тимчасово 

ліцензованими або постійними постачальниками. 

Інвестиційна модель розвитку і функціонування транснаціональних 

корпорацій представлена на рис. 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Інвестиційна модель розвитку і функціонування ТНК 

Джерело: Складено автором на основі: [65; 66; 67; 68; 69]. 

Ця модель побудована на традиційних теоріях інтернаціоналізації. 

Корпорація, здійснюючи експансію за кордон, приймає участь у різних, 

причому паралельних, формах входу на ринки іноземних держав. Створення 

філій вважається ключовим аспектом у розвитку корпорації, але воно не 

означає повну відмову від експортної діяльності або нефінансових форм 

міжнародної кооперації. Навпаки, розвиток корпорації відбувається в 

результаті одночасного збільшення кількості іноземних експортних філій і 

 

Материнська компанія на 
обслуговуванні національного ринку  

Експорт  
Експорт безпосередній і через ПІІ 

-  інвестиції brownfield 

- інвестиції greenfield 
Ліцензії  

Прямі іноземні 
інвестиції: 

-  інвестиції brownfield 
- інвестиції greenfield 

Контракти і контрагенти: 
- offshoring 
- offsourcing 

(глобальні і локальні контрагенти) 
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нефінансових відносин. Крім того, подальший розвиток іноземної участі 

корпорації здійснюється через експорт не тільки на рівні материнської 

компанії, але і філій. Партнери також здійснюють подальше розширення, 

вступаючи в контрактні угоди з місцевими та іноземними контрагентами, 

або ж створюють додаткові філії. В результаті міжнародна корпорація являє 

собою дуже велику мережу зв’язків між різними підрозділами бізнесу, 

пов’язаними або непов’язаними власністю з материнською компанією. В 

рамках глобальної економічної системи корпорація акумулює всі форми 

зарубіжної експансії, які доповнюють один одного, створюючи її 

міжнародну конкурентоспроможність. 

Заслуга Дж. Даннінга в тому, що він створив загальну концепцію, яка 

базується на власності ресурсів, локалізації ПІІ, а також використанні 

своєрідних організаційних структур. Еклектична парадигма OLI є 

основоположною у теорії міжнародного виробництва і одночасно є 

способом пояснення прямих іноземних інвестицій. Згідно з теорією 

міжнародного виробництва OLI компанія буде брати участь у ПІІ, якщо 

виконуються одночасно три умови [70, с. 81–82]: 

1. Компанія має відносну перевагу власності над конкурентами на 

даному ринку, і ця перевага виникає з володіння ресурсами, такими як: 

знання, вміння і досвід. Набуває вона вигляду специфічної переваги 

(ownership specific advantage). 

2. Наявність специфічних переваг спонукає компанію до 

інтерналізації, отже, до їх утримання всередині і до діяльності на новому 

ринку, наприклад, через інвестиційне розширення, а не до передачі їх 

(специфічних переваг) без обмежень непов’язаним фірмам на підставі 

ліцензійної угоди (internalization advantage). 

3. Виконання цих двох умов зумовлює здійснення наступного кроку, а 

саме: поєднання наявних переваг з принаймні однією перевагою розміщення 

(локалізації) в іншій країні (location specific advantage). Якщо б не існували 

переваги локалізації в іншій країні (наприклад, у сфері доступності ресурсів: 
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дешева робоча сила або персонал, який має унікальні навички), ринок 

забезпечувався б через експорт. 

Обов’язкове виконання цих трьох умов є справедливим, оскільки, чим 

більш помітну перевагу власності має компанія, тим більше її відчуття своєї 

«винятковості» і збільшення прагнення до «отримання винагороди» за цю 

винятковість, тобто прагнення максимально збільшити вигоди з цієї 

переваги в якомога тривалішому періоді. Тим самим посилюється прагнення 

до збереження таємниці конкурентної переваги всередині власної компанії, 

тобто схильність до інтерналізації всіх можливих дій. У результаті 

відбувається перенесення організаційних структур компанії за межі рідної 

країни. Це дозволяє поглиблювати інтерналізацію, при одночасному 

вивченні зовнішнього ринку з «безпечної позиції» гостя. Таке вивчення 

сприяє умілому знаходженню і використанню переваг локалізації. Переваги 

локалізації виробництва за кордоном стимулюють подальший розвиток, 

тобто сприяють зростанню залучення капіталу в країні-реципієнті. В цьому 

сенсі власність, а також інтерналізація і локалізація є основними засадами 

(умовами) залучення ПІІ.  

 У результаті об’єднання трьох отриманих переваг (власності, 

локалізації й інтерналізації) компанія обирає форми діяльності. Переваги ці 

являють собою складові елементи парадигми OLІ Дж. Даннінга (ownership – 

location – internalization), яка охоплює сформульовані на основі теорії 

недосконалої конкуренції причини і мотиви експансії транснаціональних 

корпорацій [71]. В ході подальших досліджень Дж. Даннінг наголошував на 

узгодженні усіх трьох основних категорій (переваги власності, місця 

розміщення – локалізації, й інтерналізації) для отримання конкурентних 

переваг (рис. 1.6). 

Перевага власності ґрунтується на володінні ресурсами, технологіями, 

досвідом, брендом тощо. Перевага у розміщенні виникає з правильного 

розташування елементів організації (розташування філій). 
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Рис. 1.6. Єдність і взаємозалежність переваг за еклектичною 
парадигмою OLI 

Джерело: Складено автором на основі: [72; 73; 74; 75; 76]. 

 

ФАКТОРИ ПЕРЕВАГИ ВЛАСНОСТІ 
Розмір і становище компанії (в тому числі переваги, що випливають із централізації 

маркетингового та фінансового потенціалу, а також транснаціональної зони діяльності) 
Кращі ресурси, обладнання або навички їх використання. Доступ до ресурсів (робочої сили, 

природних ресурсів, фінансових коштів, інформації, адміністративного потенціалу, 
менеджерського і маркетингового потенціалу) 

Монопольне становище на ринку (преференції доступу до ринків збуту) 

Володіння юридично охоронюваними, унікальними технологіями і торговою маркою  

Диверсифікація продукту чи процесу виробництва, поділ праці і спеціалізація (можливість 
використання міжнародних відмінностей в чинниках виробництва і характеристиках ринків) 

Досвід управління виробництвом, організаційною системою, маркетингом, ресурсами 

Привілейований доступ до ресурсів на пільгових умовах (наприклад, преференції в результаті 
протекціонізму держави, державні обмеження доступу на внутрішній ринок інших конкурентів)  

Можливості диверсифікації ризику (зокрема, курсових різниць), а також використання цього 
факту для підвищення рентабельності  

ФАКТОРИ ПЕРЕВАГИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ (РОЗМІЩЕННІ) 

Правильне просторове розташування (виробництво готової продукції, комплектуючих) 
 

Максимальне використання регіональної диференціації цін факторів виробництва (заробітна 
плата та процентна ставка, диференціація за кваліфікацією і ефективністю робочої сили)  

Переваги, що є елементами інвестиційної політики держави (регіону) вкладу капіталу 
(наприклад, створення урядом "клімату" для іноземних інвестицій, податкові пільги) 

Мінімізація вартості транспорту, дистрибуції, зв'язку 

Переваги, що є елементами інвестиційної політики держави (регіону) вкладу капіталу 
(наприклад, створення урядом "клімату" для іноземних інвестицій, податкові пільги) 

Прискорення запуску інвестицій, завдяки використанню існуючій інфраструктурі (транспортній, 
торговельній, юридичній) в районі залучення інвестицій (наприклад, особливої економічної 

зони), а також прихильності місцевої громади 

Психологічні переваги, наприклад уникнення мовного бар'єру, культурних і релігійних 
відмінностей, або відмінностей звичаїв і ділової практики 

ФАКТОРИ ПЕРЕВАГИ ІНТЕРНАЛІЗАЦІЇ 

Використання ефекту масштабу як важливого елемента зниження витрат виробництва 

Зниження накладних витрат у результаті розподілу деяких витрат (наприклад, маркетингу) на 
більшу кількість суб'єктів 

Уникнення витрат на правовий захист власності, наприклад, при передачі технологій 
 

Зниження ризиків попиту, завдяки контролю над більшим за обсягом ринком (зростання частки 
ринку) і, отже, більшої свободи цінової політики 

Регулювання конкурентної політики, наприклад, субсидування між філіями, філіями і 
материнською компанією, маніпуляції з трансферними цінами 

Уникнення втручання держави у вигляді митних зборів, кількісних обмежень, контролю цін  

Маніпулювання цінами в торгівлі між філією та центральним офісом з метою більш вигідної 
форми оподаткування (щоб уникнути або зменшити суму податку) 

Повний контроль якості товару продавцем і надання додаткових послуг (обслуговування) 
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Перевага інтерналізації досягається завдяки уникненню ризиків ринку 

(які виникають при проведенні операцій на відкритому ринку), надавши 

численним операціям узгодженого, організованого характеру. 

Вигоди від участі міжнародному виробництві різносторонні, однак 

досягти їх може тільки суб’єкт зі стійкою ринковою позицією, який володіє 

значними ресурсами, капіталом, унікальною технологією або торговою 

маркою. Можливість досягти таких вигод мають корпоративні (мережеві) 

організації (транснаціональні корпорації), що об’єднали свої переваги у 

власності, розміщенні й інтерналізації. Тому логічно застосовувати теорії 

інтернаціоналізації (міжнародного виробництва) в якості теоретичних засад 

для пояснення організаційних змін компаній, як відповідь на виклики 

сучасної глобальної світової економіки. Варто констатувати, що Дж. 

Даннінг точно не визначає поняття міжнародного виробництва, а лише 

розглядає основні аспекти його створення. Він стверджує, що це певний 

процес інтеграції багатьох різних факторів у загальну конкурентну перевагу 

(одночасне поєднання переваг власності, інтерналізації та локалізації), що 

здійснюється за кордоном за рахунок використання інвестицій як форми 

розвитку діяльності компанії. Іноземні інвестиції, вкладені в спільні 

підприємства або дочірні філії з метою виробництва і продажу товарів і 

послуг, є основою створення міжнародного виробництва [70].  

Слід зазначити, що існує розбіжність між поглядами Дж. Даннінга і 

підходом ООН щодо міжнародного виробництва. Згідно з визначенням 

ООН, міжнародне виробництво – виробництво закордонних філій 

транснаціональних корпорацій, а також виробництво інших підприємств, 

пов’язаних з ТНК інвестиційними (прямі іноземні інвестиції) або 

позаінвестиційними відносинами (договорами). Таким чином, основним 

показником транснаціоналізації діяльності компаній в сучасній світовій 

економіці є не стільки вихід зі своїми ресурсами (продуктами, капіталом) за 

межі власної країни, як здійснення контролю над здійснюваною за кордоном 
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діяльністю. Це означає, що всілякі позаінвестиційні форми взаємодії 

економічних суб’єктів також створюють міжнародне виробництво. 

Незважаючи на те, що підхід Дж. Даннінга має дещо вужчий характер, 

це не скасовує можливості використання його теорії як базової для 

подальших досліджень. Щодо відкритості і гнучкості теорії, а отже, і 

можливості її збагачення, свідчить той факт, що поняття міжнародного 

виробництва набуває нового виміру в інших дослідників, а також у 

подальших роботах самого Дж. Даннінга [28]. 

Аналізуючи специфіку переваги власності компанії Дж. Даннінг 

звернувся до теорій організації промисловості (С. Хаймер, Ч. Кіндлебергер 

[61; 77]; E. Кавес [78]). Він зазначив, що важливою є специфічна структура 

ресурсів компанії, а також можливість їх специфічного використання, яка 

визначає її «несхожість» і тим самим перевагу над конкурентами. Однак 

сама наявність ресурсів, як матеріальних (сировина, устаткування, капітал, 

робоча сила), так і нематеріальних (технологія, організація і управління, 

маркетинг) не є достатнім елементом. У сучасній економіці особливого 

значення набувають знання, які визначають способи перетворення ресурсів 

в товар. Можливості перетворення власності, тобто ресурсів на величину, 

яка є основою для формування конкурентоспроможності і розвитку в 

довгостроковій перспективі, визначають могутність компанії. Таким чином, 

знання стає необхідним елементом для того, щоб кількісні активи компанії 

(ресурси) набули якісної реальної ринкової вартості [79]. 

Ряд послідовників Дж. Даннінга, серед них – Б. Когут і У. Зандер, Дж. 

Маркусен і К. Маскус, Р. Вернон – запропонували новий підхід до процесу 

транснаціоналізації, заснованому на знаннях [80]. Дослідники пояснюють 

ключові категорії парадигми Дж. Даннінга з позиції оцінки знань як 

капіталу, причому знання та інновації визнаються основними чинниками 

перетворення національної компанії у транснаціональну корпорацію. У 

дослідженнях Б. Когута та У. Зандера запропоновано нові методологічні 

основи сутності ТНК, зокрема стверджується, що транснаціональні 



    67 
 

корпорації є досконалим інститутом, який створює знання і володіє 

унікальними механізмами їх міжнародного трансферту. Саме створення 

знань і можливості їх міжнародної алокації є фундаментальними рисами, які 

відрізняють міжнародні корпорації від компаній, які здійснюють свою 

діяльність у межах своїх національних кордонів [10, с. 417]. 

У сучасних умовах саме міжнародні корпорації концентрують 

найбільші інтелектуальні ресурси наукової, інженерно-технічної, 

маркетингової, управлінської сфер діяльності, здійснюють оновлення 

продукції і розширення методів її дистрибуції. Дж. Маркусен підкреслює, 

що міжнародні корпорації – це компанії, які особливо інтенсивно 

використовують капітал-знання, що охоплює інтелектуальний потенціал 

трудових ресурсів компанії, патенти, креслення, процедури та інші види 

знань, а також маркетингові активи (торгові марки, репутація, фабричні 

знаки). 

Те, що знання, а не фізичний капітал є основою переваг власності та 

головною відмінністю міжнародних корпорацій, зумовлено трьома 

важливими рисами знань як капіталу. По-перше, знання можна легко 

транспортувати до зарубіжних філій. По-друге, активи, засновані на 

знаннях, характеризуються високою питомою вагою висококваліфікованої 

праці у виробництві. По-третє, створення нового капіталу-знань, наприклад, 

технічних креслень, хімічних формул, репутації компанії, потребує значних 

фінансових затрат. Разом з тим, коли він вже створений, то може бути 

відносно дешево направлений до іноземних філій без зменшення вартості 

або продуктивності таких самих активів, які продовжують 

використовуватися материнською компанією  [76, с. 694]. 

Аналіз причин транснаціоналізації з позицій особливостей створення, 

збереження та поширення знань набуває все більшої підтримки сучасних 

дослідників ТНК. Він допомагає пояснити новітні тенденції 

транснаціоналізації, зокрема особливості поширення неакціонерних форм 

ТНК, фрагментацію міжнародного виробництва ТНК на базі офшорингового 
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аутсорсингу, діяльність компаній, які одразу з часу заснування є 

міжнародними корпораціями тощо. Вважаємо, підхід до інтернаціоналізації 

з позиції «капітал-знання» у майбутньому може визначати методологію 

досліджень діяльності ТНК [81]. 

Стрімкий розвиток транснаціональних корпорацій на рубежі ХХ-ХХІ 

ст. дав поштовх появі нових теорій формування ТНК, однією з яких є LLL-

модель. Прискорена інтернаціоналізація компаній в сучасній економіці, на 

думку Дж. Метьюза, відбувається за рахунок поєднання трьох груп 

факторів: зв’язку, левериджу та навчання [82, c. 6–8]. Дана модель базується 

на парадигмі OLI і дає розуміння стратегічних детермінант ТНК групи 

схожих за розвитком країн; вона ж пояснює феномен прискореної 

інтернаціоналізації компаній. 

Згідно з теорією Дж. Метьюза, успіх цих компаній визначається 

трьома факторами. По-перше, форсована інтернаціоналізація дозволяє їм 

створити «гештальт-поворот», який можна відносте до переваг, що 

отримують компанії від присутності на глобальних ринках. У результаті 

ефекту глобалізації компанії країн, що розвиваються, втілюють не 

абсолютно зростаючу стратегію інтернаціоналізації, а лише закріплюють 

всеохоплюючі перспективи присутності на ринках, враховуючи при цьому 

дещо повільні темпи зростання розвинутих країн. По-друге, розглядувані 

компанії вдосконалили більшість інноваційних бізнес-моделей, що дало їм 

змогу оперативно реагувати на виклики конкурентів. По-третє, компанії 

країн, що розвиваються, стрімко підхопили світові хвилі інноваційності, що 

проявляється на стратегічному рівні. Стратегічні інновації змінюють 

ресурсну основу компаній та відкривають нові можливості для 

використання активів більш ефективно. Три фактори LLL-моделі вказують 

на те, що потрібно вийти за рамки існуючої, застарілої на даний час системи 

суджень, згідно якої інтернаціоналізація є бар’єром для слабких компаній, а 

не вектором їх зростання   [82, c. 6–8]. 
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Розширеною версією еклектичної парадигми OLI стала модель OLIH. 

Її автор К. Калотай виділяє четвертий фактор транснаціоналізації у 

сучасному глобалізованому світі – країна походження ТНК. Дана модель 

розвиває концепцію OLI та пояснює поведінку та динаміку російських ТНК; 

модель OLIH може використовуватися для аналізу ТНК подібних 

національних економік. 

Я. Ло і Р. Тунг у своїй «моделі трампліну» («springboardmodel») 

розглядають міжнародну експансію як інструмент отримання стратегічних 

ресурсів, нових можливостей і «трамплін» у досягненні успіху як в країні 

базування, так і на глобальному ринку [83, с. 482–482]. За допомогою 

«моделі трампліну» можна аналізувати поведінку та динаміку розвитку ТНК 

схожих за розвитком країн, а також можливості комплексного використання 

ними власних компетенцій на глобальному ринку. Автори пропонують 

власний підхід до категоризації країн, що розвиваються. Залежно від типу 

власності (приватна чи державна) та міжнародної диверсифікації (вузька чи 

широка) компанії поділяють на чотири групи: 1) претенденти на світове 

лідерство; 2) транснаціональні агенти; 3) нішеві гравці; 4) спеціалізовані 

компанії. 

Претенденти на світове лідерство – це міжнародні приватні компанії з 

розвинутою товарною та географічною диверсифікацією. Представниками 

цього типу є китайська компанія «Haier», яка займає четверту позицію серед 

лідерів світової галузі побутової техніки, російська компанія «Лукойл», 

бразильська компанія «Embraer». Транснаціональні агенти – державні 

компанії, для яких єдиним варіантом інтернаціоналізації та експансії є 

злиття та залучення міжнародних інвестицій, це компанії акціонерної форми 

власності, проте вектор їх дій визначається державною політикою. 

Більшість даних компаній – лідери стратегічних державних галузей; 

міжнародна експансія дозволяє їм розширювати сферу дії на світових 

ринках та стимулювати економічний розвиток у країні базування. Нішеві 

гравці – міжнародні приватні компанії, що займають вузькоспеціалізовані 
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ніші на міжнародних ринках. Ці компанії невеликі за розміром, але мають 

значні перспективи зростання; прикладом є китайська телекомунікаційна 

компанія «ZTE» та турецька «Arcelik». 

Автори вітчизняного посібника «Транснаціональні корпорації» В. В. 

Рокоча, О. В. Плотніков та ін. вважають причиною активної діяльності ТНК 

і поширення прямих інвестицій їх прагнення зменшити обсяги податкових 

відрахувань. Згідно з «моделлю податкових переваг» цих авторів, ТНК, 

використовуючи прямі закордонні інвестиції, знижують рівень 

оподаткування двома способами: перший – створення виробничої філії в 

країні з відносно низькими податками, другий – використання механізму 

трансфертного ціноутворення, який дає змогу зареєструвати прибутки в 

країні з відносно низькими податками [36, c. 95]. Щоб зменшити податок на 

корпоративний прибуток філія ТНК в країні з високим рівнем 

оподаткування може завищити ціну на товари чи послуги, які імпортуються 

із філії, яка розташована в країні з меншим рівнем оподаткування. Якщо 

підрозділ ТНК у країні з високим рівнем оподаткування експортує 

продукцію, то він може здійснювати цю операцію теж через філію, 

розташовану в країні з меншим рівнем оподаткування. У цьому випадку 

експортна ціна занижена [36, c. 96]. У такий спосіб як при імпорті, так і при 

експорті філія ТНК, розташована в країні з високим рівнем оподаткування, 

зменшує свій прибуток і відповідні податкові відрахування, філія в країні з 

низьким рівнем оподаткування підвищує свої прибутки; в результаті 

загальні податкові відрахування ТНК значно зменшуються.  

У сучасній науковій літературі можна знайти і відмінні від парадигми 

OLI трактування причин закордонної експансії компаній. Зокрема, 

еклектичний характер має підхід Дж. Каналса, який виділяє чотири основні 

причини функціонування транснаціональних корпорацій; вони пов’язані з: 

1) недосконалістю ринків продуктів; 2) недосконалістю фінансових ринків; 

3) проблемами зайнятості та інвестицій; 4) політикою держави [4]. 
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Наслідки сучасної недосконалості ринків продукції пов’язані, 

насамперед, зі знаннями, конкурентами і торговельними витратами. Певні 

знання і специфічні компетенції, які підприємство може розробити і 

використовувати на певному ринку, можуть значно легше і з кращим 

результатом реалізуватися в рамках корпорації (групі об’єднаних капіталом 

підприємств), ніж через зв’язки із зовнішньою (не пов’язаною) компанією. 

Конкурентні переваги, отримані завдяки технологіям, знанням чи 

специфічним компетенціям, сприяють завоюванню компанією домінуючого 

становища одночасно на декількох ринках. У випадку корпорацій, 

інтегрованих по горизонталі, можливе застосування на різних ринках 

однакових маркетингових заходів (стандартизація у сфері товару, 

просування, ціни і розподілу), що приводить до зниження витрат і, як 

наслідок, до подальшого зміцнення переваг. Зниженню витрат 

транснаціональних корпорацій сприяє уникнення витрат продажу на деякі 

товари і послуги, що пов’язано із застосуванням у рамках ТНК 

трансфертного ціноутворення. Організація бізнесу у формі групи пов’язаних 

капіталом філій, що діють в різних країнах, тим самим дозволяє ТНК 

досягти переваг над компаніями, які придбавають товари і послуги за 

ринковими цінами. 

Іншого виду переваги отримують ТНК у зв’язку з недосконалістю 

фінансових ринків (Вільямсон). У великих і диверсифікованих корпораціях 

складається внутрішньокорпоративний (внутрішній) фінансовий ринок [84, 

с. 287]. Фінансові ресурси поповнюються, з однієї сторони, завдяки 

найбільш дохідним господарюючим одиницям корпорації, а з другої – 

завдяки заощадженням в масштабі всієї ТНК, їх джерелом є 

внутрішньокорпоративні трансфери (це дозволяє внутрішньо 

корпоративний фінансовий ринок). Існування у рамках ТНК внутрішнього 

фінансового ринку визначає реальні можливості отримання коштів для 

окремих господарюючих одиниць корпорації, а також зниження інших 

витрат, пов’язаних з особливостями акціонерного капіталу.  
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Крім того, завдяки координації інвестиційних рішень усередині ТНК 

можливий оптимальний розподіл ресурсів між різними інвестиційними 

проектами. Це означає, що фінансові надлишки не обов’язково мають 

реінвестуватися у філії, яка їх генерувала. Координація інвестиційних 

проектів на внутрішньому фінансовому ринку ТНК приводить не тільки до 

оптимізації інвестиційних рішень, але й уможливлює фінансування вигідних 

проектів, які у зв’язку з недостатньою інформацією (захист комерційної 

таємниці) і недостатніми коштами не могли би бути профінансовані через 

зовнішній фінансовий ринок [85, c. 531]. 

Причини виникнення ТНК, пов’язані з проблемами зайнятості та 

інвестицій, а також політикою приймаючої держави можна в категоріях 

парадигми OLI пов’язати з перевагами локалізації. Слід вказати на 

соціальну значимість ПІІ, що реалізуються через транснаціональні 

корпорації в країнах з економікою, що розвивається: вони сприяють 

створенню нових робочих місць і стимулюванню економічного зростання. 

Таким чином, з часу започаткування процесів інтернаціоналізації 

виробництва, створення і розвитку на міжнародних ринках 

транснаціональних корпорацій було розроблено ряд теоретичних концепцій, 

які з різною мірою об’єктивності намагалися дослідити і пояснити ці 

процеси. На даний час основоположною у теорії міжнародного виробництва 

та обміну вважається еклектична парадигма OLI Дж. Даннінга. 

Використання парадигми Дж. Даннінга як основного теоретичного 

пояснення міжнародної експансії бізнесу представляється доцільним з 

кількох причин. По-перше, теорія міжнародного виробництва поєднує в собі 

мікро- і макроекономічні фактори. По-друге, теорія Даннінга має 

міждисциплінарний характер: використовує досягнення теоретичної 

економіки, апелюючи до теорії міжнародної торгівлі (обміну) і 

міжнародного виробництва; міждисциплінарність підходу є необхідною 

умовою при спробах пояснити економічні процеси, що відбуваються 

сьогодні. По-третє, важливе значення теорії міжнародного виробництва – її 
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гнучкість, здатність адаптації до мінливих умов, можливість доповнюватися 

і змінюватися, що дуже важливо в епоху неперервних і динамічних змін. 

По-четверте, це теоретична концепція, яка дозволяє всебічно охопити 

діяльність транснаціональних компаній, в той час як роль цих суб’єктів у 

сучасному світі та їх вплив на зміни в світовій економіці є безперечною і 

постійно зростає. Спроба проникнути у механізм великих світових 

концернів і глобальних мереж бізнесу, що зараз правлять світом, пошук 

шляхів удосконалення регулювання діяльності ТНК на внутрішньому ринку 

– це основна мета нашого дослідження, тому вибір еклектичної теорії 

міжнародного виробництва в якості основної, вважаємо, є правильним. 

 

 

1.3. Стратегічні впливи транснаціональних корпорацій на 
внутрішній ринок країн (зарубіжний досвід) 
 

В останні десятиліття спостерігається зростання ролі ТНК у світовій 

економічній системі. Ця закономірність є результатом посиленої 

інтернаціоналізації їх діяльності, а також зростання вартості активів, що 

знаходяться в їх розпорядженні. Відбувається збільшення кількості ТНК з 

нових країн, що мають найбільшу динаміку розвитку.  

Аналізуючи діяльність ТНК слід визнати, що ці суб’єкти не лише 

знайшли своє місце у структурі світової економіки, а й справляють суттєвий 

вплив на цю структуру. Їх головна роль – інтеграція економіки за 

допомогою міжнародного ринку. Раніше окремі країни були пов’язані, 

насамперед, міжнародним потоком товарів, тому правильний рівнем аналізу 

була міжнародна біржова торгівля. В даний час відбувається інтенсифікація 

(розширення і поглиблення) не лише виробничо-торгівельних зв’язків між 

підприємствами в різних країнах, а й науково-дослідних та культурно-

соціальних відносин. Ці відносини є більшою мірою організовані 
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(стимулюються і управляються) через ТНК, які стали координаторами 

глобального простору (економічної, політичної, соціальної сфери). 

Транснаціональні корпорації вважаються основною силою, яка рухає 

процеси глобалізації у світовій економіці. Їхній вплив проявляється у різних 

сферах (рис. 1.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Схема впливу транснаціональних корпорацій на світову 
економіку і національну економіку приймаючих країн (рівні впливу) 
Джерело: Складено автором на основі: [86; 87; 88; 89; 90]. 

 

Провідна роль у світовій економіці належить транснаціональним 

корпораціям, які належать до «Топ-100» найбільших корпорацій світу, які 

контролюють більше 70% усіх іноземних інвестицій. Країнами їх 

походження переважно є високо розвинуті: США (близько 30% ПІІ), Японія 

(до 20% ПІІ), Німеччина і Франція (по 10%), Великобританія (7%), 

Швейцарія (5%) [21]. В високо розвинутих країнах іноземний капітал 

виробляє до 25% промислової продукції, в країнах, що розвиваються – 50% і 
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більше. Так, в Пуерто-Ріко 80% промислової продукції виробляють компанії 

США, а загалом обсяг виробництва їхніх закордонних філій дорівнює 

обсягу виробництва в самих США. Щодо обсягу зарубіжних активів, то 

гігантський американський конгломерат General Electric має понад 500 

млрд. дол. США активів за кордоном, іноземні активи корпорації складають 

70% від її загальних активів. Гігантами серед ТНК є також компанії Exxon 

Mobil, BP, Royal Dutch Shell, Toyota, Total, GDF Suez, Vodafone, Enel, 

Telefonica, Chevron, E.ON, Eni, Nestle, Volkswagen, Siemens, Honda та ін. 

[91]. Основні галузі діяльності ТНК: банківсько-фінансова, нафтопереробна, 

фармацевтика та біотехнології, електронна і електротехнічна промисловість, 

автомобілебудівна і харчова промисловість, це найбільш прибуткові і 

високотехнологічні галузі. Саме ТНК «відповідають» за рівень і напрямки 

розвитку галузей у світі. Відбуваються зміни у галузевій структурі. Зокрема 

зростає кількість корпорацій у секторах послуг, особливо, 

телекомунікаційних, фінансових, побутових. Хоча транснаціональні 

корпорації присутні практично у всіх секторах економіки, можна 

спостерігати, що останнім часом вони зацікавлені діяльністю галузях 

високих технологій, науко- і капіталомістких. Помітне також зростання 

кількості ТНК у сфері інформаційних технологій (ІТ), банківській сфері та 

роздрібній торгівлі (великі торгові мережі), а також в останні роки 

спостерігається повернення до промисловості добування та переробки 

нафти і металів, що слід пов’язувати зі збільшенням потреб світової 

економіки в енергетичних ресурсах та металах. Здійснені ТНК покупки 

активів в секторах телекомунікацій, постачання води і енергії часто були 

наслідками процесів приватизації державних компаній, які відбулися у 

багатьох країнах.  

ТНК – ключова ланка процесу інновацій, до 80% загальносвітового 

обсягу наукових досліджень і розробок здійснюється в рамках ТНК; вони 

володіють більш ніж 80% патентів і ліцензій на нову техніку, технологію і 

ноу-хау Показники впливу прямих іноземних інвестицій на трансфер 
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технологій наведено у (дод. З [263; 264]). Дані в таблиці представляють 

індикатори, що стосуються впливу ПІІ на трансфер технологій в країні-

реципієнті за 2010–2015 роки. Номер виражає рейтингову позицію країни; 

індикатор, записаний у дужках, показує, якою мірою прямі інвестиції були 

пов’язані з передачею технологій в даній країні. Максимальний показник 

може скласти 7 і означає, що ПІІ мають значний вплив на передачу 

технології, з точки зору приймаючої країни, 1 – відповідно, мінімальний 

[92].  

Таким чином, можна відзначити, що Ірландія в цьому періоді 

найбільше скористалася напередачею технологій у вигляді ПІІ, займаючи 

перше місце з показниками 6,3 і 6,4 в окремі роки. На друге місце вийшов 

Сінгапур з показниками 5,8-6,0 і на третьому місці Арабські Емірати 

(показник 5,7-5,9). Що стосується Україні, то вплив ПІІ на трансфер 

технологій в окремі роки становив 3,6; 3,7 і 3,8 одиниць, забезпечуючи 

131 (у 2013 році),124 (у 2010 році) і 127 (у 2014 році) місця. 

Переважна більшість всіх іноземних інвестицій здійснюється в межах 

найбільших транснаціональних корпорацій, отож, активізація діяльності 

ТНК для економіки кожної країни-реципієнта відкриває нові можливості 

для інтеграції у світовий поділ виробництва, сприяє збільшенню 

конкурентоздатності на міжнародному ринку [64, с. 115].  

Діяльність ТНК у сучасному світі не обмежується економічною 

сферою, а поширюється також на сфери негосподарські: політичну, 

соціально-культурну, побутову тощо. Відповідно можна спостерігати як 

реалізація транснаціональними корпораціями власних цілей і завдань, 

дотримання власних інтересів зумовлюють виконання певних функцій у 

світовій економічній системі (табл. 1.1). 

Аналіз функцій транснаціональних корпорацій не дозволяє 

однозначно оцінити їх вплив на систему світової економіки, окремі держави 

та їх групи, в цілому на міжнародні відносини. 
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Безперечно, транснаціональні корпорації, надаючи фінансові ресурси, 

недоступні у приймаючій країні, впливають на зниження цін або 

уповільнення їх зростання, збагачують асортимент продукції на 

внутрішньому ринку, сприяють зростанню ВВП і створюють робочі місця.  

Таблиця 1.1 

Функції транснаціональних корпорацій у світовій економіці 
Сфера Функції Сутність функцій 

Економічна Загально-

економічні 

Стимулювання економічного зростання окремих країн (країни-

засновника і приймаючих країн), а також світової економіки в 

цілому. 

 Перенесення 

ресурсів 

(фінансових, 

інтелектуальних) 

Завдяки прямим іноземним інвестиціям відбувається передача 

виробничо-торгівельних ресурсів (у тому числі нових 

технологій) між країнами, що сприяє поліпшенню 

ефективності економік приймаючих країн і, одночасно, 

створення переваг для країн, що експортують капітал (завдяки 

компаніям-засновникам). 

 Стимулювання 

реструктуризації 

й активізації 

місцевих ресурсів 

і конкуренції 

У мікроекономічному вимірі: створення нових, сучасних 

підприємств або оновлення існуючих підприємств, поліпшення 

конкурентної спроможності підприємств-постачальників. У 

макроекономічному вимірі: розвиток більш сучасних, 

ефективних, динамічних і конкурентоспроможних галузей. 

Створення і діяльність закордонних філій часто веде до 

більшого і ефективнішого використання місцевих ресурсів 

(особливо робочої сили), а також існуючих продуктивних 

можливостей (постачання). Відбувається активізація діяльності 

суб’єктів місцевого ринку. Таким чином, ТНК побічно 

підтримують розвиток приватного сектора та сприяють 

дерегулюванню економічної життя в приймаючих країнах 

(запускаються, наприклад, процеси підтримки малих і середніх 

підприємств з національних бюджетів або інших коштів, 

наприклад, ЄС) 

 Передача нових 

методів і моделей 

умов праці 

Корпоративні відносини в результаті діяльності в різних 

країнах являють собою канали, які передають нові моделі та 

методи праці (технічні, економічні, організаційні, а також 

моральні та соціальні) в міжнародному масштабі. Вимоги ТНК 

щодо ресурсів (кваліфіковані кадри, інфраструктура), 
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принципи економічної політики (щодо свободи обміну та 

передачі, нормативно-правові) знаходять своє відображення в  

 

Продовження  табл.1.1 

 Передача нових 

методів і моделей 

умов праці 

налаштуванні економік приймаючих країн, а потім – 

міжнародному регулюванні (поступова уніфікація основ 

діяльності ТНК). Це веде до збільшення взаємозалежності 

країн, що беруть участь в міжнародному виробництві та обміні, 

що здійснюються через ТНК. 

Політична Зовнішньо-

політичні 

ТНК, обираючи сприятливі місця для своєї діяльності, 

зумовлюють зміцнення могутності і позиції держав розміщення 

(материнських компаній і приймаючих), покращуючи їх 

котирування у світовій економіці. Шляхом географічного 

поширення діяльності (вкладають свої інвестиції в різних 

місцях земної кулі), також завдяки диверсифікації не тільки 

досягають зниження рівня ризику діяльності, але й працюють 

на користь стабілізації міжнародної обстановки. 

Соціальна Соціально-

економічні 

ТНК, розмістивши свої капітали за межами країн – засновників 

материнської компанії, найчастіше високо розвинутих, 

переносять у масштабі світової економіки сучасну техніку і 

технологію, правові стандарти, моделі управління, інновації. 

Діючи в різних умовах по всьому світу, ТНК сприяють 

інтеграції суспільств, підвищуючи рівень прийняття 

різноманітності (культур, еталонів, моделей поведінки). 

Джерело: Складено автором на основі: [93; 94; 95; 96; 97]. 

 

ТНК часто є рушійною силою економічного і технічного прогресу, 

також виступають в якості постачальників знань і передових технологій, 

завдяки яким вони можуть чинити істотний вплив на рівень економічного 

розвитку приймаючої країни. Але є й негативні наслідки (ризики) діяльності 

ТНК. 

Непропорційне використання можливостей, пов’язаних з 

інвестиційною діяльністю міжнародних компаній, без сумніву, сприяє 

поглибленню диференціації і поляризації світової економіки. Часто 

говорять, що «капітал не має вітчизни»; це можна інтерпретувати як позитив 
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в тому разі, якщо він отримає сприятливі умови локалізації і зробить все, 

щоб якомога краще їх використовувати. Тим самим, реалізуючи власні цілі 

корпорації можуть стимулювати розвиток будь-якого куточка світу, тільки 

треба надати їм цю можливість, створюючи відповідні умови. 

Загалом особливості економічного впливу ТНК розглядаються в 

контексті впливу діяльності цих суб’єктів на економічний розвиток 

приймаючих країн, а це залежить як від мотивів інвестиційної діяльності 

(тобто намірів корпорації), так і від специфічних умов держави-реципієнта 

(історичних, географічних, політичних) та, принаймні частково, від 

ініціатив, здійснюваних приймаючою країною. 

З точки зору приймаючих країн найважливішим безпосереднім 

результатом розміщення іноземного підприємства на даному ринку є 

трансфер капіталу і технологій, тобто можливість поліпшення економічної 

ситуації і позиції країни на світовій арені в результаті зростання ПІІ. У 

кількісному вираженні приплив капіталу, особливо при інвестиціях типу 

greenfield повинен привести до збільшення зайнятості, зростання зарплат і 

внутрішнього попиту (а також експорту) в приймаючій країні, тобто як 

наслідок, стимулювати зростання економічних показників. Крім того, 

сприятливий вплив чинить передача знань, у тому числі технологій, що 

сприяє поліпшенню якості товарів і послуг на локальних ринках (також за 

рахунок стимулювання місцевих суб’єктів господарювання до активної 

інноваційної діяльності). Таким чином, відбувається поступове включення 

економік слабких держав у світову економічну систему. 

Більшість ТНК заявляє про свою аполітичність, незалежність від 

країни походження, так само як і місць ведення бізнесу, бажання бути 

«громадянином світу». Індекс інтернаціоналізації бізнесу можна розглядати 

як елемент незалежності ТНК. Однак слід зазначити, що корпорації успішно 

включаються до певного типу політичних процесів, оголошуючи свою 

підтримку конкретним ініціативам країн – приймаючих або материнських. 

ТНК охоче вкладають свої інвестиції на територіях, які мають комплекс 
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сприятливих умов (географічних, політичних, соціально-економічних), тому 

підтримують ініціативи у створенні місцевих бізнес-центрів, маючи на меті 

сприяти інтеграції ринків. У цьому сенсі політична діяльність ТНК 

проявляється у стимулюванні процесів регіональної економічної інтеграції 

країн, місцевих підприємств, як механізму, що допомагає реалізації 

міжнародних угод. У результаті діяльності ТНК різні типи зв’язків (між 

країнами, регіонами, організаціями, підприємствами, об’єднаннями, 

громадянами тощо) стають міцнішими і утворюють складну структуру 

глобального ділового простору. Таким чином корпорації, стимулюючи 

процес поглиблення взаємозалежності, сприяють стабілізації економічної 

системи. 

Для країни походження інвестицій також можна говорити про ряд 

позитивних ефектів від розширення території розміщення ТНК. Насамперед, 

можна відмітити позитивний вплив транснаціональної діяльності на 

платіжний баланс держави – експортера капіталу. Звичайно, спочатку прямі 

іноземні інвестиції являють собою навантаження для платіжного балансу 

країни-засновника ТНК, однак у довгостроковій перспективі держава може 

розраховувати на поліпшення фінансового становища завдяки доходам у 

вигляді репатрійованого прибутку, надходжень від авторських прав і 

ліцензій, інших платежів та зборів. Поліпшується торгівельний баланс – 

експорт продуктів з країни походження в країни розміщення дочірніх 

компаній. Якщо виробництво, запущене за кордоном, стимулює 

виробництво і експорт у країні походження капіталу, тоді міжнародний 

характер діяльності компанії позитивно впливає на зайнятість у країні 

базування корпорацій. Це може мати місце, коли корпорація відкриває 

складальне виробництво в країні, яка з огляду на обмеження імпорту була 

практично недоступна для продукції, що походить з головної компанії. 

Однак поряд з розглянутими перевагами діяльність ТНК може 

викликати негативні наслідки. Зокрема, уникаючи деяких територій (як 

непривабливих для реалізації своїх інтересів) ТНК можуть спровокувати їх 
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ізоляцію і, отже, поглиблення диспропорції розвитку між регіонами / менш 

розвиненими країнами та рештою світу.  

В країнах менш розвинених підкреслюється факт гальмування 

передачі сучасних технологій, завада діяльності вітчизняних конкурентів, а 

також створення в приймаючій країні низькооплачуваних робочих місць і 

таких, які не потребують кваліфікації. Транснаціональні корпорації можуть 

сприяти ліквідації певних секторів економіки, що, безсумнівно, становить 

небезпеку для економічного розвитку держав, в яких ТНК розгорнули свою 

діяльність (рис. 1.8). 

Транснаціональні корпорації вдаються в своєму бізнесі до практики, 

яка ускладнює розвиток вітчизняних компаній. Це, зокрема, створення 

бар’єрів входу в певні сектори економіки, створення структур, застосування 

трансфертного ціноутворення. Не виключена можливість надмірної 

залежності національної економіки від іноземного капіталу. В результаті 

захоплення контролю над стратегічними галузями виникає ризик так 

званого ефекту витіснення, який є прямим наслідком зниження національної 

інвестиційної активності. Свого часу про виникнення ефекту витіснення 

говорилося відносно країн Латинської Америки і Карибського басейну [37, 

с. 190-192]. 

Крім того, ТНК намагаються, і часто їм це вдається, підпорядковувати 

інститути держави своїм інтересам шляхом: 

– підвищення тиску за допомогою фінансових інструментів і 

технологій. В обмін на доступ до капіталу та сучасних технологій ТНК 

вимагають створення їм винятково сприятливих умов для розміщення 

капіталу у вигляді пільг і звільнень від сплати митних платежів та податків, 

що має негативні наслідки у вигляді зниження рівня доходів приймаючої 

держави; 

– змін на місцевих ринках праці. Це несприятливі для працівників 

зміни в трудовому кодексі: обмеження соціальних привілеїв, зниження рівня 

заробітної плати. 
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Отже, можна виділити чотири основні області зіткнення інтересів 

держави і транснаціонального бізнесу: 1) фінансові потреби, 2) людський 

капітал (робоча сила), 3) фіскальна система (оподаткування), 4) валютна 

політика (валюта, торговельний баланс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Вигоди і ризики для приймаючих країн, пов’язані з діяльністю 
транснаціональних корпорацій 

Джерело: Складено автором на основі: [98; 99; 100; 101] 
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Побоювання, що негативний вплив транснаціональних компаній на 

безпеку і суверенітет держави, існують в основному щодо приймаючих 

країн, особливо слабких, менш розвинених. Щодо цих країн виникає 

диспропорція і дисбаланс, як ефект односторонньої кумуляції потоків і 

діяльності корпорацій. Ці держави, з одного боку, намагаються створити 

умови для якомога більшого припливу іноземних інвестицій, однак з іншого 

– занадто слабкі, щоб захистити себе від його негативних наслідків. При 

цьому стимули, які ці держави застосовують щодо потенційних іноземних 

інвесторів, можуть мати в довгостроковій перспективі вкрай негативні 

наслідки для національної економіки. Ця проблема стосується, зокрема, 

питань, пов’язаних із заниженням стандартів праці і вимог в області 

охорони навколишнього середовища [102].  

Слід зауважити, що оскільки ТНК у своїй діяльності намагаються 

оптимально використовувати умови навколишнього середовища для 

збільшення свого прибутку, приймаюча держава у своїх нормативних актах 

щодо міжнародних компаній має можливість прийняти ті проекти, які 

дозволять максимізувати власні переваги та знизити можливі ризики, 

пов’язані з діяльністю ТНК. Таким чином, корпорації можуть сприяти 

зміцненню держави і її позиції, так само як і можуть впливати на її 

слабкість. 

Серед негативних наслідків, пов’язаних із діяльністю 

транснаціональних компаній, можуть бути й загрози для економічної 

безпеки приймаючої країни. Важливими є питання, пов’язані з іноземним 

контролем над ресурсами землі, земельною власністю і продажем сировини, 

надходженням іноземних інвестицій в сектори оборони та інші, які мають 

особливе державне значення. Слід відзначити також ризики, пов’язані з 

залежністю фінансових секторів приймаючих країн (страхового, 

банківського) від іноземного капіталу. 
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Частково ТНК можуть сприяти дезінтеграції суспільства приймаючої 

країни, члени якого повинні або прийняти транснаціональні корпорації, а 

отже глобалізацію, в своїй країні або виступити проти неї. 

Крім того, характерною особливістю великих міжнародних компаній, 

є їх вплив на соціальну і культурну сфери приймаючої країни. Особливої 

уваги потребують проблеми, пов’язані з універсалізацією, гомогенізацією і 

стандартизацією як ефектами діяльності корпорацій. Відбувається 

зближення суспільства в результаті поширення універсальних шаблонів 

діяльності: поширення стандартів і методів роботи корпорації, використання 

однакових товарів, переміщення звичаїв, свят, модних тенденцій тощо. Це 

впливає на національну ідентичність громадян приймаючої країни: 

суспільство починає ділитися всередині на згідних і не згідних визнавати 

типові рішення, це також не сприяє розвитку креативності як важливої 

вимоги сучасного світу. З іншої сторони, стандартизація основних елементів 

життя дозволяє розбудовувати на стабільному, перевіреному грунті 

принесені ззовні інноваційні рішення, не витрачаючи енергію на 

«винайдення колеса». 

Зауважимо, що несприятливий вплив ТНК акцентується, зокрема, у 

разі існування значної диспропорції між економічним розвитком країн, що 

експортують й імпортують капітал. Практика, однак, показує, що те, 

наскільки прямі іноземні інвестиції сприяють економічному розвитку 

приймаючих країн, в значній мірі залежить від них самих, тобто їхньої 

підготовки до ефективного використання іноземного капіталу шляхом 

проведення відповідної політики щодо просування своєї країни до 

зарубіжних інвесторів (політика інвестиційних стимулів), а також точне 

визначення та послідовна реалізація політики використання припливу 

капіталу в довгостроковій перспективі. 

Отже, транснаціональні корпорації є тими суб’єктами у структурі 

сучасної світової економіки, які найкраще пристосувалися до 

функціонування в нових умовах глобалізації та лібералізації здійснення 
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господарської діяльності. Економічний потенціал транснаціональних 

корпорацій, їх система управління і розвинена мережа представництв 

зумовили те, що ці суб’єкти отримали значний ступінь контролю і впливу на 

економічне зростання і розвиток окремих країн, промисловості, торгівлі, 

споживання та міжнародний поділ праці. 

Корпорації можуть координувати і контролювати виробництво на 

різних етапах в рамках окремих країн та між країнами. Вони мають 

можливість отримати вигоди за рахунок географічних відмінностей 

розміщення факторів виробництва в світі (природних, трудових і 

капітальних ресурсів), а також відмінностей у політиці окремих країн 

(наприклад, щодо податків і субсидій) шляхом адаптації своїх структур і 

правил роботи до постійно змінюваних умов оточення.  

Загалом важко однозначно оцінити вплив діяльності 

транснаціональних корпорацій на світову економіку і суб’єктів, що в ній 

функціонують; їх значення в різних регіонах і країнах, або районах окремих 

країн і галузях економіки відрізняється. Тим не менше, можна без сумніву 

зробити висновок, що ТНК позитивно впливають там, де територія (умови 

інвестування) або юридична особа (ресурси, компетенції, знання) готові їх 

прийняти. Отже, найбільші можливості щодо використання переваг 

діяльності корпорацій для своїх власних потреб мають країни більш 

розвинені і компанії, готові діяти у діловому просторі зарубіжних країн [52].  

Важливою особливістю транснаціональних корпорацій з точки зору їх 

впливу на економіку приймаючих країн є не тільки їх розмір (висока 

вартість активів, трудових ресурсів), але і вплив на економічне зростання 

через трансфер технологій у вигляді прямих інвестицій. Прямі інвестиції – 

це не тільки приплив фінансових коштів, а також всього спектру ресурсів, 

нематеріальних активів, які передаються в іноземні дочірні компанії чи 

філії. Прямі іноземні інвестиції дають можливості передачі технології, що 

найчастіше здійснюється за допомогою транснаціональних корпорацій. В 

основному транснаціональні корпорації здійснюють передачі технологій у 
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фармацевтичній, біотехнологічній і автомобілебудівній галузях. 

Глобалізація світової економіки та посилення конкуренції на міжнародних 

ринках привела до того, що багато країн, що розвиваються, потребують 

залучення з-за кордону якомога ширшого потоку капіталу в формі прямих 

іноземних інвестицій. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. У сучасних умовах основними гравцями на світових ринках є 

виробничі і дистрибуційні мережі, які забезпечують організацію і 

локалізацію виробничих потужностей таким чином, щоб отримати 

максимальну ефективність на міжнародному ринку – транснаціональні 

корпорації. Процеси транснаціоналізації являють собою міжнародні 

економічні зв’язки пов’язані з діяльністю транснаціональних корпорацій за 

рахунок розширення мережі філій, інтернаціоналізації, концентрації 

капіталу, впровадження технологічних інновацій, розвитку світового 

фондового ринку та стратегічних альянсів.  ТНК володіють, по суті, таким 

значним інвестиційним потенціалом (ресурсом), що встановлюють 

стандарти в сфері сучасних технологій і організаційних методів. 

Вирішальний вплив на систему світової економіки великих 

транснаціональних корпорацій не викликає сумнівів. Завдяки  принципам 

стратегії експансії стає можливим використання потенціалу корпорацій для 

економічного розвитку окремих регіонів, галузей, країн. До основних форм 

зовнішньої експансії ТНК слід, зокрема, віднести: здійснення інвестиційної 

діяльності у формі прямих іноземних інвестицій (спільні компанії, 

створення власних іноземних філій, створення корпоративної мережі), 

експорт товарів і послуг, продаж ліцензій закордонним одержувачам, а 

також стратегічні альянси з іншими компаніями. Спеціалізація, інтеграція, 

глобальна ефективність, орієнтація на економіку знань, посилення 
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концентрації зв’язків та ресурсів є характерними особливостями діяльності 

ТНК. Систематизовано такі основні особливості транснаціональних 

корпорацій, які визначають їх вагоме місце у структурі світової економіки: 

незалежність; комплексність; територіальна експансія; компетентність; 

спеціалізація; компроміс; інтеграція; організаційна гнучкість; загальна 

ефективність. 

2. Дослідження сучасних теоретичних концепцій формування та 

функціонування транснаціональних корпорацій дає змогу ідентифікувати 

теоретичну основу транснаціоналізації: теорії міжнародної торгівлі, прямих 

іноземних інвестицій, міжнародного менеджменту. Класичні теорії 

міжнародного обміну (теорія абсолютної вартості, трудова теорія вартості, 

теорії переваг стали базовими для пояснення функціонування 

транснаціональних корпорацій. Підґрунтям розвинених теорій 

транснаціональної діяльності компаній є неокласичні теорії міжнародної 

торгівлі (теорія співвідношення факторів виробництва, теорія міжнародного 

руху факторів виробництва, факторні теорії, неотехнологічна теорія), які 

пояснюють мобільність факторів виробництва ТНК. Питання відносних 

переваг та ефект їх використання відображено в теорії інтернаціоналізації: 

монополістична перевага, інтенсивність конкуренції, стандартизація, 

диверсифікація інвестиційного портфелю. Синтез неокласичних теорій і 

нових теорій інтернаціоналізації діяльності став основою еклектичної теорії 

міжнародного виробництва, яка базується на власності ресурсів, локалізації 

ПІІ, а також використанні своєрідних організаційних структур. Еклектична 

парадигма OLI Дж. Даннінга є основоположною у теорії міжнародного 

виробництва і одночасно є способом пояснення прямих іноземних 

інвестицій. Теорія поєднує в собі мікро- та макроекономічні фактори, 

характеризується міждисциплінарним характером та гнучкістю, всебічно 

охоплює діяльність ТНК. З початку 60-х років XX ст. економісти відійшли у 

своїх концепціях від використання припущення про досконалу конкуренцію 

і почали шукати інші способи пояснення причин ПІІ. Виникла теорія 
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недосконалого ринку (Р. Алібер), глобальна теорія ТНК і міжнародного 

виробництва, яка враховує внутрішню організацію корпорацій. У 90-х роках 

XX ст. в теоретичних розробках переміщуються акценти у визначенні 

міжнародного виробництва. Підкреслюється факт контролю корпорації над 

діяльністю суб’єктів, розташованих за кордоном, а не тільки розміщення 

ПІІ. Сучасні умови діяльності ТНК зумовили появу нового підходу до 

процесу транснаціоналізації, заснованому на знаннях. Транснаціональні 

корпорації розглядаються як досконалий інститут, який створює знання і 

володіє унікальними механізмами їх міжнародного трансферту. Стрімкий 

розвиток транснаціональних корпорацій на рубежі ХХ-ХХІ ст. дав поштовх 

появі нових теорій формування ТНК, однією з яких є LLL-модель, яка дає 

розуміння стратегічних детермінант ТНК групи схожих за розвитком країн; 

вона ж пояснює феномен прискореної інтернаціоналізації компаній.  

3. Вивчення зарубіжного досвіду стратегічних впливів 

транснаціональних корпорацій на внутрішній ринок країн дають змогу 

виділити ряд особливостей. ТНК здійснюють діяльність, спираючись як на 

власний виробничий капітал, так і незалежних підприємств під час 

укладання з ними відповідних угод. Корпорації мають доступ до дешевої 

робочої сили, часто розміщують свої філії в країнах, що пропонують низькі 

податки або можливість отримання іншої конкурентної переваги. Як 

суб’єкти з величезним фінансовим потенціалом, часто мають привілейоване 

становище стосовно компаній, що функціонують в даній країні. В системі 

складних мережевих зв’язків в рамках корпорацій здійснюється 

переміщення товарів, послуг, інформації і факторів виробництва. Зростання 

ролі ТНК у світовій економіці пов’язано багато в чому з передачею ресурсів 

у вигляді знань, технологій, ноу-хау. Транснаціональні корпорації завдяки 

своїй активності впливають на багато елементів економічної світової 

системи. Їх суттєвий вплив проявляється в розмірі, структурі і напрямках 

потоків капіталу; в поширенні технологічних досягнень на міжнародному 

рівні; структурних і географічних змінах – виробництва, споживання, 
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світової торгівлі; конкуренто-спроможності; глобальному розподілі і 

перерозподілі доходів; напрямах використання людського потенціалу; 

організації і структурі міжнародного співробітництва. Негативні впливи 

функціонування транснаціональних корпорації, переважно в соціальному 

аспекті, не можуть заперечувати їх переваг в господарському вимірі. 

Діяльність інвестиційна, інноваційна, сприяння економічному розвитку, 

вплив на ринкову конкуренцію – позитивні аспекти світового 

«корпоративного порядку». 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В УКРАЇНІ ТА ОЦІНКИ ЇХ 
ВПЛИВУ НА ВНУТРІШНІЙ РИНОК 

 

2.1. Механізми державного регулювання діяльності ТНК на 
внутрішньому ринку України 

 

Транснаціональні корпорації (ТНК) є одним з основних елементів 

сучасної глобальної економічної системи. Кожна країна світу, у тому числі 

Україна, у тій чи іншій мірі стикається з їх фінансово – господарською 

діяльністю та взаємодіє на рівні національних урядів, місцевих органів 

самоврядування та національних бізнес – організацій. 

Враховуючи розміри та можливості впливу транснаціональних 

корпорацій на національну економіку особливо важливим є взаємодія на 

рівні національного уряду. 

На визначення Девіда М. Гордона (David M. Gordon): 

«Взаємовідносини між ТНК і національними урядами є одночасно 

кооперацією і конкуренцією; взаємною підтримкою і безперервним 

конфліктом; вони знаходяться в діалектичній взаємодії, виконуючи схожі і в 

той же час абсолютно протилежні ролі, причому жодна зі сторін не може 

стати домінуючою в цьому процесі» [103]. 

Погоджуючись з наведеним вище визначенням Девіда М. Гордона 

зазначимо, що його твердження більше підходить до країн – донорів, тобто 

країн в яких знаходяться материнські компанії ТНК, у той же час країни – 

реципієнти, в яких діють структурні підрозділі транснаціональних 

корпорацій мають досить обмежений вплив на фінансово – господарську 

діяльність ТНК, що досить часто призводить до домінування у таких країнах 

або окремих галузях їх економіки зазначених корпорацій. Особливо 

актуальна така проблема для країн – реципієнтів з ринковою економікою, 
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що розвивається та досить обмеженими розмірами валового внутрішнього 

продукту, до яких можемо віднести і Україну. 

Особливість правового становища ТНК полягає в значній автономії 

щодо держав, оскільки свої підприємства вони створюють у декількох 

країнах [104, с. 54]. 

Країни – реципієнти повинні досягти досить тонкого балансу між 

зарученням іноземних інвестицій від ТНК з метою отримання значного 

стимулу для розвитку національної економіки, зменшення рівня безробіття, 

підвищення соціальних стандартів обслуговування населення і 

недопущенням збільшення критичного впливу зазначених корпорацій на 

економіку країни, що може призвести до проблем з національною і 

економічною безпекою. Відсутність контролю, механізмів державного 

регулювання діяльності ТНК може призвести до монополізації окремих 

галузей економіки країни транснаціональними корпораціями, порушення 

рівня соціального захисту населення, екологічних таінших проблем. 

Таким чином, саме наявність та ефективність механізмів державного 

регулювання діяльності ТНК на внутрішньому ринку країни – реципієнта є 

запорукою взаємовигідного співробітництва між національними урядами та 

транснаціональними корпораціями. 

Досліджуючи проблематику формування та функціонування 

механізмів державного регулювання діяльності ТНК на внутрішньому ринку 

країни – реципієнта необхідно не забувати і про іншу сторону такого 

економічного явища, а саме про роль національних урядів країн, економіка 

яких тільки розвивається, у зародженні та розвитку транснаціональних 

корпорацій з великих національних виробників. Тобто часткового 

перетворення у країни – донори, оскільки саме країна донор отримує 

найбільший зиск від функціонування ТНК. 

Україна, як країна – реципієнт має довгу історію взаємодії з 

транснаціональними корпораціями як на рівні національного уряду, так і на 

рівні місцевих органів управління та національних бізнес – одиниць. 
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Історичні аспекти взаємодії держави з ТНК призвели до формування та 

еволюції відповідних механізмів державного регулювання діяльності ТНК 

на внутрішньому ринку. З метою підвищення ефективності дослідження 

наведемо хронологічну таблицю взаємодії України з транснаціональними 

корпораціями (табл. 2.1), доопрацювавши наукові дослідження І.Б. Хоменко 

[105], О.В. Неміровської [106] та Н.К. Болгарової і Т.М. Паневник [57]. 

Таблиця 2.1 

Хронологія взаємодії України з транснаціональними корпораціями 

Етап Часовий 
проміжок 

Характеристика взаємодії Характеристика механізмів 
державного регулювання 

1 1989 – 
1991 

Зондування можливостей взаємодії з урядом та 
виробниками в рамках функціонування 
командно – адміністративної системи економіки 

Механізми відсутні. 

2 1991 – 
1993 

Поступовий вхід в економіку через імпортні 
операції, відкриття представництв та утворення 
спільних підприємств як з приватними 
національними виробниками, так і з 
державними підприємствами 

Формування фрагментарних 
елементів державного регулювання в 
рамках утворення ринкових 
механізмів функціонування 
національної економіки. 

3. 1993 – 
1998 

Активне проникнення ТНК в Україну через 
використання максимальної кількості 
інструментів: імпортні операції, відкриття 
представництв, філій, дочірніх підприємств, 
утворення спільних підприємств, купівля 
діючих приватних та державних підприємств 

Утворення чітких механізмів 
державного регулювання діяльності 
підприємницьких структур, у тому 
числі іноземних. Відсутність 
виокремлення ТНК при 
функціонуванні зазначених 
механізмів регулювання. 

4 1998 – 
2008 

Розвиток діяльності ТНК в Україні при 
збільшенні тиску на них зі сторони державних 
та муніципальних органів влади, національних 
виробників та «кримінальних» утворень. Різке 
скорочення входу в країну нових 
транснаціональних корпорацій. Утворення та 
формування національних фінансово – 
промислових груп 

Деталізація механізмів державного 
регулювання діяльності 
підприємницьких структур, у тому 
числі іноземних. Відсутність 
виокремлення ТНК при 
функціонуванні зазначених 
механізмів регулювання. 

5 2008 – 
2013 

Скорочення присутності ТНК в Україні із – за 
кризи національної економіки та збільшення 
тиску зі сторони державних та муніципальних 
органів влади, національних виробників та 
«кримінальних» утворень. Збільшення 
присутності транснаціональних корпорацій, що 
знаходяться під контролем російських 
бізнесменів та перехід частини власності ТНК 
до національних фінансово – промислових груп 

Еволюція механізмів державного 
регулювання діяльності 
підприємницьких структур, у тому 
числі іноземних з врахуванням 
кризового розвитку національної 
економіки. Відсутність виокремлення 
ТНК при функціонуванні зазначених 
механізмів регулювання. 

6 2013 – … Скорочення присутності ТНК в Україні із – за 
кризи національної економіки та скорочення 
ємності національного ринку. Перехід до роботи 
через імпортні операції та чітку структуризацію 
галузей присутності у національній економіці 
(агропромисловий комплекс, торгівля, 
банківська сфера, продовольчі товари) 

Еволюція механізмів державного 
регулювання діяльності 
підприємницьких структур, у тому 
числі іноземних з врахуванням 
євроінтеграційних процесів країни. 
Відсутність виокремлення ТНК при 
функціонуванні зазначених 
механізмів регулювання. 

Джерело: Складено автором на основі: [107; 108; 109; 110]. 
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Як видно з таблиці 2.1, взаємодія України з транснаціональними 

корпораціями постійно еволюціонувала і таким же чином відбувались зміни 

у механізмах державного регулювання діяльності ТНК на внутрішньому 

ринку. При цьому, однією з головних проблем весь період такої взаємодії 

була відсутність виокремлення зазначених корпорацій, як окремої складової 

регулювання. 

Дослідження механізмів державного регулювання діяльності ТНК на 

внутрішньому ринку України повинно базуватись на чіткому розумінні 

сутності термінів «державне регулювання» та «механізми державного 

регулювання». 

Так, згідно визначення О.І. Вільямсона: «Державне регулювання – це 

базові економічні, політичні, соціальні та правові норми, що розробляються 

і ухвалюються державними інституціями, утворюютьоснову для 

нагромадження, виробництва, обміну, розподілу та споживання 

матеріальних благ» [84, с. 688]. 

Досить цікаве визначення державного регулювання саме 

транснаціональних корпорацій дає К.В. Марченко: «Державне регулювання 

діяльності ТНКможе визначатися, як сукупність правових,економічних та 

адміністративних методів регулювання, що є системою типових заходів 

законодавчого і контрольного характеру, щоздійснюються відповідними 

державними органами та громадськими організаціями з метоюрегуляції, 

стабілізації та пристосування діяльності транснаціональних корпорацій до 

постійно змінних економічнихумов» [111, с. 61]. 

Таким чином, можемо зазначити, що державне регулювання 

здійснюються державними і муніципальними органами влади з 

використанням спеціальних норм, нормативів, методів, інструментівз метою 

отримання визначального впливу та/або контролю на певні процеси або 

об’єкти (у нашому випадку транснаціональні корпорації). 

Виходячи з визначення терміну «механізм» С. Рудницьким, як 

сукупності взаємопов’язаних елементів (принципи, форми, методи, норми, 
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нормативи, інструменти та ін.) впливу та формування певного процесу 

[112], зазначимо механізмидержавного регулювання як сукупність 

взаємопов’язаних елементів (політика, цілі, принципи, форми, методи, 

норми, нормативи, інструменти та ін.) державного впливу та формування 

певного процесу (у нашому випадку – функціонування ТНК на 

внутрішньому ринку, а також формування і підтримка національних 

транснаціональних корпорацій). 

В залежності від того, як та які механізми державного регулювання 

діяльності ТНК на внутрішньому ринку країни використовуються 

державними органами, згідно з твердженням О.В. Жадана, відносини між 

державою та транснаціональними корпораціями можуть бути трьох видів: 

конфліктні, коопераційні та нейтральні [65, с. 211]. 

Говорячи про взаємовідносини України з ТНК у період зі здобуття 

незалежністю державою, можемо відмітити більше нейтральні і конфліктні 

взаємовідносини та досить у рідкі проміжки часу – коопераційні. 

На рисунку 2.1 наведемо схему взаємодії держави та 

транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку країни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Схема взаємодії держави та транснаціональних корпорацій на 
внутрішньому ринку країни 

Джерело: Розроблено автором. 
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Держава, для реалізації власної стратегії розвитку та відповідних 

інтересів, під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів активно впливає на 

стратегію розвитку та інтереси транснаціональних корпорацій, що діють на 

її внутрішньому ринку через відповідні механізми державного регулювання. 

Необхідно звернути увагу, що на інтереси ТНК також впливають зовнішні 

та внутрішні фактори. 

Проблемою, що і викликає необхідність розробки та впровадження 

відповідних механізмів регулювання державою діяльності 

транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку є відмінність 

інтересів держави та ТНК. 

Використовуючи наукові напрацювання вітчизняних вчених [113; 114; 

115;116] наведемо інтереси держави (України) при взаємодії з 

транснаціональними корпораціями на внутрішньому ринку: підвищення 

інтеграції у світовий економічний простір; збільшення податкових та 

неподаткових надходжень до державного і місцевих бюджетів, а також 

позабюджетних фондів; збільшення рівня зайнятості населення; підвищення 

рівня реальних доходів домашніх господарств; розвиток галузей економіки, 

що знаходяться у кризі або відсутні у країні; зростання інвестиційних 

вкладень у інновації та науково – дослідні і дослідно-конструкторські 

роботи; підвищення рівня імпортозаміщення; доступ до провідних 

технологій у виробництві, менеджменті і маркетингу; підвищення якості 

підготовки персоналу. 

Транснаціональні корпорації входячи на внутрішній ринок країни 

(України) також мають власні інтереси. Спираючись на напрацювання 

О.В. Неміровської [106], І.О. Келару [117], К.М. Гудима [118] наведемо 

нижче інтереси ТНК на внутрішньому ринку України: збільшення 

прибутків; диверсифікація ринків збуту, виробничих потужностей та 

інвестиційних потоків; оптимізація рівня витрат за рахунок низької вартості 

ресурсів та ефекту масштабу; зменшення екологічних виплат; оптимізація 

оподаткування; продовження життєвого циклу власної продукції; 



    96 
 

оптимізація організаційної структури управління; підвищення конкуренції 

між співробітниками; поширення контролю над ринком країни – реципієнта. 

На інтереси держави та транснаціональних корпорацій у процесі їх 

взаємодії також впливають зовнішні та внутрішні фактори. До зовнішніх 

факторів впливу відносимо: рівень інтеграції держави у міжнародні 

організації; рівень можливостей ТНК при роботі на світових ринках 

продукції (робіт, послуг); якість підтримки транснаціональної корпорації 

державою – донором;кон’юнктуру світових ринків товарів; вплив 

міжнародних неприбуткових організацій та ін. До внутрішніх факторів 

впливу відносимо: рівень та якість законодавчої системи у країні;стадію 

розвитку національної економіки; активність недержавних неприбуткових 

організацій;рівень конкурентоспроможності на національних ринках товарів 

(робіт, послуг); рівень тіньової та кримінальної економіки;рівень корупції; 

сила впливу вітчизняних виробників на національну економіку; політична 

ситуація у країні та ін. 

Дослідження регулювання державою діяльності транснаціональних 

корпорацій на внутрішньому ринку країни потребує виокремлення моделі 

регулюваннядіяльності таких корпорацій у країні з визначенням місця 

держави у цьому процесі (рис. 2.2). 

Транснаціональні корпорації здійснюють діяльність на внутрішньому 

ринку країни під регулюючим впливом чотирьох сил: 

1. Наддержавне регулювання діяльності ТНК на внутрішньому ринку 

країн, що здійснюється: відповідними міжнародними організаціями за 

рахунок розробки та реалізації відповідних нормативних документів; в 

рамках міжнародних або двосторонніх договорів між країнами. 

Згідно дослідженням вітчизняних науковців [119; 120; 121] необхідно 

виділити наступні провідні міжнародні організації, що здійснюють 

регулювання та контроль діяльності транснаціональних корпорацій на 

внутрішніх ринках країн донорів та реципієнтів: ООН в рамках діяльності 

UNCTAD (конференція ООН з торгівліта розвитку) та ЕКОСОР (економічна 
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і соціальна рада ООН); ОЕСР в рамках діяльності комітету з міжнародних 

інвестицій і транснаціональних корпорацій; Світовий банк в рамках 

діяльності ICSID (міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних 

спорів) та MIGA (багатостороннє агентство з гарантування інвестицій); ВТО 

в рамках дії угоди про інвестиційні заходи, пов'язані з торгівлею.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Модель регулювання діяльності транснаціональних 
корпорацій на внутрішньому ринку країни 

Джерело: Розроблено автором. 

 

Необхідно відмітити участь України у даних процесах та відповідний 

рівень наддержавного регулювання діяльності ТНК на внутрішньому ринку 

країни. 

2. Державне регулювання діяльності транснаціональних корпорацій на 

внутрішньому ринку Україниздійснюють наступні суб’єкти: Президент 

України, Верховна РадаУкраїни, Кабінет Міністрів України, міністерства та 

відомства. 

3. Регулювання діяльності ТНК на внутрішньому ринку країн на рівні 

муніципальних органів влади здійснюють наступні суб’єкти: голови 

обласних державних адміністрацій, Ради депутатів відповідного рівня, 
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Зазначаємо, що ряд науковців [122; 123] не виділяють місцеві органи влади 

у окремий елемент моделі регулювання діяльності транснаціональних 

корпорацій на внутрішньому ринку країни, що є недоречним для України, 

враховуючи процеси децентралізації, які відбуваються у сучасних умовах 

розвитку держави. Відмічаємо напрацювання О.І. Гонти [15], Д.Л. Лисенко 

[124], І.Ю. Матросової [125], які у своїх наукових дослідженнях 

обґрунтовують важливість даного елементу моделі регулювання діяльності 

транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України. 

4. Регулювання діяльності ТНК на внутрішньому ринку країн за 

допомогою відповідних контактних аудиторійздійснюють наступні 

суб’єкти: засоби масової інформації (ЗМІ), неприбуткові організації 

державного і регіонального рівня, об’єднання громадян, окремі активісти. 

Як вже зазначалось вище державне регулювання діяльності 

транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України 

здійснюється за допомогою відповідних механізмів. Наведемо їх у таблиці 

2.2. 

В рамках державного регулювання діяльності транснаціональних 

корпорацій на внутрішньому ринку України можлива розробка та реалізація 

чотирьох типів політики такого регулювання (підтримуюча, рівновіддалена, 

стримування), саме від вибору політики залежить використання всіх інших 

механізмів державного регулювання. Необхідно зазначити, що в Україні на 

даний час діє декларативна підтримуюча політика діяльності ТНК на 

внутрішньому ринку, однак, якщо оцінювати результати діяльності 

транснаціональних корпорацій в країні зазначаємо наявність більше 

стримуючої політики. Окремо необхідно відмітити, що такі ж чотири типи 

політики використовуються місцевими органами самоврядування 

(переважає рівновіддалена політика), а також, окремо для ряду галузей і 

окремих ТНК (тут представлені всі чотири види політики). 

Спираючись на дослідження О.І. Гонти [15, с. 25] наведемо та 

охарактеризуємо можливі стратегії державного регулювання діяльності 
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транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України у таблиці 

2.3. 

Таблиця 2.2 

Механізми державного регулювання діяльності транснаціональних 
корпорацій на внутрішньому ринку України 

Механізми регулювання Складові 

Політика Підтримуюча, рівновіддалена, стримування 

Стратегія Превентивно – обмежувальна, нейтрально – 

заохочувальна, превентивно – стимулююча 

Цілі Економічні, політичні, соціальні, екологічні 

Завдання Див. інтереси держави при взаємодії з 

транснаціональними корпораціями на внутрішньому 

ринку 

Принципи Ефективності взаємодії, стратегічного розвитку, 

підтримки конкурентоспроможності, розвитку 

економічних відносин 

Форми Планування, програмування 

Методи Політичні, економічні, інформаційні, правові 

Інструменти Регулювання інвестиційної діяльності, регулювання 

торгівлі, укладання цільових міжнародних угод 

Джерело: Складено автором на основі: [126, 127, 128, 129]. 

 

Окремо зазначимо, що наведені стратегії можуть використовуватись 

як на рівні держави, так і на рівні окремих регіонів, галузей і секторів 

економіки, а також окремих транснаціональних корпорацій. Пов’яжемо 

наведені стратегії з типами політики державного регулювання, які наведені 

вище. 

Оцінка державного регулювання діяльності транснаціональних 

корпорацій на внутрішньому ринку України показала відсутність логіки у 

використанні політики та стратегій такого регулювання. У більшості 

випадків використовуються превентивно – обмежувальна або нейтрально – 
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заохочувальна стратегії без врахування політики держави та ознак дії 

транснаціональних корпорацій на ринку держави або місцевих ринках. 

Таблиця 2.3 

Типи та характеристика стратегії державного регулювання діяльності 
транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України 

Тип стратегії Тип політики 

державного 

регулювання 

Ознаки для застосування 

Превентивно 

– 

обмежувальна 

Стримування, 

дискримінації 

Порушення економічного та екологічного 

законодавства; намагання монополізувати галузі 

економіки або певні території країни; порушення 

соціальних стандартів; недобросовісна конкуренція. 

Нейтрально – 

заохочувальна 

Підтримуюча, 

рівновіддалена 

Збільшують конкуренцію на внутрішньому ринку, 

дотримуються законодавчих та нормативних актів 

держави і міжнародних угод; підтримують соціальні 

та екологічні стандарти. 

Превентивно 

– 

стимулююча 

Підтримуюча Діяльність направлена на розвиток нових галузей 

або секторів економіки, вирішення проблем 

занятості населення, соціальних та екологічних 

проблем країни або окремих територій, інноваційну 

діяльність. 

Джерело: Складено автором на основі: [48]. 

 

Так, наприклад, враховуючі значні проблеми України у енергетичному 

секторі до міжнародних транснаціональних корпорацій енергетичної сфери 

(міжнародні нафтогазові компанії) застосовується превентивно – 

обмежувальна стратегія за політики стримування доступу до національного 

ринку. З іншої сторони, ТНК з виробництва тютюнових виробів, які 

стикаються з жорсткими обмеженнями у економічно розвинутих країнах 

світу в Україні, за рівновіддаленої політики регулюються в рамках 

нейтрально – заохочувальної стратегії. 
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Реалізація політики та стратегії (–ій) державного регулювання 

діяльності транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку країни 

повинна спиратись на ряд взаємопов’язаних цілей: економічних, 

політичних, соціальних, екологічних. 

Оцінка цілей державного регулювання діяльності ТНК на 

внутрішньому ринку України вказує на превалювання економічних та 

політичних цілей над соціальним та екологічними. Наведена ситуація 

призводить до проблем соціального і екологічного характеру у державі і не 

дозволяє у повній мірі використовувати потенціал транснаціональних 

компаній при їх вході та оперуванні на внутрішньому ринку країни. 

Намагання досягти політичних цілей досить сильно обмежує експортні 

можливості в країні та призводить до дискримінації вітчизняних виробників 

(автомобільна та легка промисловість України). 

Постановка цілей державного регулювання діяльності ТНК на 

внутрішньому ринку країни вимагає чіткого усвідомлення комплексу 

завдань, виконання яких направлено на досягнення поставлених цілей. 

Зазначимо, що завдання державного регулювання повністю співпадають з 

інтересами держави в рамках взаємодії з транснаціональними корпораціями, 

які були наведені вище. 

Критично оцінивши завдання державного регулювання діяльності 

ТНК на внутрішньому ринку України зазначаємо, що у сучасних умовах 

досягнуті тільки декілька, а саме: підвищення інтеграції у світовий 

економічний простір; доступ до провідних технологій у виробництві, 

менеджменті і маркетингу; підвищення якості підготовки персоналу. 

Наведена ситуація підтверджує нелогічність у встановленні політики, 

стратегії і цілей державного регулювання діяльності ТНК на внутрішньому 

ринку України. 

Згідно з дослідженням К.В. Марченко [130, с. 62] державне 

регулювання діяльності ТНК на внутрішньому ринку України повинно 

спиратись на наступні принципи: 
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– ефективності взаємодії, тобто збільшення зиску від взаємодії 

України та ТНК для обох сторін такої взаємодії. Відмічаємо проблеми у 

досягненні даного принципу, оскільки у взаємовідносинах привалюють 

дискримінаційні аспекти; 

– стратегічного розвитку, тобто досягнення стратегічних цілей 

функціонування як України, так і ТНК, які діють на її території. Відмічаємо 

проблеми для України при реалізації даного принципу на практиці; 

– підтримки конкурентоспроможності, тобто усунення монополізму та 

розвитку конкуренції на внутрішньому ринку товарів (робіт, послуг) 

держави. Відмічаємо проблеми при реалізації даного принципу; 

– розвитку економічних відносин, тобто підвищення якості взаємодії у 

економіці України всіх її учасників за допомогою діалогу і рівноправного 

співробітництва між державними (муніципальними) органами та 

транснаціональними корпораціями. Відмічаємо складності при реалізації 

даного принципу. 

Одним з механізмів державного регулювання діяльності ТНК на 

внутрішньому ринку України є відповідні форми такого регулювання, до 

яких відносимо планування і програмування на рівні держави і місцевих 

органів влади у економічній, соціальній та інших сферах діяльності. 

Ключовими з механізмів державного регулювання діяльності 

транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку країни є відповідні 

методи (політичні, економічні, правові, інформаційні).Відмічаємо значний 

вклад у дослідження проблематики використання методів державного 

регулювання діяльності транснаціональних корпорацій на внутрішньому 

ринку країнинаступних науковців: О.В. Неміровської [106], К.В. Марченко 

[111], Н.В. Гайворонський [59], О.В. Сливенко [130], Е.М. Лимонової [131]. 

Політичні методи державного регулювання діяльності ТНК 

включають дві складові: методи підтримки транснаціональних корпорацій 

на міжнародних ринках країнами – донорами; методи впливу на діяльність 

ТНК на внутрішньому ринку через співробітництво з міжнародними 
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організаціями і країнами – донорами, що використовуються країнами 

реципієнтами. 

Оцінка застосування політичних методів державного регулювання 

діяльності ТНКна внутрішньому ринку України показала привалювання 

другої групи методів регулювання та досить низьку ефективність їх 

застосування. 

До економічних методів державного регулювання діяльності 

транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку країни відносимо: 

стимулюючі (зниження податкового, соціального, екологічного 

навантаження, допуск до державних закупівель, фінансова та інші види 

підтримки), адміністративні (пряма заборона, ліцензування, квотування, 

штрафи, державні стандарти виготовлення продукції (виконання робіт, 

надання послуг), обмеження на фінансово – господарську діяльність). 

Оцінка економічних методів державного регулювання діяльності 

транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України показує на 

низьку ефективність і не значну кількість використання таких методів. 

Державні та муніципальні органи влади не використовують окремих 

стимулюючих методів державного регулювання діяльності ТНК, їх 

використання відбувається тільки в рамках звичайних заходів 

стимулювання суб’єктів господарювання в країні. Теж можливо зазначити і 

про адміністративні методи, оскільки окреме виділення транснаціональних 

корпорацій у окрему групу суб’єктів господарювання в Україні відсутнє. 

Інформаційні методи державного регулювання діяльності 

транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку країни покликані 

збільшити можливості та зменшити витрати при взаємодії державних 

(муніципальних) органів влади з ТНК. До них відносимо: аудит та контроль 

діяльності транснаціональних корпорацій у країні; підвищення якості 

інформаційного забезпечення функціонування державних (муніципальних) 

органів влади за допомогою сучасних інформаційних технологій та засобів; 

збільшення інформаційної відкритості ТНК для контрагентів на 



    104 
 

внутрішньому ринку країни; Стосовно використання інформаційних методів 

державного регулювання діяльності транснаціональних корпорацій на 

внутрішньому ринку України зазначаємо їх нерозвиненість та не 

ефективність, особливо, що стосується інформаційного забезпечення 

функціонування державних (муніципальних) органів влади за допомогою 

сучасних інформаційних технологій  

Найбільшою групою методів державного регулювання діяльності 

транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку країни є правові 

(законодавчі). 

Спираючись на напрацювання О.В. Неміровської [106] та                    

Н.В. Саприкіної [59] зобразимо на блок–схемі (рис. 2.3) вплив правових 

(законодавчих) методів регулювання діяльності транснаціональних 

корпорацій на внутрішньому ринку України. 

На правове середовище транснаціональних корпорацій, що 

функціонують на внутрішньому ринку України впливають міжнародне 

правове середовище та національне правове середовище. 

Вплив міжнародного правового середовища на діяльність 

транснаціональних корпорацій було розкрито в рамках розкриття 

наддержавного регулювання діяльності ТНК на внутрішньому ринку країн 

(див. рис. 2.2). Міжнародні цільові угоди (двосторонні та багатосторонні) 

буде також розкрито при дослідженні інструментів державного регулювання 

діяльності транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України. 

Детальніше дослідимо та охарактеризуємо вплив національного 

правового середовища і відповідних методів на функціонування ТНК на 

внутрішньому ринку України. 

Судова система України має у більшості стримуючий або 

дестабілізуючий вплив на діяльність транснаціональних корпорацій в країні. 

Неефективність, корумпованість та заполітизованість українських судів, 

особливо господарських, призводить до значних втрат ТНК в Україні. 
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МІЖНАРОДНЕ ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

Рис. 2.3. Вплив правових (законодавчих) методів регулювання 
діяльності транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку 
України 

Джерело: Складено автором на основі: [59; 106]. 

 

Загальноекономічне законодавство регулювання діяльності 

транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України 

представлено Господарським кодексом [8], Митним кодексом [132], 

Земельним кодексом [133], кодексом України про Надра [134], Законом 

України «Про акціонерні товариства»[135], Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [136] та іншими 

законодавчими і нормативними актами. 

Податкове законодавство регулювання діяльності транснаціональних 

корпорацій на внутрішньому ринку України представленоПодатковим 
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кодексом [137], Законом України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» [138], Законом України «Про заходи щодо створення та 

функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із 

спеціальним режимом інвестиційної діяльності» [96] та іншими 

законодавчими і нормативними актами. Наголошуємо про відсутність у 

податковому законодавстві України правових норм, що стосуються 

регулювання діяльності ТНК. 

У таблиці 2.4 наведемо основні нормативні акти з регулювання 

інвестиційної діяльності в Україні. 

Таблиця 2.4 

Основні нормативні акти з регулювання інвестиційної діяльності в 
Україні 

Нормативний акт Головні положення 

Конституція України Положення щодо забезпечення державою соціальної орієнтації 
економіки України та гарантування захисту прав усіх суб’єктів, 
у тому чисті права власності (ч. 4 ст. 13), права приватної 
власності (ст. 41), права громадянина на підприємницьку 
діяльність (ст. 42) та ін. 

Закон України «Про 
зовнішньоекономічну 
діяльність» 

Визначено іноземне інвестування як різновид 
зовнішньоекономічної діяльності та встановлює особливості, 
принципи та форми здійснення останньої. 

Закон України «Про 
захист іноземних 
інвестицій на Україні» 

Законом визначено правовий режим діяльності іноземних 
інвесторів і гарантії держави щодо здійснення  
інвестиційної діяльності на території України. 

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність» 

Законом визначено загальні засади здійснення інвестиційної 
діяльності в Україні незалежно від суб’єктів її здійснення. 

Закон України «Про 
режим іноземного 
інвестування» 

Законом визначено державні гарантії захисту іноземних 
інвестицій, державної реєстрації та контролю за здійсненням 
інвестицій, діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, 
розгляду спорів 

Закон України «Про 
інститути спільного 
інвестування (пайові та 
інвестиційні фонди)» 

Законом визначено правові та організаційні основи створення, 
діяльності та відповідальності суб’єктів спільного 
інвестування, особливості управління їх активами, встановлено 
вимоги до складу, структури та зберігання активів, особливості 
розміщення та обігу цінних паперів інститутів спільного 
інвестування, порядок і обсяг розкриття інформації 
інститутами спільного інвестування з метою залучення та 
ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів. 

Закон України «Про 
цінні папери та 
фондовий ринок» 

Законом визначено види цінних паперів, особливості їх 
випуску та обігу на фондовому ринку України. 

Джерело: Складено автором на основі: [59; 66]. 
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Зазначаємо відсутність у інвестиційному законодавстві України 

правових норм, що стосуються регулювання діяльності ТНК. 

Однією з базових проблем діяльності ТНК у більшості країн – 

реципієнтів є порушення екологічного законодавства. Спираючись на 

дослідження Е.М. Лимонової [139] та В.М. Черторижського і             

А.В. Колодійчука [140] можемо виділити наступні головні складові 

екологічного законодавства в Україні: 

– Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» – формує основне законодавче поле екологічного 

законодавства в країні; 

– Закон України «Про охорону атмосферного повітря» – стосується 

атмосферних викидів та інших аспектів державного регулювання охорони 

атмосферного повітря в Україні; 

– ЗаконУкраїни «Про екологічну експертизу» – стосується 

регулювання суспільних відносин в галузі екологічної експертизи 

длязабезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, 

захисту екологічних прав та інтересів громадян і держави; 

– Земельний кодекс України – направлений на законодавче 

регулювання охорони і використання земель у країні; 

– Кодекс про надра України – направлений на законодавче 

регулювання охорони і використання надр у країні; 

– Водний кодекс України – направлений на законодавче регулювання 

охорони і використання водних ресурсів у країні; 

– Лісовий кодекс України – направлений на законодавче регулювання 

охорони і використання лісів у країні. 

Наголошуємо про відсутність у екологічному законодавстві України 

правових норм, що стосуються регулювання діяльності ТНК. 

Оцінка національного правового середовища функціонування 

транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України показала 
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повну відсутність законодавчих актів, що регулюють діяльність ТНК у 

країні (див. рис. 2.3). 

До механізмів державного регулювання діяльності транснаціональних 

корпорацій на внутрішньому ринку України відносимо відповідні 

інструменти (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Інструменти державного регулювання діяльності транснаціональних 
корпорацій на внутрішньому ринку України 

Групи інструментів Інструменти 

Загальноекономічні Податкові інструменти; тарифні інструменти; фінансові 
інструменти; вимоги до функціонування ТНК 

Зовнішньоторговельні Тарифні та кількісні обмеження на імпорт; угоди, спрямовані на 
регулювання торгівлі в окремих секторах (або галузях) 
економіки; «добровільні обмеження експорту»; регіональні 
угоди; вимоги про місцевий компонент імпорту; спеціальні 
торговельні схеми розподілу продукції; створення вільних 
економічних зон; здійснення експортного контролю; експортне 
фінансування;  

Міжнародні Двосторонні угоди про запобігання подвійному 
оподаткуванню;двосторонні інвестиційні угоди;міжнародні 
(багатосторонні) інвестиційні угоди; двосторонні та регіональні 
угоди між Україною та країнами-партнерами, які визначають 

режим найбільшого сприяння; укладання угод в рамках 
членства у міжнародних організаціях (СОТ, ОЕСР, БАГІ, МОП 
тощо). 

Джерело: Складено автором на основі: [141; 142; 143; 144; 145]. 

 

Оцінка інструментів державного регулювання діяльності 

транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України показала їх 

низьку дієвість та ефективність. 

Таким чином, досліджуючи механізми державного регулювання 

діяльності ТНК на внутрішньому ринку України відзначаємо, що країна 

виступає реципієнтом у взаємовідносинах з транснаціональними 

корпораціями і не має у достатній мірі дієвих та ефективних механізмів 

впливу на функціонування таких корпорацій на внутрішніх ринках. Україна 
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потребує трансформації взаємовідносин та розвитку механізмів 

регулювання діяльності ТНК на власному внутрішньому ринку з активним 

залученням місцевих органів влади та контактних аудиторій.  

 

 

2.2. Тенденції та особливості діяльності транснаціональних 
корпорацій на внутрішньому ринку України 

 

Значний потенціал розвитку внутрішнього національного ринку, його 

не насиченість високоякісними товарами (роботами, послугами), наявність 

природних і якісних трудових ресурсів, географічне положення України 

роблять її потенційно привабливою для здійснення фінансово – 

господарської діяльності ТНК. Згідно даних таблиці 2.1 проникнення 

транснаціональних корпорацій на внутрішній ринок країни почало 

відбуватись з кінця восьмидесятих років ХХ сторіччя. Необхідно зазначити 

суттєві складнощі у взаємодії транснаціональних корпорацій на 

внутрішньому ринку України з державними і місцевими органами влади, 

національними бізнес-одиницями. 

На продовження дослідження зарубіжного досвіду впливу на 

внутрішній ринок, що було проведене у підрозділі 1.3 , необхідно дослідити 

тенденції та особливості діяльності транснаціональних корпорацій на 

внутрішньому ринку України з метою виявлення головних проблем такої 

діяльності як для ТНК, так і для країни та її державних і місцевих органів 

влади, національних бізнес-одиниць. 

Слід зазначити, що основним засобом впливу транснаціональних 

корпорацій на економіку країни є прямі іноземні інвестиції (ПІІ). ТНК 

здійснюють майже 90% ПІІ світу [143]. 

Дослідження прямих іноземних інвестицій в економіку України 

дозволить побачити тенденції діяльності транснаціональних корпорацій на 

внутрішньому ринку України. 
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Аналіз динаміки прямих іноземних інвестицій в економіку України 

(акціонерний капітал) у 2010 – 2018 роках (табл. 2.6) чітко показав, що після 

значного періоду зростання у 2010 – 2014 роках (+16781,1 млн дол. США 

або +37,73 %), криза національної економіки і проблеми політичного 

характеру призвели до виведення своїх активів транснаціональними 

корпораціями у 2015 – 2016 роках (–16048,5 млн дол. США або – 29,88 %). 

Таблиця 2.6 

Аналіз динаміки ПІІ в економіку України (акціонерний капітал) 
у 2010 – 2018 роках, станом на 01.01 

Рік 
Обсяг ПІІ (млн 

дол. США) 
Абс. відхилення до попереднього 

року, млн дол. США 
Темпи приросту до 

попереднього року, % 

2010 38 992,90 – – 

2011 45 370,00 6 377,10 16,35 

2012 48 197,60 2 827,60 6,23 

2013 51 705,30 3 507,70 7,28 

2014 53 704,00 1 998,70 3,87 

2015 40 725,40 -12 978,60 -24,17 

2016 37 655,50 -3 069,90 -7,54 

2017 37 513,6 -141,90 -0,38 

2018 39 144,0 1 630,40 4,35 

Джерело: Складено автором на основі: [146; 147; 148]. 

 

Таким чином, з даних таблиці 2.6 видно, що висока мобільність 

оперування фінансовими ресурсами ТНК, у період кризи 2014 – 2016 років в 

Україні, призвела до виведення майже всіх інвестиційних ресурсів, що були 

вкладені в економіку України за п’ять попередніх років. За розміром ПІІ в 

економіку країни по показникам 2018 року держава повернулась до цифр 

2010 року.  

Зазначимо, що Україна потребує активізації зусиль з повернення 

інвестиційних ресурсів до національної економіки та внутрішнього ринку, 

оскільки внутрішніх інвестиційних резервів недостатньо для виведення 

економіки з кризи та забезпечення стабільного її зростання у 

довгостроковому періоду. 
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Динаміка надходжень ПІІ в економіку України (акціонерний капітал) 

у 2010–2018 роках (рис. 2.4) показала значне зменшення розмірів річних 

інвестиційних вкладень ТНК у 2014–2018 роках по зрівнянню з 2010–2013 

роками. 
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Рис. 2.4. Динаміка ПІІ в економіку України та ПІІ з економіки України 
(акціонерний капітал) у 2010–2018 роках (по роках), станом на 01.01, 

тис дол. США 

Джерело: Складено автором на основі: [146; 147; 148]. 

 

Згідно рисунку 2.4 можемо зазначити, якщо у 2010–2014 роках ТНК 

інвестували в економіку України близько 40–50 млрд. дол. США щорічно, 

то у 2015–2016 роках обсяг скоротився: у 2015 році – 40,7 млрд. дол. США, 

а у 2016 році – 36,2 мдлрд. дол. (відмічаємо негативну динаміку ПІІ у 2015–

2016 роках). У 2017–2018 роках спостерігається позитивна динаміка до 

зростання ПІІ в Україну. Таким чином, з однієї сторони чітко видна 

тенденція зменшення інвестицій транснаціональних корпорацій у період 

кризи в економіку країни, а з іншої – відновлення темпів вкладення 

інвестицій, особливо у 2018 році. 

Особливості економіки України, наявність значного розміру тіньового 

сектора дещо нівелюють звичайні методи розрахунку вкладення інвестицій 
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ТНК в економіку держави, оскільки національні бізнес-одиниці також 

активно здійснюють інвестування через офшори.  

Оцінка тенденцій діяльності транснаціональних корпорацій на 

внутрішньому ринку України потребує аналізу динаміки прямих іноземних 

інвестицій в національну економіку за країнами походження (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Аналізу динаміки ПІІ в економіку України (акціонерний капітал) 
за країнами походження у 2010–2018 рр., станом на 01.01, млн дол. США 

Країна 

Рік Темпи 
прирос-

ту, % 
2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Кіпр 8603,1 15907,7 17725,6 12769,4 9691,6 9 690,1 10 008,6 16,34 

Нідерланди 7461,3 8727,6 9007,5 6986,7 5753,9 5 948,4 6 292,9 -15,66 

Німеччина 6009,6 4496,3 2908,4 2105,2 1606,6 1 584,6 1 792,6 -70,17 

Великобританія 2234,1 2496,9 2768,2 2153,4 2046,3 1 790,3 2 008,7 -10,09 

Російська 
Федерація 

1900,2 3040,5 3525,9 2338,9 4349,8 4 317,4 4 598,4 142,00 

Австрія 1 674,70 2 476,90 2 314,00 1 648,70 1272,8 1 268,2 1 265,9 -24,41 

Франція 1 381,10 1 510,30 1 520,50 1 394,60 1294,3 1 294,5 1 346,6 -2,50 

Віргінські 
острови (Брит.) 1 283,60 1 888,20 2 275,90 1 988,30 1766,5 1 683,1 1 601,8 24,79 

США 1 260,00 976,5 934,7 701,6 698,8 576,0 538,7 -57,25 

Інші Європа 5721,5 7335,3 6832,5 6004,6 6511,6 6 079,8 6 350,0 10,98 

Інші Азія 722,1 1037,4 1405,7 1039,6 1398,2 1 390,6 1 468,2 103,32 

Інші Америка 629,7 1651,9 2107,3 1351,3 1079,7 1 093,2 1 075,6 70,81 

Інші Африка 85,1 110,1 322,4 205,7 143,5 143,7 194,9 129,02 

Інші Австралія та 
Океанія 

26,8 49,7 55,4 37,4 41,9 42,8 47,8 78,36 

Всього 38992,9 51705,3 53704 40725,4 37655,5 37 513,6 39 144,0 0,39 

Джерело: Складено автором на основі: [68; 149; 150]. 

 

У 2010–2018 роках значні обсяги інвестицій припадали на офшори, 

такі як Кіпр (26% станом на 01.01.2018, займав весь період дослідження 

перше місце за обсягами ПІІ в економіку України) та Віргінські острови (6 

місце серед дев’яти найбільших країн за обсягами ПІІ в економіку України). 

Велика частка інвестицій припадає на країни Європи в цілому (16%), 

Нідерланди (16%), РФ (12%),  Німеччину та Великобританію (по 5%) станом 
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на 01.01.2018 року. Саме ці країни є країнами, де розміщені головні офіси 

ТНК. Те ж можливо сказати і про обсяги прямих іноземних інвестицій в 

економіку України з країн Америки (окрім США) та Африки, де більшість 

інвестицій припадало на офшори, такі як Беліз, Панама, Сейшельські 

острови та ін. 

Прямі іноземні інвестицій у акціонерний капітал з країн Азії у 

більшості забезпечували країни, колишні республіки СРСР та Туреччина. 

Так згідно даних Державної служби статистики України на 01.01.2018 року 

на їх долю припадало (за виключенням Кіпру) 41,33 % всього обсягу 

інвестицій з даного регіону [68]. Додаток Д відображає динаміку прямих 

інвестицій (акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці України (2010-

2017), що дає змогу зробити висновок про значущість співпраці країн ЄС з 

Україною для розвитку діяльності ТНК, адже переважна частина вкладень в 

акціонерний капітал відбувається саме з країн Європи. 

Таким чином, виходячи з даних таблиці 2.7, частка ТНК у ПІІ в 

економіку України у 2010–2018 роках коливалась у діапазоні 55–65% від 

загальної суми прямих іноземних інвестицій з поступовим зменшенням у 

2014–2016 роках. 

За 2010–2016 роки вкладення ПІІ у економіку України серед дев’яти 

найбільших країн інвесторів (за виключенням країн – офшорів) збільшила 

тільки Російська Федерація, при цьому таке збільшення було більше ніж 

подвійне (див. табл. 2.7). У той же час такі країни – донори, як Нідерланди(–

22,88 %), Німеччина (–73,27 %), Великобританія (–8,41 %), Австрія (–24%), 

Франція (–6,29 %); США (–44,54 %) зменшили свої інвестиційні вкладення в 

Україну. На особливу увагу заслуговує зменшення обсягів інвестування з 

Німеччини та США. Головною причиною такого стану речей були кризові 

прояви в економіці країни, зростання ризиків ведення фінансово – 

господарської діяльності та політична нестабільність у 2014 – 2016 роках в 

Україні. 
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Дослідження у таблиці 2.7 та дані Державної служби статистики 

України показали не значні вкладення в національну економіку України 

таких країн – донорів та їх транснаціональних компаній як Японія 

(максимальний розмір інвестицій у 2014 році – 188,9 млн дол. США), 

Канада (максимальний розмір інвестицій у 2013 році – 110,1 млн дол. 

США), Південна Корея (максимальний розмір інвестицій у 2016 році – 207,7 

млн дол. США), Китай (максимальний розмір інвестицій у 2014 році – 25,5 

млн дол. США), Австралія (максимальний розмір інвестицій у 2010 році – 

7,0 млн дол. США), Італія (максимальний розмір інвестицій у 2014 році – 

584,6 млн дол. США), Іспанія (максимальний розмір інвестицій у 2012 році 

– 72,6 млн дол. США) [68].  

Досить чітко з даних таблиці 2.7 видно результати інтеграції 

економіки України до економічного простору Європейського Союзу, що 

призвело до зростання прямих іноземних інвестицій у 2010–2016 роках на 

13,81 % та швидкого відновлення розмірів інвестицій після кризового 2015 

року до рівня 2011 року у 2016 році. 

Інтереси країн – донорів та транснаціональних корпорацій на 

внутрішньому ринку України досить різняться, що призводить до різних 

обсягів інвестицій у різні сфери національної економіки. 

З семи найбільш інвестиційно привабливих для іноземних інвесторів 

сфер національної економіки за результатами дослідження у 2010–2016 

роках тільки металургія (–79,85 %) та добувна промисловість (–40,58 %) 

показали зменшення обсягів інвестування (табл. 2.8). Зазначаємо, що дані 

галузі є привабливими для російських та національних бізнес – одиниць, які 

здійснюють інвестиції з офшорів і майже не отримують інвестиційні 

вкладення від ТНК, окрім ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг». 

З іншої сторони, криза 2014–2016 років вплинула на зменшення 

розмірів інвестиційних вкладень від іноземних держав та транснаціональних 

корпорацій у всі без виключення сфери національної економіки. 



    115 
 

Так, за розміром вкладення ПІІ фінансова і страхова діяльність у 2016 

році були на рівні 2011 року; металургія – на найнижчому рівні за період 

дослідження; оптова і роздрібна торгівля – на рівні 2012 року; добувна 

промисловість – на найнижчому рівні за період дослідження; операції з 

нерухомим майном – на рівні 2012 року; харчова промисловість – на рівні 

2012 року; інформації та телекомунікації – на найвищому рівні за період 

дослідження. 

Таблиця 2.8 

Аналіз динаміки ПІІ в економіку України (акціонерний капітал) 
за видами економічної діяльності у 2010–2018 рр. станом на 01.01, млн 

дол. США 

Рік/ 
2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Темпи 
прирост

у, % Вид економічної 
діяльності 
Фінансова та 
страхова 
діяльність 

8973,2 13094,9 12261,4 8790,3 10324 9 910,7 10 213,3 13,82 

Металургія 7 434,80 5 175,30 3 354,60 2 181,30 1497,9 1 560,8 1 645,6 -77,87 

Оптова та 
роздрібна 
торгівля 

4341,1 6070,6 6807,8 6037,6 5485,5 5 106,5 5 140,8 18,42 

Добувна 
промисловість 

2 565,60 4 510,80 5 004,40 3 126,20 1524,5 1 521,3 1 760,4 -31,38 

Операції з 
нерухомим 
майном 

2 371,30 3 878,30 4 768,30 3 979,40 3670,6 3 764,4 3 790,6 59,85 

Харчова 
промисловість 

1 909,90 3 040,60 3 228,00 2 706,40 2550,9 2 530,5 2 785,1 45,82 

Інформація та 
телекомунікації 1 572,30 1 840,40 1 894,70 1 646,20 2089,3 2 075,7 2 163,6 37,61 

Інші  9824,7 14094,4 16384,8 12258 10512 11 043,7 11 644,6 18,52 

Всього 38992,9 51705,3 53704 40725,4 37656 37 513,6 39 144,0 0,39 

Джерело: Складено автором на основі: [151; 152]. 

 

Окремо відмічаємо відновлення обсягів інвестиційних вкладень від 

іноземних держав та транснаціональних корпорацій у 2016 році по 

зрівнянню з кризовими 2014–2015 роками. 

Розмір інвестиційних вкладень від іноземних держав та 

транснаціональних корпорацій у інші сфери національної економіки 
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України у 2010 – 2016 роках збільшився на 7 % (див. табл. 2.8) з негативною 

динамікою інвестиційних вкладень у 2015 – 2016 роках (розмір інвестицій у 

2016 році на рівні 2011 року). Серед інших сфер національної економіки, 

згідно данихДержавної служби статистики України, відмічаємо розміри 

прямих іноземних інвестицій у виробництво гумових виробів та пластмас, 

будівництво, науково – технічну діяльність [102]. 

Дослідження динаміки ПІІ в економіку України (акціонерний 

капітал)за видами економічної діяльності у 2010–2016 роках показало 

зацікавленість ТНК (окрім російських) у фінансовій та страховій діяльності, 

оптовій та роздрібній торгівлі, харчовій промисловості, інформації та 

телекомунікація. 

Спираючись на наукові дослідження вітчизняних вчених на рисунку 

2.5 наведемо рейтинг інвестиційної привабливості галузей економіки 

України. 
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Сільське господарство

Інформація та телекомунікації

Оптова і роздрібна торгівля

Фінансова і страхова діяльність

Харчова промисловість

Металургія та добувна 
промисловість
Інші галузі економіки

Рис. 2.5. Рейтинг інвестиційної привабливості галузей економіки 
України 

Джерело: Складено автором на основі: [153; 154; 155; 156; 157; 158]. 
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Згідно рейтингу інвестиційної привабливості галузей економіки 

України і даних таблиці 2.8 можемо відмітити: значний інвестиційний 

потенціал сільського господарства України; привабливість для вкладення 

ПІІ інформаційних технологій та телекомунікацій в країні; різке зменшення 

інтересу до національної металургії та добувної промисловості на фоні 

кризи перевиробництва і зниження світових цін. 

Дані таблиць 2.6–2.8 дозволяють зробити висновок про небажання 

інвестувати ТНК у 2014–2016 роках в економіку України та вивід ними 

активів після значного періоду нарощування інвестиційної активності у 

2010–2013 роках. Вважаємо, що для детальної оцінки тенденції діяльності 

транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України у 2010–2016 

роках необхідно задіяти індекс транснаціоналізації економіки України (рис. 

2.6). 

28,4

29,1
29,3

29,8

28,2

26,6

27,1

27,9

28,7

25

26

27

28

29

30

31

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%

Роки

Індекс транснаціоналізації

Рис. 2.6. Індекс транснаціоналізації економіки України, % 

Джерело: Складено автором на основі: [104; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 

168]. 

 

Після зростання у 2010–2013 роках (+1,4 в.п.), індекс 

транснаціоналізації значно знизився у 2014–2015 роках (-3,2 в.п до рівня 

2013 року) та продемонстрував відновлення у 2016–2018 роках (+0,5 в.п до 

рівня 2015 року), хоча і не досяг значень 2010–2013 років. 
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Динаміка індексу транснаціоналізації повністю підтвердила раніше 

виявлені тенденції діяльності транснаціональних корпорацій на 

внутрішньому ринку України, коли після активного входу на ринок країни у 

2010–2013 роках, ТНК почали скорочувати присутність на внутрішньому 

ринку держави у 2014–2015 роках, з поступовим відновленням присутності 

у 2016 році. У 2017–2018 роках інвестиції в економіку України відновилися, 

а це означає зростання активів ТНК та обсягів продажів. Разом з цим, варто 

відмітити скорочення кількості працівників у звязку з автоматизацією та 

цифровою трансформацією бізнесу ТНК. Наприклад, АБIНБЕВ ЕФЕС 

Україна скоротила чисельність персоналу з 1875 до 1842 осіб за 2017-2018 

роки, «КАРЛСБЕРГ Україна» з 1457 до 1464 осіб. Це негативно 

позначається на соціально-економічному впливі на економіку України, 

проте зумовлено рядом соціально-демографічних факторів (міграцією 

зокрема). Відповідно, подальші зміни кадрової політики будуть позначатися 

на інвестиційній діяльності ТНК.  

Необхідно зазначити, що досить незначні скорочення індексу у 2014–

2015 роках, а також його часткове відновлення у 2016 році було пов’язано, у 

більшості, не з відповідними стратегіями оперування транснаціональних 

корпорацій на внутрішньому ринку України, а зі значним скороченням 

реального ВВП країни та девальвацією національної валюти (скорочення 

національного валового внутрішнього продукту у доларовому еквіваленті 

було більше ніж скорочення обсягів виробництва ТНК в країні, те ж 

можливо сказати і про прямі іноземні інвестиції). 

Таким чином можемо відмітити активний вихід з внутрішнього ринку 

України частини транснаціональних корпорацій, що оперували на ньому у 

2010–2013 роках. 

Для розуміння причин тенденції та особливості діяльності 

транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України у 2010–2016 

роках доопрацюємо наукову розробку Н.В. Чумак і проведемо SWOT-аналіз 
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інвестиційного клімату для розвитку транснаціональних корпорацій в країні 

за період дослідження. 

При проведенні SWOT-аналізу необхідно на початку дослідження 

визначитись з наступним: 

– територіальний аспект порівняння – світова економіка; 

– головні конкуренти для порівняння – країни, колишні республіки 

СРСР (Російська Федерація, Беларусь, Казахстан, Грузія); 

– часовий проміжок – 2010–2018 роки; 

– форма проведення SWOT-аналізу – таблиця. 

Також надамо пояснення, що: 

– під сильними сторонами у аналізі будемо розуміти переваги України 

з точки зору інвестиційного клімату для розвитку ТНК в країні над 

обраними конкурентами; 

– під слабими сторонами – недоліки держави з точки зору 

інвестиційного клімату для розвитку ТНК в країні над обраними 

конкурентами; 

– під можливостями – об’єктивні фактори (не залежать від країни), які 

позитивно впливають на інвестиційний клімат для розвитку ТНК в Україні; 

– під загрозами – об’єктивні фактори (не залежать від країни), які 

негативно впливають на інвестиційний клімат для розвитку ТНК в Україні. 

SWOT-аналіз інвестиційного клімату для розвитку транснаціональних 

корпорацій в Україні показав наявність значних потенціальних можливостей 

на фоні значних діючих обмежень (табл. 2.9). 

Дві «хвилі» економічної кризи призвели до того, що більшість 

вітчизняних виробників має значні незайняті промислові потужності. Така 

ситуація з однієї сторони робить їх ринкову вартість значно менше, з іншої 

дозволяє інвестору швидко збільшити обсяги виробництва, доходів і 

прибутку. 

Дослідження у таблиці 2.8 та на рисунку 2.5 виявило, що рівень ПІІ в 

аграрний сектор України досить низькій при значній зацікавленості ТНК у 
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його розвитку. Таке положення справ свідчить про високий потенціал 

аграрного сектору економіки країни, що стримувалось непрозорістю ринку 

земель сільськогосподарського призначення, але після його відкриття у 2021 

ситуація може докорінно змінитись. 

Таблиця 2.9 

SWOT-аналіз інвестиційного клімату для розвитку ТНК в Україні 
Складові SWOT 

– аналізу 
Розшифрування складових SWOT – аналізу 

Сильні 
сторони 

Незайняті промислові потужності. 
Потенціал аграрного сектору економіки. 
Ємність внутрішнього ринку. 
Рівень підготовки персоналу. 
Рівень освіти населення. 
Розвиток інформаційних технологій. 
Не насиченість внутрішнього ринку якісними товарами (роботами, 
послугами). 
Високий рівень відкритості національної економіки (відсутність 
значних митних обмежень) 
Низькі екологічні вимоги до виробників. 
Трансформування стандартів якості. 

Слабкі 
сторони 

Низька ефективність механізму захисту іноземних інвесторів та 
інвестиційних вкладень. 
Високий рівень тіньової та кримінальної економіки. 
Не дієва система антимонопольного законодавства. 
Низький рівень захисту інтелектуальної власності. 
Корупція. 
Відсутність дієвих механізмів залученні і стимулювання іноземних 
інвестицій. 
Складна і заплутана система дозволів. 
Висока частота зміни законодавства, особливо в податковій і 
економічній сферах. 
Не розвинута інфраструктура. 
Криза банківської системи. 
Низькій рівень доходів населення. 
Рівень зносу основних фондів. 

Можливості 

Географічне положення по відношенню до ринку ЄС та головних 
світових транзитних маршрутів. 
Кліматичні умови. 
Природні ресурси. 
Потенціал розвитку. 

Загрози 

Кризові прояви в економіці держави. 
Політична нестабільність. 
Трудова міграція у країни ЄС та США. 
Військові дії на території країни. 

Джерело: Складено автором на основі: [169; 170; 171]. 
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Ємність внутрішнього ринку складає близько 43 млн покупців [113], 

що робить його другим за величиною після ринку Російської Федерації 

серед обраних для SWOT-аналізу країн. Але враховуючі логістичні 

проблеми у РФ, саме ринок України є найбільш цікавим для розвитку та 

вкладення коштів. 

Криза, зростання рівня безробіття, орієнтація персоналу та 

національних виробників на стандарти підготовки, які прийняті у 

Європейському Союзі значно підняли рівень підготовки персоналу в Україні 

по зрівнянню з обраними країнами для проведення SWOT-аналізу. 

Згідно даних інституту демографії України рівень населення з вищою 

освітою складає 76 %, що забезпечує країні десяте місце у світі за цим 

показником [172].  

Згідно з опублікованим Всесвітнім економічним форумом (World 

Economic Forum) Глобальним звітом про розвиток інформаційних 

технологій-2016 (The Global Information Technology Report), Україна за 

рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у 2016 році 

посіла 64 рейтингову позицію серед 139 країн світу. Починаючи з 2010 року 

рейтинг країни був наступний: 2010 рік – 83 місце серед 133 країн; 2011 рік 

– 90 місце серед 138 країн; 2012 рік – 75 місце серед 142 країн; 2013 рік – 73 

місце серед 144 країн; 2014 рік – 81 місце серед 148 країн; 2015 рік – 71 

місце серед 143 країн; 2016 рік – 64 місце серед 139 країн (найвищий 

рейтинг за період дослідження). При цьому, Україна програє за рівнем 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій Казахстану (39 місце у 

2016 році), РФ (41 місце у 2016 році) [173]. 

Насиченість внутрішнього ринку України, у більшості, 

низькоякісними товарами національних виробників та виробників з 

Південно – Східної Азії (Китай, В’єтнам, Індонезія та ін.) формує знаний 

відкладений попит на якісну продукцію (роботи, послуги). 

Вступ до Всесвітньої торгової організації та утворення зони вільної 

торгівлі з Європейським Союзом призвело до усунення майже всіх митних 
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обмежень до доступу іноземних товарів на внутрішній ринок України [174; 

175]. 

Низька якість екологічного контролю, проблеми з виявленням 

порушень, низький рівень штрафів за порушення екологічного 

законодавства роблять внутрішній ринок України привабливим для ТНК, які 

здійснюють екологічно небезпечну виробничу діяльність. 

Відмова від стандартів якості СРСР та перехід до стандартів якості, 

які прийняті у ЄС знижує витрати транснаціональних корпорацій на вхід на 

внутрішній ринок України. 

Серед головних проблем (слабких сторон), що знижують інвестиційну 

привабливість України та змушують ТНК виходити з внутрішнього ринку 

або відкласти вхід на нього є: 

– низька ефективність механізму захисту іноземних інвесторів та 

інвестиційних вкладень, що супроводжується рейдерськими захопленнями 

власності транснаціональних корпорацій в Україні зі сторони національних 

бізнес-одиниць(згідно рейтингу Світового банку, Україна у 2016 році 

займала лише 80 місце за цим показником серед країн світу, а за період 

дослідження коливання склали у межах 80–155 місця); 

– високий рівень тіньової та кримінальної економіки (у 2010 – 2018 

роках коливався у рамках 30-45 % від ВВП країни, склавши у 2018 році 30% 

валового внутрішнього продукту) [176]; 

– не дієва система антимонопольного законодавства, що призводить 

до значних порушень і утворення монопольних бізнес-об’єднань на 

внутрішньому ринку; 

– низький рівень захисту інтелектуальної власності (міжнародний 

індекс прав власності України склав 4,282 у 2018 році, що відносить її на 

110 місце серед 125-и країн світу) [177]; 

– корупція, згідно світового рейтингу сприяння корупції Україна за 

період 2016–2018 років мала від 29 до 32 балів зі 100 можливих, що 
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відносить її на 131–120 місця рейтингу серед 167 країн світу, зокрема у 2018 

році 120 місце з 32 балами [178]; 

– відсутність дієвих механізмів залученні і стимулювання іноземних 

інвестицій, що підтверджується частими змінами стратегічних пріоритетів 

розвитку країни (за період незалежності більше ніж п’ять разів); 

– складна і заплутана система дозволів призводить до збільшення 

строків та витрат входу на внутрішній ринок України; 

– висока частота зміни законодавства, особливо в податковій і 

економічній сферах, що ускладнює процеси здійснення фінансово – 

господарської діяльності ТНК в країні; 

– не розвинута інфраструктура, особливо що стосується якості 

автомобільних доріг та залізничних перевезень; 

– криза банківської системи, за період з 2014 до 2016 років в Україні 

збанкротувало більше половини банків, станом на 01.01.2019 року діяло 77 

банків, з яких 37 з іноземним капіталом, тоді як на 01.01.2016 – діяло 117 

банків [179],  що призвело до проблем з доступом к кредитним ресурсам і 

зниженню якості банківського обслуговування юридичних осіб; 

– низькій рівень доходів населення України знижує можливості 

оперування ТНК в країні та зменшує ємність ринку у грошовому виразі; 

– рівень зносу основних фондів на більшості підприємств України 

коливається в межах 60–85 %, що робить інвестиції в них зі сторони ТНК 

досить ризиковими або недоцільними. 

Серед можливостей України з точки зору інвестиційної привабливості 

зі сторони ТНК виділимо: географічне положення по відношенню до ринку 

ЄС та головних світових транзитних маршрутів (найкраще серед країн, 

колишніх республік СРСР); кліматичні умови, що зменшує витрати 

транснаціональних корпорацій на ведення бізнесу у країні; природні 

ресурси (третє місце серед конкурентів після РФ та Казахстану); потенціал 

розвитку – враховуючи кількість населення та рівень його доходів, а також 

закінчення затяжної кризи зі значним відкладеним попитом. 
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Загрозами в Україні для інвестиційної діяльності ТНК є: кризові 

прояви в економіці держави, що зменшує можливості для отримання 

доходів та прибутків; політична нестабільність, яка збільшує ризики 

оперування в країні; трудова міграція у країни ЄС та США, що зменшує 

конкуренцію на ринку праці України; військові дії на території країни, які 

збільшують ризики оперування в країні. 

SWOT-аналіз інвестиційного клімату для розвитку транснаціональних 

корпорацій в Україні показав причини тенденцій діяльності ТНК на 

внутрішньому ринку України за період дослідження. 

Вважаємо за необхідно доповнити у цьому аспекті дослідження 

проведений SWOT-аналіз зваженою рейтинговою оцінкою (табл. 2.10). 

Методика проведення зваженої рейтингової оцінки інвестиційного 

клімату для розвитку транснаціональних корпорацій в Україні наступна: 

– вибір найбільш важливих сильних та слабких сторін зі SWOT-

аналізу (не більше 10); 

– ранжування найбільш важливих сильних та слабких сторін (у 

підсумку повинні отримати значення 1,0); 

– вибір країн – бази порівняння; 

– присвоєння рейтингу кожній з важливих сильних та слабких сторін; 

– розрахунок зваженого рейтингу; 

– формування висновків. 

Зважена рейтингова оцінка інвестиційного клімату для розвитку ТНК 

в Україні (табл. 2.10) свідчить, що країна має другий рейтинг (разом з 

Казахстаном) серед обраних для порівняння країн, після Російської 

Федерації. 

Таким чином, Україна не є пріоритетом для транснаціональних 

корпорацій серед країн, що входили до складу СРСР і це призводить, за 

наявності кризових проявів в національній економіці, до скорочення 

присутності ТНК на внутрішньому ринку країни (див. табл. 2.6–2.8). 
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Таблиця 2.10 

Зважена рейтингова оцінка інвестиційного клімату для розвитку ТНК в 
Україні 

Показник 
Ранжу 

вання 

Україна РФ Беларусь Казахстан Грузія 

Рей 

тинг 

Зваже 

ний 
рей 

тинг 

Рей 

тинг 

Зваже 

ний 

рей 

тинг 

Рей 

тинг 

Зваже 

ний 
рей 

тинг 

Рей 

тинг 

Зваже 

ний 
рей 

тинг 

Рей 

тинг 

Зваже 

ний 
рей 

тинг 

Ємність 
внутрішнього 
ринку 

0,4 2 0,8 1 0,4 4 1,6 3 1,2 5 2,0 

Рівень 
корупції 

0,3 3 0,9 3 0,9 1 0,3 2 0,6 4 1,2 

Рівень 
відкритості 
національної 
економіки 

0,2 2 0,4 3 0,6 4 0,8 3 0,6 1 0,2 

Захист 
іноземних 
інвестицій 

0,1 5 0,5 4 0,4 3 0,3 2 0,2 1 0,1 

Всього 1,0 12 2,6 11 2,3 12 3,0 10 2,6 11 3,5 

Джерело: Розроблено автором. 

 

Наведені висновки підтверджує Індекс інвестиційної привабливості 

України 2010-2018 років, що розраховується Європейською бізнес 

асоціацією (рис. 2.7). Зазначимо, що індекс складається по кварталах і є 

об’єктивною оцінкою незалежних експертів положення справ у країні з 

залученням та захистом іноземних інвестицій. 

Значення Індексу інвестиційної привабливості менше 3 є негативним, 

3 – нейтральним, більше 3 – позитивним. Таким чином, тільки у 2010 році 

Індекс був нейтральним, усі інші роки – негативним з позитивною 

динамкою, починаючи з 2014 року. 

Проте у 2017–2018 роках з пожвавленням економіки України значення 

Індексу становило 3,03 та 3,07 відповідно, чому сприяла поступова 

дерегуляція бізнес-середовища, впровадження електронної системи 

відшкодування ПДВ, відкритість державних даних, мораторій на перевірки 

підприємств, спрощення процедури отримання дозвільних документів у 
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будівництві, запровадження інституту приватних виконавців, безвізовий 

режим, державний розвиток інновацій та відкриття дослідницьких станцій 

на державному рівні. Ці позитивні тенденції сприятимуть розвитку 

діяльності ТНК та залученню інвестицій в економіку України. 

3,2

2,89

2,16 2,12

2,65 2,58

2,87
3,03 3,07

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ба
ли

Роки

Індекс інвестиційної привабливості

Рис. 2.7. Індекс інвестиційної привабливості України (середньорічне 
значення) у 2010–2018 роках 

Джерело: Складено автором на основі: [180]. 

 

Оцінка тенденцій та особливостей діяльності транснаціональних 

корпорацій на внутрішньому ринку України потребує виявлення галузей 

національної економіки які є об’єктами інвестиційних вкладень ТНК. 

Дослідження ряду українських науковців [46; 153; 169; 181; 182] 

дозволили сформулювати наступний список основних галузей та 

транснаціональних корпорацій, що здійснюють свою фінансово-

господарську діяльність у цих галузях економіки Україні: 

1. Харчова промисловість: Nestle (Швейцарія), Bunge Limited (США), 

Cargill (США), Kernel Holding SA (Люксембург), Carlsberg (Данія), Sun 

Interbrew (Бельгія), Mondelēz International Inc. (США), McDonald’s (США), 

Coca-Cola (США), PepsiCo (США), Groupe Lactalis (Франція), Bel Group 

(Франція), Danone (Франція), KFC (США). 
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2. Тютюнова промисловість: British American Tobacco 

(Великобританія), Japan Tobacco International (Японія), Philip Morris 

International (Швейцарія), Imperial Tobacco Group (Великобританія). 

3. Торгівля: Metro Cash&Carry (Німеччина), Auchan Group (Франція), 

JYSK (Данія), Billa – REWE Group (Німеччина). 

4. Фінансовий сектор: Raiffeisen Bank International (Австрія), BNP 

Paribas («Укрисіббанк») (Франція), ABH Holdings S.A. (Люксембург). 

5. Страховий ринок: AXA Group (Франція), Vienna Insurance Group 

(Австрія), UNIQA Group (Австрія), «PZU SA» (Польща). 

6. Телекомунікації:Deutsche Telecom (Німечиина), Telenor group 

(Норвегія). 

7. Інші сектори економіки: Procter&Gamble– побутова хімія (США), 

Royal Dutch Shell – нафтогазова промисловість (Нідерланди – 

Великобританія), Toyota – машинобудування (Японія), Volkswagen AG – 

автомобільна промисловість (Німеччина) та інші. 

На внутрішньому ринку України переважно діють ТНК з харчової і 

тютюнової промисловості, значно менше зі сфери торгівлі, фінансового і 

страховогосекторів. У інших сферах економіки України функціонують 

окремі транснаціональні корпорації, такі як Procter&Gamble або Royal Dutch 

Shell. 

Оцінюючи шляхи проникнення ТНК на внутрішній ринок України 

можемо виділити наступні: 

1. Імпорт – відкриття представництва – купівля української компанії 

(Nestle, Mondelēz International Inc., Danone та ін.). 

2. Купівля діючого виробництва і інтеграція його у ТНК (British 

American Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris International, 

Imperial Tobacco Group та ін.). 

3. Побудова власного виробництва і вихід на внутрішній ринок 

України (McDonald’s, Metro Cash&Carry, Volkswagen AG та ін.). 
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4. Імпорт – відкриття власного представництва (Sony, Panasonic, 

Hewlett – Packard та ін.). 

Зазначаємо, що більшість ТНК при проникненні на внутрішній ринок 

України намагається купити або діючу національну компанію, або 

працюючі виробничі потужності. 

Спираючись на дослідження І.О. Пєнської [64] виділяємо наступні 

стратегії функціонування транснаціональних корпорацій на ринку України: 

збільшення прибутку від операцій тільки на внутрішньому ринку 

(McDonald’s, Metro Cash&Carry, Raiffeisen Bank International та ін.); 

поглинання значної частини внутрішнього ринку, у тому числі за рахунок 

купівлі конкурентів (Bunge Limited, Cargill, Carlsberg та ін.); використання 

потужностей в Україні для збільшення присутності на світових ринках 

(Kernel Holding SA). 

Оцінюючи стратегії функціонування транснаціональних корпорацій в 

Україні відмічаємо акцент на насичення внутрішнього ринку і а також на  

експорт продукції, які, зазвичай включають як сільськогосподарські 

підрозділи, так і переробні й трейдингові.  

Таким чином, дослідження тенденцій та особливості діяльності 

транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України показало, 

що після нарощування присутності у 2010–2013 роках під впливом 

економічної кризи та політичної нестабільності ТНК у 2014–2016 роках 

виводили власні активи з країни. Головною причиною наведеної ситуації є 

низька привабливість України для транснаціональних корпорацій як країни 

– реципієнту. У країні, здебільшого, діють ТНК, які орієнтовані на 

оперування на внутрішньому ринку у секторах економіки, що приносять 

найбільші прибутки та не потребують значних капіталовкладень (харчова, 

тютюнова промисловість, торгівля). У той же час, значний потенціал інших 

галузей та секторів внутрішнього ринку України є незадіяним у 

взаємовідносинах з транснаціональними корпораціями із – за впливу ряду 

негативних факторів. 
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2.3. Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на окремі 

товарні ринки  
 

Транснаціональні корпорації мають досить обмежений вплив на 

економіку України та її промислове виробництво, віддаючи перевагу тільки 

декільком галузям: харчова промисловість (у тому числі виробництво 

тютюнових виробів), торгівля, фінансовий сектор економіки. При цьому, 

найбільший та найдовший вплив ТНК мають саме на харчову 

промисловість. Подальша взаємодія країни з транснаціональними 

корпораціями потребує дослідження впливу їх діяльності на ринках 

продукції харчової промисловості з метою виявлення позитивних та 

негативних сторін такої діяльності, і побудови ефективних механізмів 

взаємодії як на цих, так і на  інших товарних ринках. 

У таблиці 2.11 наведемо стислу характеристику ТНК, що діють у 

харчовій промисловості України. 

У харчовій промисловості України діють транснаціональні 

корпораціїу виробництві пива (ПАТ «Карлсберг Україна», ПАТ «САНIнБев 

Україна»), кондитерській галузі харчової промисловості (ПрАТ «Монделіс 

Україна», ТОВ «Нестле Україна»), виробництві безалкогольних напоїв та 

соків (Система Компаній Кока-Кола в Україні, Система компаній PepsiCo в 

Україні), молочній галузі харчової промисловості (Система компаній 

PepsiCo в Україні («Вімм-Білль-Данн Україна»), Groupe Lactalis Україна, 

Danone-Юнімілк Україна, ПАТ «Бель Шостка Україна»), виробництві 

тютюнових виробів (ПрАТ «А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки», 

ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна», ПрАТ «Фiлiп Моррiс Україна», ПрАТ 

«Iмперiал Тобакко Продакшн Україна»). 

Зазначаємо, що ряд ТНК намагаються диверсифікувати свою 

виробничу і збутову діяльність на ринках харчової продукції країни (ПАТ 

«Карлсберг Україна», Система компаній PepsiCo в Україні,ПрАТ «Монделіс 

Україна», ТОВ «Нестле Україна»). 
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Наведене вказує, що: 

– транснаціональні корпорації зацікавлені в роботі тільки у деяких 

підгалузях харчової промисловості України, у той же час підгалузі, які не 

мають значних прибутків або значно залежать від кон’юнктури ринку та 

доходів населення їх не цікавлять, сюди відносимо виробництво м’яса та 

ковбасних виробів, хліба та виробів з муки, овочів і фруктів, макаронів та 

круп; 

 

Таблиця 2.11 

Стисла характеристика ТНК, що діють у харчовій промисловості 
України 

Назва 
українського 

підрозділу 

Сфера  
діяльності 

Рік входу  
в економіку 

України 

Виробничі 
потужності 

Торгівельні  
марки 

ПАТ «Карлсберг 
Україна» (до 
2007 року «BBH 
Україна») 

Виробництво 
пива, 

алкогольних та 
безалкогольних 

напоїв 

1996  Підприємства в 
м. Запоріжжя, 
м. Київ та м. 

Львів 

Славутич ICE, Львівське, 
Tuborg, Carlsberg, Baltika, 

Арсенал, Хмільне, Somersby, 
Квас Тарас, Zatecky Gus, 
Guinness, Harp, Kilkenny, 
Warsteiner, Grimbergen, 

Жигулівське Запорізького 
Розливу, König Ludwig, 

Kronenbourg, Garage. 

ПАТ 
«САНIнБев 
Україна» 

Виробництво 
пива 

1996 Підприємства в 
м. Чернігів, м. 
Миколаїв, м. 

Харків 

BUD, Stella Artois, Corona 
Extra, Staropramen, Leffe, 
Hoegaarden, Löwenbräu, 

Franziskaner, Taller, Chill, 
Beck`s, Чернігівське, Рогань,  

Янтар, Жигулівське 
Оригінальне. 

ПрАТ 
«Монделіс 
Україна» (до 
2014 року 
«Крафт Фудз 
Україна») 

Виробництво 
шоколадної 
продукції, 

печива, цукерок, 
жувальної гумки 

1994 Тростянецька 
фабрика ПрАТ 

«Монделіс 
Україна» та ДП 

ТОВ «Чіпси 
Люкс» 

«Корона», Milka, «Ведмедик 
«БАРНІ», TUC, 

«Belvita!Добрий Ранок!»; 
«Люкс»; DIROL, HALLS, 

PICNIC. 

ТОВ «Нестле 
Україна» 

Кулінарія (ТМ 
«Торчин»), кава 

та напої (ТМ 
NESCAFÉ, 

Coffee-mate), 
кондитерські 
вироби (ТМ 

Nestlé та 
«Світоч»), 
продукти  

1994 Львівська 
кондитерська 

фабрика 
«Світоч», 

виробництво 
ТМ «Торчин», 
виробництво 
ТМ «Мівіна» 

NESCAFÉ, Nesquik, Coffee-
mate, Nuts, KitKat, Lion, 
Purina, Gerber, Bistrof, 
«Світоч», «Торчин» та 

«Мівіна». 
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Продовження табл. 2.11 

Приватна компанія 
«Миронівський 
хлібопродукт» 

Виробництво 
кукурудзи, 
соняшнику, 
курятина, 
продуктів 
швидкого 

харчування 

1998 Підприємства у 
м. Льві м. 
Віниця м. 

Хмельницький 

ТМ «Наша Ряба», ТМ 
«Сертифікований Ангус», 

ТМ «Фуа Гра», ТМ 
«Легко!», ТМ 

«Бащинський», ТМ 
«Дружба Народів», ТМ 
«Європродукт» та ін. 

ПАТ «РОШЕН 
Україна» 

Виробництво 
шоколадної 
продукції, 

печива, 
цукерок 

1996 Підприємства у 
м. Київ, м. 

Віниця 

торт «Київський», цукерки 
«Київ вечірній», 

«Червоний мак», «Шалена 
бджілка», «Корівка», 

«Шоколапки 

Система Компаній  
Кока-Кола в Україні 

(«Кока-Кола  
Беверіджиз 

Україна», «Квас 
Беверіджиз», «Кока-

Кола Україна») 

Виробництво 
безалкогольних 
напоїв, соків та 

мінеральної 
води 

1992 Підприємства у 
м. Львів, с. 

Велика Димерка 
у Броварському 
районі Київської 

області, у м. 
Запоріжжя,  

Coca-Cola, Coca-Cola Light, 
Fanta, Sprite, Schweppes, 

Rich, «Добрий», Rich Kids, 
Nestea, Burn, Gladiator, 

«BonAqua» 

Система компаній 
PepsiCo в Україні 

(PepsiCo, 
«Сандора» та 

«Вімм-Білль-Данн 
Україна») 

Виробництво 
безалкогольних 
напоїв, соків, 

молочної 
продукції, снеків 

та мінеральної 
води 

1977 Підприємства у с. 
Миколаївське, с. 

Мешково-
Погорелово, 
Харківський 

молочний 
комбінат, 
Київський 

молочний завод 

«Сандора», «Садочок», 
«Сандорик», Pepsi, 7UP, 
Mirinda, «Слов'яночка», 
«Агуша», Lipton Ice Tea, 

Lay's, «ХрусTeam», 
«Ессентуки», «Аква 

минерале» 

Groupe Lactalis 
Україна 

Виробництво 
молочної 
продукції 

1996 Підприємства у 
м. Павлоград, 
м. Миколаїв 

President, «Дольче», 
«Лактония», Lactel, 

«Фанни» та «ЛокоМоко» 

ПАТ «Бель 
Шостка Україна» 

Виробництво 
сиру та 

продуктів з нього 

2007 Підприємство у 
м. Шостка 

Шостка, Весела Корівка, 
Kiri, MiniBabybel 

Danone-Юнімілк 
Україна (до 2010 

року Danone 
Україна) 

Виробництво 
молочної 
продукції 

1998 «Данон-Дніпро» 
(м. Херсон), 
«Кремез» (м. 
Кременчук) 

Активіа, Актуаль, Актімель, 
Даніссімо, Маша та Ведмідь, 
Простоквашино, Растішка, 

Смішарики, Тьома, Живинка 

ПрАТ «А/Т 
Тютюнова 

компанія «В.А.Т.-
Прилуки» 

Виробництво 
тютюнових 

виробів 

1993 Прилуцька 
тютюнова 
фабрика 

KENT, Rothmans, Pall Mall, 
Vogue, Dunhill, Lucky 

Strike, Capri, «Прилуки» 

ПАТ «Джей Тi 
Iнтернешнл 

Україна» 

Виробництво 
тютюнових 

виробів 

1993 Кременчугська 
тютюнова 
фабрика 

Winston, Camel, Mild 
Seven, Benson & Hedges, 

Silk Cut, Sobranie, Glamour, 
LD 

ПрАТ «Фiлiп 
Моррiс Україна» 

Виробництво 
тютюнових 

виробів 

1994 Тютюнова 
фабрика у с. 

Докучаєвське 

Parliament, Marlboro, L&M, 
Chesterfield, Bond Street, 

IQOS 

Джерело: Складено автором на основі: [183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 

193; 194; 195]. 
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– окремо відзначаємо наявність ряду підгалузей харчової галузі 

економіки України вхід до яких ТНК є занадто важкий із – за високої 

конкуренції (лікеро–горілчана, виробництво яєць, м’яса птиці (особливо 

курятини)), хоча і є привабливим з точки зору розвитку та отримання 

прибутків; 

– всі наведені у таблиці 2.11 транснаціональні корпорації зайшли на 

ринок у період трансформаційної кризи національної економіки 1991 – 2000 

роки, окрім ПАТ «Бель Шостка Україна» (2007 рік) та Системи компаній 

PepsiCo в Україні (1977 рік) і розширювали власне виробництво, у тому 

числі купуючи українські підприємства та бізнес – одиниці до 2008 року 

(початку економічної кризи), таким чином, зусилля української виконавчої 

влади у 2000 – 2016 роках по активному залученню ТНК в економіку 

України для харчової промисловості мали незначні насідки. 

Дослідження впливу транснаціональних корпорацій на 

промисловістьУкраїни побудуємо використовуючи дві таблиці (перша – всі 

ТНК окрім виробництва тютюнових виробів, друга – виробництво 

тютюнових виробів). При цьому, для зручності транснаціональні корпорації 

з таблиці 2.11 у таблицях 2.12 та 2.13 зазначимо цифрами з 1 до 13 по 

порядку подачі у таблиці 2.11. 

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні за період 

дослідження збільшився на 140 %, продемонструвавши зменшення тільки у 

2013 та 2016 роках. Необхідно зазначити, що інфляція та девальваційні 

процеси в економіці держави призвели до суттєвого зменшення реальних 

обсягів реалізації промислової продукції у 2013–2016 роках. 

Зростання обсягів реалізації продукції за період дослідження 

продемонстрували ПАТ «Карлсберг Україна» (питома вага у ОРПП 

зменшилась на 0,06 % до 0,30 % у 2018 році з позитивною динамікою у 2014 

– 2018 роках), ПрАТ «Монделіс Україна» (чистий дохід зріс на 24% у 2018 

році, проет частка скоротилася до 0,24% у 2018 році), ТОВ «Нестле 

Україна» наростила обсяги реалізації, що забезпечило ріст частки до 0,39% 
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у 2018 році, компанія Кока-Кола наростила оббсяги реалізації т азбільшилас 

частку до 0,27%, Система компаній PepsiCo в Україні (питома вага у ОРПП 

зросла до 0,37 % у 2018 році з негативною динамікою у 2015 – 2016 роках), 

Groupe Lactalis Україна (питома вага у ОРПП не змінилася, обсяги реалізації 

суттєво зросли), ПАТ «Бель Шостка Україна» (питома вага у ОРПП 

зменшилась на 0,01 % до 0,04 % у 2016 році з позитивною динамікою у 2015 

– 2016 роках), Danone-Юнімілк Україна (питома вага у ОРПП не 

зменшилась у 2018 році, проте була з негативною динамікою у 2014–2016 

роках). Всі інші ТНК в Україні зменшили обсяги реалізації за період 

дослідженн. 

Варто відзначити скорочення обсягів реалізації у 2014–2016 роках, 

Відтак обсяги реалізації ПАТ «САНIнБев Україна» зменшились на 26,86 % 

за позитивної динаміки у 2014–2016 роках (питома вага у ОРПП 

зменшилась на 0,32 % до 0,24 % у 2016 році з позитивною динамікою у 2015 

– 2016 роках). 

Таблиця 2.12 

Динаміка та структура ТНК (окрім виробництва тютюнових виробів) в 

економіці України у 2010–2018 роках 

ТНК 

Роки  
  

ТР, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 

до 
2010 

2018 до 
2017 

1,млн грн. 3776 4744 4642 3475 3464 4580 5101 6126 7501 99 22 

Питома 
вага 
вОРПП, % 

0,36 0,36 0,34 0,26 0,24 0,26 0,29 0,28 0,30 -99 5 

2,млн грн. 5878 6635 4073 3382 3317 3821 4299 4431 5504 -6 24 

Питома 
вага в 
ОРПП, % 

0,56 0,51 0,3 0,26 0,23 0,22 0,24 0,21 0,22 -100 7 

3,млн грн. 4798 5725 4402 4910 5368 4623 4003 4801 5937 24 24 

Питома 
вага в 
ОРПП, % 

0,46 0,44 0,32 0,36 0,38 0,26 0,23 0,22 0,24 -99 6 

4,млн грн. 3301 4287 5109 5310 5731 5735 2443 8950 9690 194 8 

Питома 
вага в 
ОРПП, % 

0,32 0,33 0,37 0,4 0,4 0,32 0,14 0,42 0,39 -99 -7 
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        Продовження табл. 2.12 

5,млн грн. 2355 2453 2477 2493 2736 2730 1230 5540 6850 191 24 

Питома 
вага в 
ОРПП, % 

0,23 0,19 0,18 0,19 0,19 0,15 0,07 0,26 0,27 -99 6 

6,млн грн. 3198 4213 4334 4720 5195 6564 3274 9952 9391 194 -6 

Питома 
вага в 
ОРПП, % 

0,31 0,32 0,32 0,36 0,36 0,37 0,19 0,46 0,37 -99 -19 

7,млн грн. 431 458 506 544 563 517 601 631 942 119 49 

Питома 
вага в 
ОРПП, % 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 -99 28 

8,млн грн. 467 605 517 538 514 586 637 828 - - - 

Питома 
вага в 
ОРПП, % 

0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 - - - 

9,млн грн. 985 1033 1122 1547 2112 2241 1096 1986 2100 113 6 

Питома 
вага в 
ОРПП, % 

0,09 0,08 0,08 0,12 0,15 0,13 0,06 0,09 0,08 -99 -9 

Обсяг 
реалізован
ої 
промислов
ої 
продукції 
(ОРПП), 
млн грн. 

10431
11 

1305
308 

13679
26 

13224
08 

14288
39 

17766
04 

17670
93 

21530
31 

25085
80 

140 17 

Джерело: Складено автором на основі: [183; 184; 185; 186; 188; 189; 190; 191; 196] 

 

Обсяги реалізації ПрАТ «Монделіс Україна» зменшились на 16,57 % 

(питома вага у ОРПП зменшилась на 0,23 % до 0,23 % у 2016 році з 

негативною динамікою у 2014–2016 роках), обсяги реалізації ТОВ «Нестле 

Україна» зменшились на 25,99 % (питома вага у ОРПП зменшилась на 0,18 

% до 0,14 % у 2016 році з негативною динамікою у 2014–2016 роках), обсяги 

реалізації Система Компаній Кока-Кола в Україні зменшились на 47,77 % 

(питома вага у ОРПП зменшилась на 0,16 % до 0,07% у 2016 році з 

негативною динамікою у 2014–2016 роках). 

Загалом відмічаємо зростання реальних обсягів реалізації продукції 

ТНК в Україні у 2010–2018 роках з врахуванням інфляційних та 

девальваційних процесів в економіці України і зменшення їх присутності у 

промисловості країни у 2014–2016 роках (друга хвиля економічної кризи). 
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Інша ситуація у транснаціональних корпорацій з виробництва 

тютюнових виробів (див. табл. 2.13). 

Всі чотири ТНК продемонстрували за період дослідження зростання 

обсягів реалізації, так ПрАТ «А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки» 

збільшила обсяги реалізації на 238 % (питома вага у ОРПП збільшилась на 

0,11 % до 0,27 % у 2018 році з позитивною динамікою у 2010 – 2016 роках), 

ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна» збільшила обсяги реалізації на 483 % 

(питома вага у ОРПП зросла до 0,54% у 2018 році з негативною динамікою у 

2011–2013 та 2016 роках), ПрАТ «Фiлiп Моррiс Україна» збільшила обсяги 

реалізації на 130 % (питома вага у ОРПП зменшилась на 0,02 % до 0,49 % у 

2018 році з негативною динамікою 2011-2013 роках та у 2015 – 2016 роках), 

ПрАТ «Iмперiал Тобакко Продакшн Україна» збільшила обсяги реалізації на 

83 % (питома вага у ОРПП зменшилась на 0,02 % до 0,10 % у 2018 році з 

позитивною динамікою у 2013–2017 роках). 

Таким чином, транснаціональні корпорації з виробництва тютюнових 

виробів були менші залежні від кризових проявів в економіці держави, ніж 

інші ТНК – виробники харчової продукції. 

Дослідження впливу транснаціональних корпорацій на харчову 

промисловість України побудуємо використовуючи дві таблиці (перша – всі 

ТНК окрім виробництва тютюнових виробів, друга – виробництво 

тютюнових виробів).  

Таблиця 2.13 

Динаміка та структура ТНК (виробництво тютюнових виробів) в 
економіці України у 2010–2018 роках 

ТНК 

Роки ТР, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 

до 
2010 

2018 
до 

2017 

10,млн 
грн. 1992 2158 2391 2672 3430 4130 5215 5836 6725 238 15 

Питома 
вага в 
ОРПП, % 

0,19 0,17 0,18 0,2 0,24 0,23 0,3 0,27 0,27 -99 -1 

11,млн 
грн. 2343 2278 6808 7104 7783 8979 9129 11599 13660 483 18 
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Продовження табл. 2.13 

Питома 
вага в  0,23 0,18 0,18 0,22 0,27 0,34 0,29 0,54 0,54 -98 1 

12,млн 
грн. 5315 5265 5257 5675 6825 8892 8720 10699 12219 130 14 

Питома 
вага в 
ОРПП, % 

0,51 0,4 0,38 0,43 0,48 0,5 0,49 0,50 0,49 -99 -2 

13,млн 
грн. 1369 1264 1150 1029 1308 1896 2052 2 703 2 507 83 -7 

Питома 
вага в 
ОРПП, % 

0,13 0,1 0,08 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13 0,10 -99 -20 

Обсяг 
реалізова
ної 
промисло
вої 
продукції 
(ОРПП), 
млн грн. 

1043
111 

13053
08 

13679
26 

13224
08 

142883
9 

177660
4 

1767
093 

215303
1 

250858
0 

140 17 

Джерело: Складено автором на основі: [192; 193; 194; 195; 196] 

 

При цьому, для зручності транснаціональні корпорації з таблиці 2.11 у 

таблицях 2.14 та 2.15 зазначимо цифрами з 1 до 13 по порядку подачі у 

таблиці 2.11. 

Динаміка зміни обсягів реалізації продукції ТНК є ідентичною до 

динаміки у таблиці 2.12. 

Частка більшості транснаціональних корпорацій у харчовій 

промисловості України за період дослідження зменшилась (табл. 2.14). 

Наведена ситуація є наслідком декількох причин: 

– більшість компаній працює у галузях, що не відносяться до галузей, 

які виготовляють продукти першої необхідності і тому, криза, посткризовий 

період призвели до зменшення споживання їх продукції; 

– ТНК виготовляють продукти у середньому та високому цінових 

сегментах, у той час як значна кількість українців перейшли до споживання 

продукції у економ – сегменті; 

– активне пропагування здорового способу життя та національних 

традицій негативно вплинуло на обсяги реалізації транснаціональних 

компаній з виробництва пива та газованих напоїв. 
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Динаміка зміни обсягів реалізації продукції ТНК (виробників 

тютюнових виробів) є ідентичною до динаміки у таблиці 2.13. 

Таблиця 2.14 

Питома вага ТНК (окрім виробництва тютюнових виробів) у 
структурі харчової промисловості України у 2010–2018 рр. 

 
Групи ТНК 
за обсягом 

випуску 
(додана 

вартість) 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

>1 млн грн 3776 4744 4642 3475 3464 4580 5101 6126 7501 

Питома вага 
в обсязі 
реалізованої 
харчової 
продукції 
(ОРХП), % 

2,01 2,19 1,87 1,37 1,15 1,15 1,34 1,61 1,77 

1–2 млн грн 5878 6635 4073 3382 3317 3821 4299 4431 5504 

Питома вага 
в ОРХП, % 

3,13 3,07 1,66 1,33 1,1 1 1,13 1,16 1,30 

2–3 млн грн 4798 5725 4402 4910 5368 4623 4003 4801 5937 

Питома вага 
в ОРХП, % 

2,56 3,05 1,79 1,94 1,78 1,16 1,05 1,26 1,40 

3-4 млн грн 3301 4287 5109 5310 5731 5735 2443 8950 9690 

Питома вага 
в ОРХП, % 

1,76 1,98 2,08 2,1 1,9 1,44 0,64 2,35 2,29 

4–5 млн грн 2355 2453 2477 2493 2736 2730 1230 5540 6850 

Питома вага 
в ОРХП, % 

1,26 1,13 1,01 0,98 0,91 0,69 0,32 1,46 1,62 

5–6 млн грн 3198 4213 4334 4720 5195 6564 3274 9952 9391 

Питома вага 
в ОРХП, % 

1,71 1,95 1,76 1,86 1,72 1,65 0,86 2,61 2,22 

6–7 млн грн 431 458 506 544 563 517 601 631 942 

Питома вага 
в ОРХП, % 

0,23 0,21 0,21 0,22 0,19 0,13 0,16 0,17 0,22 

7–8 млн грн 467 605 517 538 514 586 637 828 0 

Питома вага 
в ОРХП, % 

0,25 0,28 0,21 0,21 0,17 0,15 0,17 0,22 0 

8–9 млн грн 985 1033 1122 1547 2112 2241 1096 1986 2100 

Питома вага 
в ОРХП, % 

0,53 0,48 0,46 0,61 0,7 0,56 0,29 0,52 0,50 
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Продовження табл. 2.14 

Обсяг 
реалізованої 
харчової 
продукції 
(ОРХП),  
млн грн 

187552 216454 245870 253439 302392 398023 381445 380695,6 422730,5 

Джерело: Складено автором на основі: [183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 196]. 

 

У той же час, долі ПрАТ «А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки» і 

ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна» у харчовій галузі України у 2010 – 2018 

роках зросли до 1,59% та 3,05 % відповідно, а долі ПрАТ «Фiлiп Моррiс 

Україна», тоді як ПрАТ «Iмперiал Тобакко Продакшн Україна» скоротилася 

до 0,59% (табл. 2.15). Зазначаємо значну долю ТНК – виробників 

тютюнових виробів у харчовій промисловості України весь період 

дослідження. 

Частка ТНК з виробництва харчової продукції у економіці України у 

2010–2016 роках продемонструвала негативну динаміку (– 0,99 %). При 

цьому, після спаду 2010–2012 років (–0,67 %), відбулось певне збільшення у 

2013–2014 роках (+0,21 %) та різкий спад у 2015–2016 роках (–0,53 %). 

Транснаціональні корпорації з виробництва харчової продукції мали 

незначний вплив на економіку України весь період дослідження, який 

зменшувався під впливом кризових економічних проявів, особливо під час 

кризи 2014–2015 років (рис. 2.8). 

Частка ТНК з виробництва харчової продукції у харчовій галузі 

економіки України у 2010–2016 роках продемонструвала негативну 

динаміку (-7,86 %), проте у 2017–2018 році зважаючи на суттєвий ріст 

чистого доходу, частка ТНК у харчовій промисловості суттєво зросла – 

вдвічі порівняно з 2016 роком. При цьому, після незначного збільшення у 

2010–2011 роках (+0,09 %), надалі частка транснаціональних корпорацій у 

галузі тільки зменшувалась до 11,46 % у 2016 році. 

Транснаціональні корпорації з виробництва харчової продукції мали 

значний вплив на харчову галузь економіки України у 2010–2011 роках, 
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однак, у подальшому, їх вплив на галузь зменшувався і залишився на 

відносно високому рівні тільки за рахунок ТНК – виробників тютюнових 

виробів. Причини такого положення справ було наведено вище. 

Таблиця 2.15 

Структура ТНК (виробництво тютюнових виробів) в харчовій 
промисловості України у 2010–2018 роках 

ТНК 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

10,млн грн. 1992 2158 2391 2672 3430 4130 5215 5836 6725 

Питома 
вага в 
ОРХП, % 

1,06 1 0,97 1,05 1,13 1,04 1,37 1,53% 1,59% 

11,млн грн. 2343 2278 2452 2946 3916 6053 5179 11599 13660 

Питома 
вага в 
ОРХП, % 

1,25 1,05 1,13 1,16 1,3 1,52 1,3 3,05% 3,23% 

12,млн грн. 5315 5265 5257 5675 6825 8892 8720 10699,885 12219,999 

Питома 
вага в 
ОРХП, % 

2,83 2,43 2,43 2,42 2,26 2,23 2,29 2,81% 2,89% 

13,млн грн. 1369 1264 1150 1029 1308 1896 2052 2 703 2 507 

Питома 
вага в 
ОРХП, % 

0,73 0,58 0,47 0,41 0,43 0,48 0,54 0,71% 0,59% 

Обсяг 
реалізованої 
харчової 
продукції 
(ОРХП), 
млн грн. 

187552 216454 245870 253439 302392 398023 381445 380695,6 422730,5 

Джерело: Складено автором на основі: [192; 193; 195; 196]. 

 

Більш значний вплив транснаціональні корпорації мали на підгалузі 

харчової промисловості України. Згідно таблиці 2.11 найбільший вплив 

вони мали на наступні підгалузі: виробництво молочних продуктів (Groupe 

Lactalis Україна, ПАТ «Бель Шостка Україна», Danone-Юнімілк, «Вімм-

Білль-Данн Україна» (Система компаній PepsiCo в Україні)); виробництво 

какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (ПрАТ «Монделіс 
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Україна», ТОВ «Нестле Україна»); виробництво чаю та кави (ПрАТ 

«Монделіс Україна»); виробництво пива (ПАТ «Карлсберг Україна», ПАТ 

«САНIнБев Україна»); виробництво безалкогольних напоїв, мінеральних 

вод та інших вод, розлитих у пляшки (ПАТ «Карлсберг Україна», Система 

Компаній Кока-Кола в Україні, Система компаній PepsiCo в Україні); 

виробництво тютюнових виробів (ПрАТ «А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т.-

Прилуки», ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна», ПрАТ «Фiлiп Моррiс 

Україна», ПрАТ «Iмперiал Тобакко Продакшн Україна»). 
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Питома вага ТНК з виробництва харчової продукції у харчовій промисловості України, %

Питома вага ТНК з виробництва харчової продукції в економіці України, %

Рис. 2.8. Питома вага ТНК з виробництва харчової продукції у харчовій 
промисловості та економіці України у 2010-2018 роках, % 

Джерело: Розроблено автором. 

 

На фоні зростання обсягів реалізації молочних продуктів в України у 

вартісному виразі (були викликані виключно інфляційними процесами) 

обсяги реалізації молочних продуктів ТНК зменшувались (-29,57 %), що 

призвело до зменшення їх долі у підгалузі до 7,72 % у 2016 році (табл. 2.16). 

Зазначимо, що період для дослідження було звужено (2014–2016 роки), з 

метою виявлення проблем транснаціональних корпорацій, що функціонують 
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у харчовій промисловості у період кризи в країні. Наведена ситуація була 

викликана: специфікою ціноутворення ТНК в молочній підгалузі харчової 

промисловості (преміумсегмент, сегменти з високими та середніми цінами) 

та недоброякісною конкуренцією зі сторони вітчизняних виробників 

(зменшення ваги упаковки, додавання домішок та ін.). 

За даними табл. 2.16 відзначаємо суттєву частку ТНК у підгалузях 

харчової промисловості України. ТНК з виробництва молочної продукції 

займали у 2018 році 9,09% у виробництві молочної галузі. На фоні 

незначного зростання обсягів реалізації какао, шоколаду та цукрових 

кондитерських виробів в Україні у 2016 році у вартісному виразі (були 

викликані виключно інфляційними процесами) обсяги реалізації таких 

продуктів ТНК зменшувались (–39,88 %), що призвело до зменшення їх долі 

у підгалузі до 34,85 % у 2016 році. 

Таблиця 2.16 

Динаміка та структура ТНК в підгалузях харчовій промисловості 
України у 2014–2018 роках 

ТНК /Підгалузь 
2014 

рік, млн 
грн. 

2015 
рік, млн 

грн. 

2016 
рік, млн 

грн. 

2017 рік, 
млн грн. 

2018 рік, 
млн грн. 

Абс. відх. 
(2018 – 

2014 рр), 
млн грн. 

ТР (2018 
/ 2014 
рр.), % 

Вир–во молочних 
продуктів 

29684 33652 39972 51562 57639 27955 94 

ТНК підгалузі 4379 4894 3084 4900 5240 861 20 

Питома вага ТНК в 
підгалузі, % 

14,75 14,54 7,72 9,50% 9,09% -15 -99 

Вир–во какао, шоколаду 
та цукрових 
кондитерських виробів 

15391 14375 15539 33412 38995 23604 153 

ТНК підгалузі 9008 8103 5416 26170 30410 21402 238 

Питома вага ТНК в 
підгалузі, % 

58,53 56,37 34,85 78,32% 77,99% -58 -99 

Вир–во чаю та кави 2970 4737 5287 5020 5197 2227 75 

ТНК підгалузі 362 424 391 - - - - 

Питома вага ТНК в 
підгалузі, % 

12,21 8,95 7,4 - - - - 

Вир–во пива 11497 13147 14354 17370 20546 9049 79 

ТНК підгалузі 6357 7921 8794 10350 12800 6443 101 

Питома вага ТНК в 
підгалузі, % 

55,29 60,25 61,27 59,59% 62,30% -55 -99 
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Продовження табл. 2.16 

Вир–во безалкогольних напоїв 7673 9793 11011 14502 16741 9068 118 

ТНК підгалузі 7165 8224 4340 14440 16430 9265 129 

Питома вага ТНК в підгалузі, % 93,38 83,98 39,42 99,57 98,14 -92 -99 

Вир–во тютюнових виробів 14176 19672 16690 16741 26208 12032 85 

Джерело: Складено автором на основі: [183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 196] 

 

Зазначимо, що якщо у 2014 та 2015 роках, 2017–2018 роках частка 

транснаціональних корпорацій у підгалузі була більше 50 %, що свідчить 

про їх визначальний вплив на галузь, то у 2016 році їх частка скоротилась до 

34,85 %. Наведена ситуація була викликана: специфікою ціноутворення 

ТНК в підгалузі (преміумсегмент, сегменти з високими та середніми 

цінами), зростанням конкуренції вітчизняних виробників (меньки витрати 

на виробництво, логістику та ін.) та недоброякісною конкуренцією зі 

сторони вітчизняних виробників (зменшення ваги упаковки, додавання 

домішок та ін.). 

Зростання виробництва чаю та кави (+75%) супроводжувалось 

збільшенням виробництва кави ТНК в Україні (+8,01 %) та зменшенням їх 

питомої ваги у підгалузі. 

Зростання обсягів реалізації у вартісному виразі було викликане 

виключно інфляційними процесами. На транснаціональні корпорації у 

підгалузі активно впливало зростання конкуренції зі сторони вітчизняних 

виробників продукції у низькому та середньому цінових сегментах. 

Збільшення реалізації пива в Україні у період дослідження було 

забезпечене зростанням обсягів реалізації транснаціональних корпорацій, 

що призвело до зростання їх питомої ваги в підгалузі до 62,30 % у 2018 році. 

ТНК мають визначальний вплив на зазначену підгалузь харчової 

промисловості України та збільшують вплив (вітчизняні виробники 

програють конкурентну боротьбу). 

Натомість у виробництві безалкогольних напоїв, транснаціональні 

корпорації зменшили свою присутність на ринку України з 93,38 % у 2014 
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році до 39,42 % у 2016 році, проте у 2017–2018 роках позиція ТНК 

посилилася (частка склала 98,14%). Зазначимо, що висока частка ТНК на 

ринку безалкогольних напоїв у 2014–2015 роках та 2017–2018 роках була 

також викликана значним нелегальним ринком таких напоїв в Україні (так 

звані підвальні виробники).  

Виробництво та реалізація тютюнових виробів повністю 

контролювалось в Україні чотирма транснаціональними корпораціями. 

Відзначаємо наявність значного нелегального ринку цигарок в країні.  

Частка працюючих в ТНК з виробництва харчової продукції у 

кількості зайнятих в економіці України у 2010–2018 роках 

продемонструвала негативну динаміку (-0,07%). Весь період дослідження 

відбувалось зменшення зазначеного показника. У 2010 році показник склав 

7,81 %, тоді як у 2018 – 6,8%.  

Таким чином, зазначаємо, що транснаціональні корпорації, які 

працюють у харчовій галузі промисловості мають високий рівень впливу на 

зайнятість в Україні та у відповідній галузі, виконуючи одну з головних 

позитивних сторін впливу ТНК на економіку держави – збільшення 

кількості зайнятих. Окремо відзначаємо, зниження долі працюючих у 

транснаціональних корпораціях з виробництва харчових продуктів у 

кількості зайнятих в економіці та харчовій галузі промисловості держави за 

період дослідження, що відбувається під впливом: збільшення автоматизації 

виробничих процесів, оптимізації кількості персоналу, скорочення кількості 

персоналу під впливом кризових явищ у економіці держави та зменшення 

обсягів виробництва.  

Згідно даних на кінець 2016 року, частка ТНК з виробництва харчової 

продукції у прямих іноземних інвестиціях в харчову промисловість України 

за період незалежності країни склала 30,42 %, а в економіку держави – 2,06 

% (776 млн дол. США).  

Таким чином, з однієї сторони транснаціональні корпорації харчової 

галузі промисловості були одними з найбільших інвесторів в економіку 
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країни, особливо у галузь виробництва харчових продуктів, з іншої сторони, 

їх інвестиційні вкладення не мали визначального значення ні для економіки, 

ні для харчової промисловості України. Зазначаємо, що ще одна з 

позитивних сторін діяльності ТНК в економіці країн – реципієнтів для ТНК, 

які працюють у харчовій промисловості України є не чітко визначеною, а 

саме – значні інвестиційні вкладення. Зазначені транснаціональні корпорації 

не виконують у повній мірі ролі головних іноземних інвесторів в економіку, 

промисловість та її галузі в країні. 

Однією з позитивних сторін діяльності транснаціональних корпорацій 

на економіку країн – реципієнтів є збільшення обсягів експорту та зростання 

валютних надходжень у державу. ТНК з виробництва харчової продукціїв 

Україні у період дослідження зменшували обсяги експортних поставок 

(виключення, період 2010–2011 року). За період з 2010 року до 2016 року 

розмір експорту зазначених транснаціональних корпорацій зменшився на 

294 млн дол. США або на 64,62 % з 455 млн дол. США у 2010 році до 161 

млн дол. США у 2016 році (максимальне значення експорту 515 млн дол. 

США у 2011 році). Наведене призвело до зменшення частки експорту ТНК з 

виробництва харчової продукціїза період дослідження у 

загальнонаціональному експорті на 0,44 % та у експорті харчової 

промисловості країни на 3,53 %. Зазначаємо тільки негативний тренд у 

2010–2016 роках з приводу долі транснаціональних корпорацій з 

виробництва харчової продукції у експорті харчових продуктів з України з 

різкими коливаннями у 2011–2012, 2013–2014, 2015–2016 роках (рис. 2.9). 

Таким чином, зазначаємо, що ТНК з виробництва харчової продукції 

орієнтовані в основному на внутрішній ринок, їх вплив на експортні 

надходження до країни є значним як взагалі, так і в рамках експорту 

харчових продуктів. 

Наведена ситуація, враховуючи експортну орієнтованість 

національної економіки, необхідність диверсифікації експортних 

надходжень по продуктам та географії експорту, значний експортний 
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потенціал національної харчової промисловості є незадовільною. 

Транснаціональні корпорації з виробництва харчових продуктів негативно 

впливають та стримують відновлення експортних поставок України на 

зовнішні ринки збуту. 
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Питома частка експорту ТНК з виробництва харчової продукції в експорті харчової 
промисловості,%
Питома частка експорту ТНК з виробництва харчової продукції у загальному  експорті,%

Рис. 2.9. Питома вага експорту ТНК з виробництва харчової продукції у 
загальному експорті харчової промисловості та економіки України, % 

Джерело: Складено автором на основі: [183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 197]. 

 

Важливою позитивною стороною діяльності транснаціональних 

корпорацій у економіці країн – реципієнтів є розвиток національних 

сировинних ринків та національних виробників – постачальників сировини, 

напівфабрикатів, комплектуючих, обладнання, що призводить до зменшення 

обсягів імпорту та позитивно впливає на платіжний і 

зовнішньоторговельний баланси країни. 

Транснаціональні корпорації з виробництва харчових продуктів в 

Україні, у більшості, закуповують тільки сировину (окрім виробників 

тютюнових виробів) та пакувальні і інші матеріали (табл. 2.17). У той же 

час, обладнання всі без винятку ТНК з виробництва харчових продуктів 
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імпортують. 

Таким чином, зазначені транснаціональні корпорації розвивають 

тільки національні низькомаржинальні сировинні ринки, не підтримуючи 

виробництво у країні високомаржинального обладнання, що призводить до 

зростання імпорту та негативно впливає на платіжний та 

зовнішньоторговельний баланси України. Окремо необхідно зазначити 

ситуацію з вирощуванням тютюну. За часів СРСР Україна була одним з 

лідерів з вирощування тютюну, маючи розвинуту галузь сільського 

господарства. 

  Таблиця 2.17 

Напрямки закупівлі сировини, обладнання, пакувальних та інших 
матеріалів ТНК з виробництва харчових продуктів 

Назва 
українського 

підрозділу 
ТНК 

Імпорт  
сировини 

Закупівля  
сировини на 

національному  
ринку 

Імпорт 
обладнання 

Закупівля 
обладнання у 
національних 
виробників 

Імпорт 
пакувальних 

та інших 
матеріалів 

Закупівля 
пакувальних 

та інших 
матеріалів у 
національна 
виробників 

ПАТ 
«Карлсберг 

Україна» 
+ + + – – + 

ПАТ 
«САНIнБев 

Україна» 
+ + + – – + 

ПрАТ 
«Монделіс 
Україна» 

+ + + – – + 

ТОВ «Нестле 
Україна» 

+ + + – – + 

Система 
Компаній 

Кока-Кола в 
Україні 

+ + + – – + 

Система 
компаній 
PepsiCo в 
Україні 

+ + + – – + 

Groupe 
Lactalis 
Україна 

– + + – – + 

ПАТ «Бель 
Шостка 

Україна» 
– + + – – + 
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Продовження табл. 2.17 

Danone-Юнімілк 
Україна 

– + + – – + 

ПрАТ «А/Т 
Тютюнова 
компанія 
«В.А.Т.-

Прилуки» 

+ – + – – + 

ПАТ «Джей 
Тi 

Iнтернешнл 
Україна» 

+ – + – – + 

ПрАТ «Фiлiп 
Моррiс 

Україна» 
+ – + – – + 

ПрАТ 
«Iмперiал 
Тобакко 

Продакшн 
Україна» 

+ – + – – + 

Джерело: Складено автором на основі: [183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192]. 

 

Прихід ТНК у виробництва тютюнових виробів на ринку України 

трансформувало цю галузь, що має ряд негативних аспектів: зростання 

імпорту через закупівлю великих обсягів тютюну за кордоном; зниження 

диверсифікації сільського господарства України; втрати економіки через 

руйнування цілої галузі сільського господарства (податкові, зайнятість, 

суміжні галузі та ін.). 

ТНК, які діють на території України, здійснюють прямий та 

опосередкований вплив на економіку України. Відтак, прямий влив має 

прояв у створенні доданої вартості шляхом виробництва продукції з 

потребами в оплаті праці, сплаті податків, отриманні доходів, що відповідно 

є основними елементами ВВП країни. 

Опосередкований вплив можна оцінити як на основі витрат ТНК при 

взаємодії з контрагентами та постачальниками сировини, матеріалів для 

здійснення виробництва та інвестиційної діяльності.  

Фактори впливу ТНК в Україні можна розділити за якісним і 

кількісним критерієм:  
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1. Кількісні критерій включають: доходи, витрати, нові робочі місця, 

обсяги податків, частку ринку, частку експорту та імпорту, частку ТНК у 

ВВП, обсяг інвестиції.  

2. Якісні критерії включають: інновації, нові технології, нові 

стандарти корпоративну соціальну відповідальність, стандарти, підвищення 

кваліфікації кадрів. 

Крім того, можна виділити негативні фактори, такі як ціни та вплив 

ТНК на ціноутворення, монополізацію, які мають змогу впливати на обсяги 

податків та ціни, антиконкуретні дії.  

Окрім прямого впливу ТНК на економіку України можна простежити 

опосередкований вплив світових компаній, що має прояв у реалізації 

продукції на території України через дистриб’юторів власної продукції. 

Прикладом такого впливу можна вважати діяльність українського 

дистриб’ютора ТОВ «TEDIS Ukraine», регіональна мережа якої нараховує 32 

структурних підрозділів на території України та штат якої складає 2500 

працівників. Співпраця компанії з міжнародними виробниками тютюнової 

продукції протягом багатьох років (Philip Morris International, Imperial 

Tobacco Group, Japan Tobacco International, British American Tobacco) 

характеризує масштабність впливу діяльності ТНК через національних 

дистриб’юторів на українську економіку. 

У Додатку В наведено основні показники ринку праці (річні дані) в 

Україні у 2010-2018 роках, у Додатку Д – динаміку середньооблікової 

кількості штатних працівників в Україні у 2010–2018 роках. Якщо 

розглянути показники зайнятості в розрізі ТНК, то очевидно, що вони 

забезпечують суттєву частку зайнятості на ринку праці України. Bunge 

Limited нараховує близько 1200 працівників, ТОВ «Нестле Україна» 

забезпечує працевлаштування 5128 працівників [198], Kernel Holding SA 

[199] забезпечує працевлашутвання 16103 осіб (у 2017 році) [199], 

McDonald’s – близько 8000 осіб, в бельгійській корпорації Anheuser-Busch 

InBev N.V. працює близько 1,9 тисяч працівників, лише на ПРАТ «А/Т 
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ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т.-ПРИЛУКИ» (корпорації Бритіш 

Американ Тобакко (British American Tobacco) працює 568 осіб (станом на 

2017 рік) [200], ПРАТ «КАРЛСБЕРГ Україна» забезпечує працевлаштування 

1457 працівників станом на 2017 рік [201], 1276 працівників задіяно на 

виробництві «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» за 2017 рік [202], в 

компанії «Данон» в Україні працюють 1,1 тис. співробітників. 

У 2017 році середньооблікова кількості штатних працівників в Україні 

становила 7 679 тис. осіб., у 2018 році – 7 661 тис. осіб. Це вказує на 

суттєвий вплив на рівень зайнятості в Україні забезпечення розвитку 

стратегії соціальної відповідальності в межах стратегій сталого розвитку 

ТНК. У Додатку відображено Матрицю суттєвості компанії NESTLÉ (див. 

додаток Е) в Україні станом на 2016 рік. Ця інформація відображає сутність 

стратегії сталого розвитку ТНК на території України в цілому та відображає 

якісні критерії впливу діяльності ТНК.  

У Додатку В наведено дані щодо доданої вартості за витратами 

виробництва суб’єктів господарювання в Україні у сфері виробництва 

харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2013–2017 роки). 

Очевидно, що харчова промисловість займає вагоме місце в Україні за 

обсягом створеної доданої вартості. При цьому якщо кількісно оцінити 

додану вартість окремих ТНК за даними фінансової звітності, то зважаючи 

на високу частку виробленої продукції компаніями, близько 50–60% доданої 

вартості забезпечено саме ТНК.  

ТНК мають швидший доступ до відшкодування ПДВ завдяки 

конкурентним перевагам (масштабам діяльності, професіоналізму 

працівників у механізму відшкодування тощо) порівняно з вітчизняними 

виробниками. Відтак, компанія Bunge Limited отримала в травні 345,18 млн 

грн. відшкодування ПДВ, в червні – 393,49 млн грн., в липні – 262,31 млн 

грн., в серпні – 321,1 млн грн. [203] Компанія «Кернел» є одним з 

найбільших одержувачів відшкодування ПДВ в Україні.  
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Один з найбільш вагомих факторів впливу ТНК на економіку – 

інвестиційна діяльність. Компанія «Кернел» виступає одним з найбільших 

інвесторів у розвиток діяльності на території України. У червні 2017 року 

компанія інвестувала 155 млн дол. в розширення земельного банку на 190 

тис. га [204]. Капітальні інвестиції до 2021 року складуть 540 млн дол., з 

яких 100 млн дол. було інвестовано до середини 2018 року [205]. А в квітні 

2018 року компанія оголосила про інвестування 700 млн грн. в 

реконструкцію і модернізацію фабрики «Техноком» в Харкові. Цей проект 

повинен бути завершений до 2021 р. 

На своєму нинішньому етапі розвитку Nestlé в Україні є 

беззаперечним лідером у сфері виробництва продуктів харчування [206] та є 

одним з найбільших інвесторів у харчову промисловість України, а також 

одним з найбільш платників податків. З 2004 року Nestlé S. A. інвестувала в 

українську економіку близько 2,5 млрд. грн. У 2010 році підприємства 

Nestlé в Україні виплатили до державного бюджету 325 млн грн різних 

податків і зборів. Частка українських сировини і матеріалів, які 

використовують три фабрики Nestlé в Україні, становить 70% [207]. Nestlé 

інвестує 700 млн грн в модернізацію фабрики «Мівіна» в Харкові [233] до 

2021 року включно [208]. Одне з підприємств компанії ПАТ «Світоч» в 2017 

році збільшило експорт кондитерської продукції вдвічі, до 1,33 тис. тонн. 

Для подальшого зростання обсягів виробництва та збуту на 2018 рік 

підприємство здійснило інвестиції в розмірі 95 млн грн. в порівнянні з 31 

млн грн в 2017 році. Інвестиційна діяльність таким чином має 

мультиплікаційний ефект, що проявляється у впливі на обсяги виробництва, 

створення доданої вартості, розширення масштабів діяльності, експортного 

потенціалу та ринків збуту ТНК. Відтак,  ПАТ «Світоч» в 2017 році в 

грошовому вираженні збільшило реалізацію борошняних кондитерських 

виробів на 21,3% до 464,67 млн грн, шоколадних – на 7,2%, до 620,99 млн 

грн. Завдяки інвестиціям підприємства в модернізацію і розширення 

виробництва Nestlé в Україні забезпечує впровадження нових технологій 
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виготовлення продукції та створює робочі місця. Так, на фабриці «Світоч» 

запущені три нові лінії з виробництва вафель – у 2000, 2012 і 2017 роках. У 

компанії «Волиньхолдинг» введено в експлуатацію нове підприємство, яке 

стало одним з найбільших в Європі логістичних центрів для зберігання 

сировини і готової продукції. ПАТ «Світоч» в 2017 році наростив виручку 

на 1,2% – до 2,3 млрд грн, однак його чистий прибуток скоротився майже в 

2,2 рази – до 109,08 млн грн [209]. Згідно з даними компанії Nielsen, частка 

ПАТ «Світоч» на ринку становить 18%. Підприємство позиціонує себе як 

виробник № 2 в Україні. У 2017 році близько 85% продажів відбувається 

завдяки продажам на українському ринку, а 15% продукції експортується 

[210]. Загалом по Україні інвестиції Nestlе в 2017 році склали 400 млн грн., а 

в середньому інвестиції з року в рік за відсутності капітальних проектів 

складають 150 млн грн. На сьогодні частка української сировини на трьох 

фабриках в Україні становить 75-80% [211]. А це означає, що Nestlе 

забезпечує діяльність інших промисловостей України, які здійснюють 

постачання сировини для виробництва продукції компанії.  

Компанія Anheuser-Busch InBev Н.В. (ПАТ «САН ІНБЕВ Україна») є 

одним з найбільших інвесторів Чернігівській області – сукупні інвестиції в 

розвиток компанії досягли 520 млн дол. У вересні 2017 року компанія 

оголосила, що протягом 2017–2018 рр. інвестує 123 млн грн в капітальне 

будівництво нових виробничих приміщень тютюнової фабрики, що також 

означає створення нових робочих місць. Головна мета проєкту – 

розширення виробництва з метою збільшення експорту продукції.  

Одним з найбільших інвесторів виступає також Bunge Limited. В 

цілому за 15 років Bunge Limited інвестувала в Україну понад 500 млн дол., 

з них 280 млн дол. в Миколаївський порт. Крім активів в Дніпрі і Миколаєві, 

Bunge Limited має чотири зернових елеватора (у Вінницькій, 

Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській обл.). Компанія відзначає 

зростаючий попит на зерно і олію у клієнтів на Близькому Сході, в Європі і 
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Індії, а тому можна прогнозувати подальший розвиток інвестиційної 

діяльності компанії.  

Carlsberg Group – один із найбільших данських інвесторів на території 

України [212]. Обсяг коштів, інвестованих в «Карлсберг Україна» протягом 

2017 р склав 785,4 млн грн. В цілому за більш ніж чверть століття 

присутності на українському ринку компанія Coca-Cola інвестувала в 

Україну близько 500 млн дол. [213]. На початок 2016 року прямі іноземні 

інвестиції (ПІІ) компанії в Україні досягли 490 млн дол. США (від 1992 року 

до кінця 2015 року) [214], що становить 1,13% від загального обсягу ПІІ в 

Україні, а сумарну додану вартість, що згенерувала компанією, GfKUkraine 

оцінює в 0,25% річного ВВП [215]. Крім того, інвестиційна стратегія 

компанії в межах стратегії сталого розвитку передбачає інвестування 

ресурсів задля збереження екологічного середовища: спрямовання коштів на 

прискорення впровадження технологій переробки відходів (зокрема у 

розробку упаковки, щоб у майбутньому витіснити пластикові пляшки з 

відходів і спрямувати їх на переробку на нові ПЕТ-пляшки) [183]. 

Інвестиційна діяльність ТНК забезпечує в цілому зростання обсягів 

продажів, експорту продукції, розширення масштабів діяльності, доходів та 

рівня прибутковості. 

Отже, харчова галузь робить суттєвий внесок у ВВП України: її частка 

у ВВП становить 8% (табл. 2.18).  

Таблиця 2.18 

Динаміка складових ВВП харчової промисловості в Україні у 
2016–2018 роках, млн грн та % 

Виробництво 
харчових продуктів; 
напоїв та 
тютюнових виробів 

2016 2017 2018 Відхилення 

мл
н 

гр
н.

 

П
ит

ом
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ва
га

 
га

лу
зі,

 %
 

мл
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гр
н.
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га
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гр
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ит
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ва
га

 
га

лу
зі,

 %
 

мл
н 

гр
н.

 

%
 

Оплата праці 
найманих  
працівників 

33233 4,27 33376 3,82 46236 3,95 13003 -0,32 
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Продовження табл. 2.18 

Податки на 
виробництво  
та імпорт 

93310 27,94 127288 32,93 172258 34,76 78948 6,82 

Субсидії на 
виробництво та 
імпорт 

-243 1,35 -225 1,31 -416 1,47 -173 0,12 

Валовий прибуток, 
змішаний  
дохід 

39091 4,37 56549 4,95 58370 4,34 19279 -0,03 

ВВП галузі 165391 8,32 216988 9,10 276448 9,26 111057 0,95 

Випуск 643639 12,92 780383 12,98 937992 12,61 294353 -0,32 

Валова додана 
вартість  74263 4,40 90862 4,49 105329 4,18 31066 -0,22 

Експорт товарів і 
послуг 

148223 14,17 191158 16,26 236044 16,48 87821 2,30 

Імпорт товарів і 
послуг 

-68310 6,22 -92405 6,89 -97857 5,89 -29547 -0,33 

Валове 
нагромадження 
основного капіталу 
(Зміна запасів 
матеріальних 
оборотних коштів) 

5139 1,62 35343 6,82 35942 6,04 30803 4,42 

Джерело: Складено автором на основі: [216]. 

  

У 2015 році на харчову галузь припадало 70% валової доданої вартості 

у переробній промисловості [215]. Таким чином, додана вартість ТНК на 

внутрішньому ринку України є вагомою. Крім того, ТНК займають вагому 

частку в експорті продукції, ВВП України. Один з найбільш позитивних 

впливів – сплата податків, адже питома вагу харчової промисловості в 

цілому становить станом на 2017 рік 35%. Якщо розглянути обсяги податків 

в розрізі конкретних ТНК галузі, то очевидно, що саме вони забезпечують 

формування суттєвого обсягу податкових платежів до бюджету. 

Якщо розглядати в цілому структуру валової доданої вартості 

харчової промисловості з припущенням про суттєвий вплив ТНК на її 

діяльність, то очевидно, що найбільш позитивний вплив забезпечує сплата 

податків до державного бюджету. Валовий прибуток та оплата праці також 

суттєво впливають на економіку України. 
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Отже, можна виділити три ключові фактори впливу діяльності ТНК на 

економіку України та на харчову промисловість в тому числі: сплата 

податків, оплата праці та забезпечення зайнятості населення, формування 

доданої вартості.  

Для прикладу на балансі Kernel Holding S.A. нараховувалося 114,695 

тис. дол. станом на 30 червня 2018 року податків, що підлягають 

відшкодуванню та передплачені, а корпоративний податок на прибуток 

становив 11582 тис. дол. [217].  

Оцінені значення частки валового прибутку Kernel Holding S.A. у 

2014–2017 роках у харчовій промисловості вказують на те, що компанія 

забезпечує суттєвий вплив на ріст ВВП країни (табл. 2.19). 

Таблиця 2.19 

Динаміка доходів та податкових платежів Kernel Holding S.A. у 
2014–2018 роках 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 Відхилення, +/- 

Доходи, млн дол. 2,393 2,33 1,989 2,169 2,403 0,01 

Валовий прибуток, млн 
дол. 408 512 460 443 223 -185 

Валовий прибуток, млн 
грн 

11628 14592 13110 12626 13486 1858 

% від валового прибутку 
харчової промисловості - 37 23 22 23 - 

Податок на прибуток, 
млн дол. 40 13 3 6 5 -35 

Сплачені податкові 
платежі, млн дол. США. 156 105 138 143 112 -44 

Джерело: Складено автором на основі: [217]. 

 

Консолідовані доходи Кернел у 2018 фінансовому році (червень 2017 

–червень 2018 років) становили 2,4 млрд. дол. та зросли на 11% завдяки 

більшим обсягам продажів продукції та цін. При цьому собівартість 

реалізованої продукції  у 2018 фінансовому році становила 385 млн дол., а 

валовий прибуток становив 314 млн грн. 
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Під впливом інфляції зростання масштабності бізнесу компанії в 

Україні витрати на робочу силу, загальні та адміністративні витрати зросли 

на 20 мільйонів доларів та становили 80 млн дол. США. у 2018 фінансовому 

році [218]. Відтак, обсяг витрат на заробітну плату становив 4286,38 тис. 

дол. США. за період з липня 2017 року по червень 2018 року, затрати на 

соціальні заходи – 568,15 тис. дол. США., податок на прибуток – 35005,94 

тис. дол. США.  

Якщо розглядати ринок напоїв, то одним з прикладів суттєвого впливу 

діяльності ТНК є бельгійська корпорація Anheuser-Busch InBev Н.В., що є 

найбільшою в світі пивоварною компанією, яка запустила бізнес в Україні в 

1996 р. Відтак, станом на 31 грудня 2017 р. активи корпорації становили  

3022,6 млн грн, у тому числі необоротні активи – 2155,3 млн грн, оборотні 

активи – 867,3 млн грн Чистий дохід від реалізації продукції в 2017 р. склав 

4430,8 млн грн В компанії працюють близько 1,9 тисяч працівників. В 

річному звіті ПАТ «САН ІнБев Україна», частка компанії на ринку пива 

України в 2017 р склала 30,5% [219].  

Згідно з даними асоціації «Укроліяпром» за підсумками вересня-

березня 2017/18 маркетингового року Bunge посіла друге місце серед 

виробників нерафінованої соняшникової олії, поступаючись тільки компанії 

«Кернел», довівши свою частку до 11% (з них 7,2% – це частка ЕТСК, а 

3,8% – Дніпропетровського МЕЗ). Частка Bunge в виробництві бутильованої 

рафінованої соняшникової олії в 2017 р склала, за оцінкою 

Антимонопольного комітету України, 21%.  

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оцінює частку ТОВ 

«Кернел-Трейд» на ринку олії соняшникової рафінованої бутильованої в 

Україні в 35%, ДП «Сантрейд» (Bunge Limited) – 21% [220]. Втім, 

незважаючи на значний приріст 2017 року, частка рафінованої олії в 

загальному обсязі соняшникової олії, виробленого в Україні, залишається 

незначною. Це означає, що близько 90% ринку виробництва рафінованої 

олії займають ТНК. За підсумками 2017 року загальне виробництво 
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рафінованої та нерафінованої олії склало 5,9 млн т або всього 12,2% 

продукції вироблено національними виробниками (за даними Державної 

служби статистики України) або навіть менше (так як по альтернативним 

підрахунками масла вироблено більше, «Укроліяпром» зафіксувала 6,2 млн 

т) [221]. Що ж стосується безпосередньо провідних виробників у 2017 році, 

то у «великій трійці» виробників як і раніше три компанії: «Кернел», Bunge 

Limited і «Дельта Вілмар СНД». На їх частку припадає рівно половина 

ринку. На частку п'яти найбільших компаній – майже 70% ринку [221].  

Щодо виробників напоїв, то ТНК на ринку України у цьому підсекторі 

також лідирують. У портфель «Карлсберг Україна» входять пиво, 

алкогольні та безалкогольні напої. За даними «Карлсберг Україна», в 2017 

році її частка в натуральному вираженні на ринку пива України склала 

31,1%, на ринку квасу – 42,4%, на ринку сидру – 56,8%.  

Економічний ефект від діяльності системи компаній Coca-Cola в 

Україні полягає перш за все у створенні доданої вартості. Відтак, кожна 

гривня додаткової вартості Coca-Cola генерує близько 12 додаткових 

гривень для української економіки. Компанія здійснює придбання сировини, 

послуг та товарів для виробництва продукції у 1,4 тис. українських 

компаній, зокрема, з виробництва цукру, пакувальних і полімерних 

матеріалів, сокового концентрату. Контрагенти «Кока-Кола» зосереджені у 

галузях із великою часткою валової доданої вартості. При цьому частка 

закупівель в українських постачальників становить 72% від загального 

обсягу закупівель для потреб підприємства. Згідно з дослідженням 

соціально-економічного впливу системи компаній Coca-Cola в Україні, 

проведеного компанією GfK Ukraine, кожне робоче місце в системі Coca-

Cola забезпечує зайнятість ще на 17 робочих місцях в економіці України.  

«Кока-Кола» посідає 21-е місце за обсягом доходів серед 5500 

підприємств харчової промисловості. Внесок компанії у додану вартість 

харчової галузі у 2015 році становив: 0,25% у загальній доданій вартості, 

0,74% в оплаті праці галузі, 0,15% – у податках галузі. Загальний 
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економічний вплив компанії в Україні становить 4,9 млрд. грн або 0,25% 

ВВП [214].  

Розглянуті аспекти економічного ефекту діяльності ТНК на 

внутрішньому ринку України забезпечують формування доданої вартості, 

яка є різною впродовж формування ланцюга доданої вартості. Найбільша 

додана вартість створюється як наслідок інноваційної політики, проведення 

ТНК наукових досліджень та розробок, R&D, маркетингу, дизайну, 

логістики, стандартизації та обслуговування. Зважаючи на сучасні процеси 

розвитку аутсорсингу, у ці процеси ТНК активно залучають постачальників 

зазначених послуг, що формує прямі та непрямі економічні ефекти та 

ланцюг доданої вартості дизайн, Дані UNCTAD свідчать про те, що 46% 

експорту доданої вартості припадає на сферу послуг. Половина іноземних 

інвестицій у світі вкладається в галузь послуг, яка повязана в ланцюгами 

виробництва саме ТНК [222]. Ланцюг формування доданої вартості ТНК 

харчової промисловості на внутрішньому ринку України відображено на 

рис. 2.10. 

Виробничий процес ТНК можна поділити на нисхідний напрям, до 

якого включені процеси стандартизації, інновацій, НДДКР, дизайну, на 

якому відбувається формування доданої вартості більшою мірою, ніж у 

процесах виробництва, постачання сировини, матеріалів. Останні процеси 

визначають висхідні тенденції формування доданої вартості. Під час 

виробництва, постачання сировини рівень формування доданої вартості 

скорочується. Зростання доданої вартості відбувається знову під час 

процесів постачання, маркингу, брендингу продукції. Оскільки в ці процеси 

залучені постачальники послуг, дистрибютори, торгівельні партнери, 

конрагенти, то переважає непрямий економічний ефект та вплив діяльності 

ТНК на економіку. Процеси оплати праці, податків та соціальний захист 

забезпечує прямий ефект та непрямий ефект, адже постачальники сировини, 

матеріалів та послуг ТНК також в суміжних галузях забезпечують 

наповнення місцевих бюджетів, зайнятість суміжних галузей. 
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Рис. 2.10. Процес формування ланцюга доданої вартості ТНК харчової 
промисловості на внутрішньому ринку України  
Джерело: Розроблено автором. 

 

Отже, інвестиційна діяльність у виробництво продукції на території 

України транснаціональними компаніями сприяють становленню харчової 

промисловості України. Про позитивний вплив діяльності ТНК свідчать такі 

тенденції їх діяльності: 

 скорочення імпорту товарів споживання шляхом збільшення у 

роздрібному товарообороті України питомої ваги продукції 

галузі; 

 зростання обсягів експорту завдяки інвестиційній діяльності 

ТНК задля модернізації виробничих потужностей та 

інвестиційним проектам з будівництва нових потужностей; 

Прямий ефект Прямий ефект та непрямий ефект 

Постачальники, дистрибютори, торгівельні партнери, контрагенти 
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 розвиток галузей, які є суміжними з харчовою галуззю: 

роздрібна торгівля, сільське господарство, гуртова торгівля, 

транспорт, будівництво тощо; 

 поширення міжнародних стандартів управління, зокрема у сфері 

безпеки та охорони праці, соціальної корпоративної 

відповідальності, охорони навколишнього середовища, 

енергоефективного та ресурсоощадного виробництва, 

впровадженні нових технологій; 

 створення робочих місць та сприяння зростання рівня зайнятості 

населення; 

 наповнення державного бюджету податковими платежами; 

 створення доданої вартості, яка складається з таких 

компонентів: оподаткування, оплата праці та додана вартість, 

пов’язана зі споживанням продукції ТНК; 

 створення ланцюга вартості завдяки непрямому ефекту доданої 

вартості постачальників, дистриб’юторів, контрагентів та 

партнерів ТНК в харчовій промисловості завдяки придбанню 

сировини та матеріалів для виробництва продукції. 

Варто також виділити негативні фактори впливу ТНК на українську 

економіку. 

1. Вплив на ціноутворення на внутрішньому ринку України. 

2. Використання українських сировини та матеріалів, що зумовлює 

скорочення можливостей національних виробників у доступі до 

ресурсів та фактичний контроль над ресурсами міжнародних 

корпорацій, формуючи українську економіку як 

постачальниками сировини. 

3. Суттєвий обсяг виведення капіталу за кордон.  

Таким чином, ТНК в Україні забезпечують економічний вплив, що має 

прояв у створенні валової доданої вартості завдяки витратам компаній для 

здійснення діяльності та завдяки інвестиційній діяльності. ТНК 
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забезпечують таким чином ріст ВВП економіки України, формують 

споживчий попит, здійснюють перерозподіл фінансових ресурсів між 

галузями. 

Оцінюючи шляхи проникнення ТНК з виробництва харчових 

продуктів на внутрішній ринок України можемо виділити наступні: 

1. Імпорт – відкриття представництва – купівля української 

компанії і інтеграція його у ТНК (British American Tobacco, 

Japan Tobacco International, Philip Morris International, Imperial 

Tobacco Group, ПАТ «Бель Шостка Україна»). 

2. Імпорт – відкриття представництва – купівля української 

компаніїі інтеграція його у ТНК – поглинання конкурентів 

(ПАТ «САНIнБев Україна», Groupe Lactalis Україна, Danone-

Юнімілк Україна) 

3. Імпорт – відкриття представництва – купівля української 

компанії і інтеграція його у ТНК – диверсифікація 

присутності на ринку харчових продуктів (ТОВ «Нестле 

Україна», ПрАТ «Монделіс Україна», Система Компаній 

Кока-Кола в Україні, Система компаній PepsiCo в Україні) 

4. Імпорт – відкриття представництва – купівля української 

компанії і інтеграція його у ТНК – поглинання конкурентів – 

диверсифікація присутності на ринку харчових продуктів 

(ПАТ «Карлсберг Україна»). 

Таким чином, 5 з 13 транснаціональних корпорацій зайшовши на 

ринок України розвивали власне виробництво в рамках одного 

підприємства, 3 ТНК розвивались поглинаючи конкурентів, 4 

транснаціональні корпорації розвивались за рахунок диверсифікації та 1 і 

поглинала конкурентів, і диверсифікувала власну виробничо – збутову 

діяльність. Зазначаємо, що ТНК з виробництва харчової продукції не 

інвестували кошти в будівництво нових виробництв в Україні та досить 

пасивно вели себе на національному M&A (зливання та поглинання) ринку, 
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особливо у 2014–2016 роках. 

У харчовій промисловості України діють 13 ТНК, які вийшли на 

ринок країни переважно у 90–ті роки ХХ сторіччя і працюють у галузях 

виробництва пива, молочної продукції, безалкогольних напоїв, тютюну, 

шоколадної та іншої продукції. Транснаціональні корпорації з виробництва 

харчових продуктів під впливом кризових проявів у економіці держави 

зменшували реальні обсяги виробництва, особливо у 2014–2016 роках, що 

призвело до зменшення їх долі в економіці та харчовій промисловості 

країни. Стосовно підгалузей, то можемо відмітити зростання долі 

транснаціональних корпорацій у виробництві та реалізації пива, а також 

втрату позицій у всіх інших підгалузях харчової промисловості, де вони 

були присутні, особливо в підгалузі виробництва безалкогольних напоїв. 

Вплив ТНК у харчовій промисловості на зайнятість, залучення 

інвестицій, експорт є суттєвим і, у більшості, відповідає національним 

інтересам країни, те ж можливо сказати про імпорт та вплив 

транснаціональних корпорацій з виробництва харчової продукції на 

платіжний та зовнішньоторговельний баланси. Окремо зазначаємо 

активність ТНК з виробництва харчової продукції з будівництва нових 

підприємств та дій на ринку M&A. 

Україна потребує трансформації та розвитку взаємовідносин з 

транснаціональними корпораціями, особливо у такій стратегічно важливій 

для національної економіки галузі, як виробництво харчових продуктів. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Дослідження механізмів державного регулювання діяльності 

ТНК дає змогу виділити такі особливості: транснаціональні корпорації є 

максимально автономні від впливу держав, особливо країн – реципієнтів, 

під час здійснення власної фінансово – господарської діяльності у 
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зазначених країнах. Така ситуація потребує від країн – реципієнтів 

активізації зусиль у розробці та реалізації механізмів державного 

регулювання діяльності ТНК на внутрішньому ринку. Зазначене у повній 

мірі відноситься і до функціонування транснаціональних корпорацій в 

Україні. Механізми державного регулювання діяльності транснаціональних 

корпорацій на внутрішньому ринку України включають наступне: 

відповідну політику, стратегію, цілі, завдання, принципи, форми, методи та 

інструменти регулювання. Відзначаємо відсутність логіки у використанні 

механізмів державного регулювання діяльності ТНК в Україні. Країна не 

має у достатній мірі дієвих та ефективних механізмів впливу на 

функціонування таких корпорацій на внутрішніх ринках. Україна потребує 

трансформації взаємовідносин та розвитку механізмів регулювання 

діяльності ТНК на власному внутрішньому ринку з активним залученням 

місцевих органів влади та контактних аудиторій. Модель регулювання 

діяльності транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України 

включає чотири взаємопов’язані елементи: наддержавне регулювання, 

державне регулювання, регулювання на рівні муніципальних органів влади, 

регулювання за допомогою відповідних контактних аудиторій.  

2. Україна у взаємовідносинах з ТНК виступає переважно як країна 

– реципієнт, маючи довгу історію взаємодії з транснаціональними 

корпораціями на рівні національного уряду, державних органів 

законодавчої, виконавчої та судової влади, місцевих органів самоуправління 

і національних бізнес-одиниць. При цьому, взаємодія України з ТНК 

постійно еволюціонувала, що приводило до змін у механізмах державного 

регулювання діяльності транснаціональних корпорацій на внутрішньому 

ринку. Головною проблемою весь період такої взаємодії була відсутність 

виокремлення ТНК, як окремої складової державного регулювання. Іншою 

проблемою, яка і викликає необхідність розробки та впровадження 

відповідних механізмів регулювання державою діяльності 

транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України є різність 
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інтересів держави та ТНК, які виникають під впливом різноманітних 

зовнішніх та внутрішніх факторів.  

3. Дослідження прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку 

України дозволило побачити тенденції діяльності транснаціональних 

корпорацій на внутрішньому ринку України. При цьому, чітко видна 

тенденція виводу інвестиційних вкладень з економіки України ТНК у період 

кризи 2014–2018 років при частковому збільшенні розмірів річних вкладень 

інвестицій у 2015 і 2018 роках. Аналізу динаміки ПІІ в економіку України 

(акціонерний капітал) за країнами походження у 2010–2018 роках показав, 

що частка ТНК у ПІІ в економіку України у 2010–2018 роках коливалась у 

діапазоні 55–65 % від загальної суми прямих іноземних інвестицій з 

поступовим зменшенням у 2014–2018 роках, всі інші інвестиційні вкладення 

приходились на офшорні та інші види інвестицій, що свідчить про проблеми 

країни та потребує активізаціє взаємодії з ТНК. Окремо зазначаємо 

збільшення інвестиційних вкладень з країн ЄС у період з початку інтеграції 

національної економіки у європейський економічний простір.  

4. Згідно рейтингу інвестиційної привабливості галузей економіки 

України можемо відмітити: значний інвестиційний потенціал сільського 

господарства України; привабливість для вкладення ПІІ інформаційних 

технологій та телекомунікацій в країні; різке зменшення інтересу до 

національної металургії та добувної промисловості на фоні кризи 

перевиробництва і зниження світових цін. Проблеми у взаємодії України та 

ТНК підтверджують дані індексу транснаціоналізації економіки України, 

проведений SWOT – аналіз та зважена рейтингова оцінка інвестиційного 

клімату для розвитку ТНК в Україні, а також індекс інвестиційної 

привабливості України. Через низьку привабливість України для 

транснаціональних корпорацій як країни – реципієнту у країні, здебільшого, 

діють ТНК, які орієнтовані на оперування на внутрішньому ринку у 

секторах економіки, що приносять найбільші прибутки та не потребують 

значних капіталовкладень (харчова, тютюнова промисловість, торгівля). У 
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той же час, значний потенціал інших галузей та секторів внутрішнього 

ринку України є незадіяним у взаємовідносинах з транснаціональними 

корпораціями із – за впливу ряду негативних факторів.  

5. У харчовій промисловості України діють ТНК, які вийшли на 

ринок країни переважно у 90–ті роки ХХ сторіччя і працюють у галузях 

виробництва пива, молочної продукції, безалкогольних напоїв, тютюну, 

шоколадної та іншої продукції. Транснаціональні корпорації з виробництва 

харчових продуктів під впливом кризових проявів у економіці держави 

зменшували реальні обсяги виробництва, особливо у 2014 – 2016 роках, що 

призвело до зменшення їх долі в економіці та харчовій промисловості 

країни. Окремо відмічаємо зростання долі транснаціональних корпорацій у 

виробництві та реалізації пива, а також зростання позицій у всіх інших 

підгалузях харчової промисловості, де вони були присутні, особливо в 

підгалузі виробництва безалкогольних напоїв.  

6. Вплив ТНК у харчовій промисловості на зайнятість, залучення 

інвестицій, експорт суттєвий і, у більшості, відповідає національним 

інтересам країни, те ж можливо сказати про імпорт та вплив 

транснаціональних корпорацій з виробництва харчової продукції на 

платіжний та зовнішньоторговельний баланси. Окремо зазначаємо 

активність ТНК з виробництва харчової продукції з будівництва нових 

підприємств та дій на ринку M&A. Інвестиційна діяльність у виробництво 

продукції на території України транснаціональними компаніями сприяють 

становленню харчової промисловості України 

ТНК в Україні забезпечують економічний вплив, що має прояв у 

створенні валової доданої вартості завдяки витратам компаній для 

здійснення діяльності та завдяки інвестиційній діяльності. ТНК 

забезпечують таким чином ріст ВВП економіки України, формують 

споживчий попит, здійснюють перерозподіл фінансових ресурсів між 

галузями.Разом з тим, міжнародні корпорації негативно впливають на 

розвиток економіки України, впливаючи на рівень цін на внутрішньому 
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ринку, використовуючи сировину та матеріали, що зумовлює скорочення 

можливостей національних виробників у доступі до ресурсів та фактичний 

контроль над ресурсами міжнародних корпорацій, формуючи українську 

економіку як постачальниками сировини; виводячи капітал за кордон.  

7. Аналіз діяльності ТНК дав змогу виявити кількісні та якісні 

фактори впливу на економіку. До кількісних належать: обсяг інвестицій, 

кількість робочих місць або обсяг робочої сили, обсяг продажів та частка 

продажів компаній на ринку, обсяг доходів та витрат ТНК, створена додана 

вартість (оплата праці, податки, доходи та витрати), чисельність залучених 

контрагентів (зокрема українських постачальників сировини та матеріалів 

для виробництва продукції ТНК), обсяг експорту продукції, частка 

експорту, обсяг оборотних та необоротних активів. До якісних показників 

впливу можна віднести стратегії сталого розвитку ТНК, що включають 

фактори впливу на формування соціальної корпоративної відповідальності 

(навчання персоналу, підтримка здоров’я персоналу, поширення 

міжнародних стандартів оплати та охорони праці), захист навколишнього 

середовища (впровадження енергоефективних та ресурсозберігаючих 

технологій, інновацій та нових технологій виробництва, що передбачають 

мінімізацію впливу на екологію, поширення міжнародних стандартів 

управління та МСФЗ, принципів формування вартісно-орієнтованого 

підходу до управління компанією, що може бути запозичено МСП України.  
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РОЗДІЛ 3 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В УКРАЇНІ 

 

3.1. Пріоритетні напрями залучення іноземного 
транснаціонального капіталу в економіку України 

 

Діяльність транснаціональних корпорацій, як і будь – яке економічне 

явище, несе у собі позитивні та негативні моменти для національних 

економік як країн – донорів, так і країн – реципієнтів, а також світової 

економіки. Враховуючи розмір впливу ТНК на економічні системи різного 

рівня, з початку їх функціонування на ринках,державні інституції різних 

країні намагались активно регулювати фінансово – господарську діяльність 

таких корпорацій. При цьому, зміни у діяльності транснаціональних 

корпорацій призводили до зміни регулюючих впливів зі сторони суб’єктів 

регулювання.  

Як вже зазначалось раніше (див. рис. 2.2) регулювання відбувається на 

двох рівнях: наддержавному і державному (державні органи влади, місцеві 

органи самоврядування та за допомогою відповідних контактних аудиторій). 

Враховуючи наведені проблеми у другому розділі дисертаційного 

дослідження Україна потребує активізації та підвищення ефективності 

регулювання діяльності транснаціональних корпорацій на внутрішньому 

ринку, що, у свою чергу, вимагає детального вивчення закордонного досвіду 

такого регулювання на рівні держави та інтеграції його у регулюючу 

систему країни. 

Розкриваючи проблематику регулювання діяльності ТНК у 

національній економіці країни відзначаємо необхідність виділення окремих 

його напрямів, що представлені на рисунку 3.1. 
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Рис. 3.1. Напрями регулювання діяльності транснаціональних 
корпорацій у національній економіці окремої країни 

Джерело: Розроблено автором. 

 

Відзначаємо дві великі групи напрямів регулювання діяльності ТНК у 

національній економіці окремої країни, а саме: залучення інвестицій та 

взаємодія таких компаній з суб’єктами внутрішнього ринку країни. У межах 

залучення інвестицій важливим є як стимулювання входу в національну 

економіку нових транснаціональних корпорацій, так і стимулювання 

збільшення інвестиційних вкладень вже працюючих у економіці країни 

ТНК. У той же час в межах регулювання взаємодії транснаціональних 

корпорацій з внутрішнім ринком необхідно ранжувати їх на тих, що є 
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звичайними імпортерами та тих, що здійснюють виробничу діяльність у 

країні, з акцентом на останніх. 

Враховуючи розміри ТНК та їх визначальний вплив на національну 

економіку з якою вони взаємодіють у якості виробника продукції (робіт, 

послуг) вважаємо за необхідне виокремити наступні напрямки регулювання: 

 оподаткування транснаціональних корпорацій; 

 зайнятість та підготовка персоналу; 

 інноваційна діяльність; 

 соціальна сфера (підтримка та розвиток національної соціальної 

інфраструктури, участь у національних і регіональних 

соціальних проектах, підтримка спорту, культури, охорони 

здоров’я); 

 експортно – імпортна діяльність ТНК (збільшення обсягів та 

географії експорту, імпортозаміщення, зменшення імпортних 

постачань, підтримка національних виробників, позитивний 

вплив на національну валюту та зовнішньоторговельний баланс 

країни); 

 дивідендна політика (оптимізація обсягів дивідендних виплат 

материнськім компаніям та обмеження виводу 

вільноконвертованої валюти з економіки країни, акцент на 

реінвестування дивідендів); 

 позитивний вплив на екологію (зменшення забруднення, 

інвестування у підвищення екологічної безпеки виробництв, 

інноваційна діяльність у сфері екології). 

Окремо зазначаємо, що наведені напрямки регулювання діяльності 

ТНК у національній економіці окремої країни будуть ефективно 

реалізовуватись в Україні лише за поєднання впливу державних інституцій 

та місцевих органів самоврядування. 

 Оцінюючи  іноземний досвід регулювання ключових аспектів 

діяльності транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку країни 
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вважаємо доцільним запропонувати ефективні механізми для вітчизняної 

економіки. До таких аспектів, враховуючи проведене дослідження у 

другому розділі дисертаційної роботи, відносимо: залучення іноземних 

інвестицій, регулювання податкових платежів ТНК, вплив на зайнятість, 

інновації, експортну та природоохоронну діяльність таких корпорацій. 

Для національної економіки України у сучасних умовах розвитку 

світових ринків ключовим фактором розвитку є залучення іноземних 

інвестицій, у тому числі прямих іноземних інвестицій від транснаціональних 

корпорацій. Особливо це важливо в умовах відновлення після економічної 

кризи або в рамках трансформації національної економічної системи з 

метою підвищення її ефективності, що особливо характерно для країн – 

реципієнтів капіталів ТНК. 

Державні інституції країн світу використовують комплекс заходів 

залучення прямих іноземних інвестицій та залучення до національної 

економіки інвестиційних ресурсів транснаціональних корпорацій. 

Доповнивши напрацювання ряду науковців [14; 72; 223; 224; 225], у таблиці 

3.1 наведемо порівняльну характеристику заходів залучення інвестицій від 

ТНК, які можуть бути використані в Україні з врахуванням досвіду урідів 

країн світу. 

Зазначаємо наявність як позитивних, так і негативних аспектів впливу 

на національну економічну систему наведених у таблиці 3.1 заходів 

залучення інвестиційних ресурсів транснаціональних корпорацій. 

При цьому, обов’язковим для ефективного залучення інвестиційних 

ресурсів ТНК у економіку України є дотримання національним урядом та 

місцевими органами самоврядування ряду ключових умов: 

 законодавчі гарантії захисту інтересів ТНК як інвестора, що 

підкріплені відповідними практичними доказами (ефективний 

захист від рейдерських захоплень, корупції, кримінального 

тиску та ін.); 
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Таблиця 3.1 

Порівняльна характеристика заходів залучення інвестиційних ресурсів 
транснаціональних корпорацій для України 

Назва заходу  Позитивні сторони заходу Негативні сторони заходу 

Приватизація 
за участі ТНК 

Отримання додаткових коштів 
державним бюджетом; допущення 

ТНК у найбільш вражені 
економічною кризою галузі 

національної економіки; 
вирішення низки економічних та 
соціальних проблем, у тому числі 
проблеми депресивних територій. 

Складність залучення ТНК у 
національну економіку саме за такого 

заходу; можливість використання 
ТНК оптимізаційних схем; можливість 

усунення ТНК національних 
конкурентів; зменшення конкуренції 

на внутрішньому ринку 

Створення 
вільних 
економічних 
зон (ВЕЗ) 

Збільшення інвестиційних 
вкладень у національну 

економіку; вирішення проблеми 
депресивних територій та 

кризових галузей економіки. 

Недоотримання податкових та інших 
видів платежів до державного і 
місцевих бюджетів; отримання 

неконкурентних переваг ТНК, що 
працюють у ВЕЗ перед національними 

виробниками. 
Концесії Отримання додаткових коштів 

державним та місцевими 
бюджетами; вирішення проблем 

активізації окремих галузей 
національної економіки та 

депресивних територій. 

Деформування національної економіки; 
збільшення монополізації окремих 

галузей економіки; складність 
укладення і реалізації концесійних 

угод; значні втрати валютних ресурсів 
країни. 

Приватно – 
державне 
партнерство 

Вирішення ключових проблем 
національної економіки, у першу 

чергу інфраструктурних; 
залучення інновацій; вирішення 

екологічних проблем. 

Складність взаємовідносин між 
державою та ТНК; оптимізація 

платежів до бюджетів різних рівнів; 
виведення значних валютних ресурсів 

з економіки у довгостроковій 
перспективі. 

Пільгове 
оподаткування 

Залучення додаткових 
інвестиційних ресурсів в 

національну економіку; можливість 
стимулювати інвестиційне 

забезпечення пріоритетних для 
країни галузей та територій. 

Втрата частини податкових платежів; 
можливість використання 

оптимізаційних схем ТНК при роботі 
на внутрішньому ринку країни; 

проблеми взаємовідносин державних 
інституцій та ТНК. 

Фінансове 
стимулювання 
(гранти уряду 
та місцевих 
органів влади, 
пільгові 
кредити та ін.) 

Залучення додаткових 
інвестиційних ресурсів в 

національну економіку; можливість 
стимулювати інвестиційне 

забезпечення пріоритетних для 
країни галузей та територій. 

Додаткові витрати державного та 
бюджетів інших рівнів; отримання 

неконкурентних переваг ТНК перед 
національними виробниками; 

можливість використання 
оптимізаційних схем ТНК при роботі 

на внутрішньому ринку країни. 
Інші види 
стимулювання 
(законодавче, 
адміністративне 
та ін.) 

Залучення додаткових інвестиційних 
ресурсів в національну економіку; 

можливість стимулювати 
інвестиційне забезпечення 

пріоритетних для країни галузей та 
територій. 

Деформування національної економіки; 
збільшення монополізації окремих 

галузей економіки; отримання 
неконкурентних переваг ТНК перед 

національними виробниками. 

Джерело: Розроблено автором. 
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 мінімальні витрати ресурсів (фінансових, трудових, 

інформаційних та ін.) на бюрократичні процедури, що пов’язані 

з запуском та веденням фінансово – господарської діяльності на 

території України; 

 наявність та затвердження зрозумілої національної стратегії 

залучення іноземних інвестицій; 

 достатнє інформаційне забезпечення іноземних інвестицій. 

Окрім заходів щодо залучення іноземних інвестицій важливим є 

регулювання державою ключових аспектів інтеграції транснаціональних 

корпорацій у національну економіку. 

Зазначимо, що регулювання податкових відносин між державними та 

місцевими органами влади і ТНК є ключовим аспектом підвищенні 

інтеграції транснаціональних корпорацій у національну економічну систему 

України та усунення негативного впливу ТНК на державний і місцеві 

бюджети в наслідок використання схем оптимізації оподаткування такими 

суб’єктами господарювання. 

Проблема оподаткування фінансово – господарської діяльності 

транснаціональних корпорацій характерна для всіх без винятку країн, де 

розташовані підрозділи ТНК не зважаючи на економічний розвиток таких 

країн, ефективність їх податкового законодавства, податкових інституцій 

країни і судової системи, рівень корупції. Сутність проблеми виходить з 

того, що саме зменшення податкових платежів є однією з ключових причин 

функціонування транснаціональних корпорацій. Зазначимо, що економічно 

розвинені країни виступаючи, у більшості, країнами – донорами змогли у 

значній мірі врегулювати проблему оптимізації податкових платежів ТНК, у 

той час як для країн – реципієнтів, що мають обмежений вплив на фінансово 

– господарську діяльність таких корпорацій внаслідок значної 

зацікавленості у їх інвестиціях, зазначена проблема є ключовою. 

Проблематика оподаткування транснаціональних корпорацій виходить 

на перший план тому, що згідно даних ОЕСР [226], надходження від 
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оподаткування таких корпорацій забезпечували у період з 2010 до 2016 

роках у середньому більше 3 % ВВП країн – членів організації (найменше в 

Естонії – 1,3 % ВВП, найбільше в Норвегії – 11 % ВВП). При цьому, 

спираючись на статистичну інформацію ОЕСР [227], відмічаємо значну 

питому вагу податків на доходи ТНК у загальних податкових доходах країн 

– членів ОЕСР. 

Зазначаємо зростання долі податків на доходи ТНК у загальних 

податкових доходах – членів ОЕСР у період дослідження, що, враховуючи 

майже не змінні ставки корпоративного податку у цей же період у країнах – 

членах ОЕСР [226], свідчить про підвищення ефективності оподаткування 

транснаціональних корпорацій провідними країнами світу. 

Важливим у цьому контексті для України є досвід регулювання 

оподаткування ТНК у США, оскільки, маючи у період дослідження 

найвищий серед країн – членів ОЕСР рівень номінальної ставки 

корпоративного податку у розмірі 39,10 %, країна отримувала від 

оподаткування транснаціональних корпорацій у 2010–2016 роках у 

середньому 2,5 % ВВП [226; 227]. 

Спираючись на законодавчі акти та наукові напрацювання [30; 228; 

229; 230], відмічаємо такі особливості регулювання оподаткування ТНК у 

США: 

1. Використання резидентського (національного) підходу до 

оподаткування ТНК, що мають материнські компанії у США та 

територіального підходу до оподаткування ТНК, що мають філії або 

представництва у США. Таким чином досягається подвійний ефект, з 

однієї сторони уряд та федеральні органи влади отримує додаткові 

доходи, чого немає у країн або з резидентським, або з територіальним 

підходом до оподаткування, а з іншої сторони – відбувається 

стимулювання транснаціональних корпорацій до перенесення 

материнських структур до США з метою уникнення подвійного 

оподаткування доходів. 
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2. Поділ ТНК на три великі групи з метою оподаткування: 

– S-корпорації (суб’єкти господарювання наскрізного оподаткування) 

де оподатковуються не доходи корпорацій, а всі доходи їх власників 

(акціонерів), що не дозволяє уникнути оподаткування за рахунок 

оптимізаційних схем, використовуючи витрати корпорації або 

офшорні компанії; 

– С – корпорації, де відбувається подвійне оподаткування і доходів 

корпорації, і доходів її власників (таких корпоративних структур у 

США не багато внаслідок значного податкового тиску на власників 

компанії); 

– CFC – корпорації (контрольована іноземна корпорація – 50 % і 

більше власності якої належить американським акціонерам), де 

відбувається оподаткування доходів американських громадян від 

продажів, надання послуг, страхування та доходів, що пов’язані з 

нафтою. Таким чином усувається можливість виведення доходів 

громадян США у офшори, оскільки вони все одно повинні платити 

податки у країні. 

3. Визначення резиденства при подвійному громадянстві, що не 

дозволяє уникнути оподаткування власникам ТНК при отриманні 

громадянства країни з меншими податками. 

4. Використання правила «витягнутої руки» при трансфертному 

ціноутворенні між підрозділами транснаціональних корпорацій (ціни 

визначаються в цілях оподаткування на рівні цін між незалежними 

суб’єктами господарювання), що не дозволяє ТНК штучно 

збільшувати витрати або зменшувати доходи, і таким чином зменшити 

податкові платежі до бюджетів різних рівнів. 

5. Відстрочка податкових платежів в межах доходів, що отримані від 

закордонної діяльності ТНК до отримання дивідендів (репатріації 

доходів)від закордонних дочірніх фірм, що входять до складу таких 

корпорацій. 
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Підсумовуючи оцінку особливостей регулювання оподаткування ТНК 

у США зазначаємо, що їх система оподаткування транснаціональних 

корпорацій має такі особливості: чітко визначені цілі регулювання 

оподаткування ТНК (стимулювання розміщення материнських компаній 

ТНК на території США та максимізація податкових надходжень від ТНК не 

зважаючи на їх приналежність); акцент на власників, а не компанії, що 

дозволяє усунути виведення їх доходів у офшори; максимальне охоплення 

доходів ТНК оподаткуванням; усунення можливостей до оптимізації 

оподаткування. 

Оцінюючи регулювання оподаткування ТНК у Європейському Союзі 

зазначаємо такі особливості: – трансформація податкової системи ЄС у 

контексті напрацювання і поступового впровадження єдиних податкових 

правил для країн – членів ЄвроСоюзу; – активізація залучення ТНК до 

розміщення своїх активів у Європейському Союзі; – запобігання виведення 

виробничих активів та материнських структур з ЄС. 

Використовуючи наведене у законодавчих актах та наукових 

напрацюваннях [230; 231; 232], відмічаємо такі особливості регулювання 

оподаткування ТНК у Євросоюзі: 

1. Переважно територіальний підхід до оподаткування ТНК 

(виключення (резидентський підхід): Греція, Ірландія). 

2. Впровадження можливості оподаткування в рамках 

національного податкового законодавства країни – члена ЄС або 

використовуючи механізм СССТВ (Common Consolidated 

Corporate Tax Base). 

3. В межах використання СССТВ відбувається консолідація та 

залік прибутків та збитків отриманих філіями ТНК у країнах – 

членах ЄС, що дозволяє уникнути проблем надмірного 

оподаткування та трансфертного ціноутворення у 

транснаціональних корпораціях. 
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4. В межах використання СССТВ відбувається розподіл 

консолідованої податкової бази ТНК за критеріями робочої 

сили, обсягів продажів або активів між країнами, де знаходяться 

її філії, та сплата філіями податків згідно розрахованої долі 

консолідованої податкової бази згідно ставок податків у 

відповідній країні – члені ЄС. 

5. В межах використання СССТВ відбувається конкуренція за 

податковими ставками між країнами – членами Європейського 

Союзу, що підвищує ефективність як податкової політики ЄС, 

так і податкових політик окремих країн – членів Євросоюзу 

стосовно оподаткування ТНК. 

Підсумовуючи оцінку регулювання оподаткування ТНК у 

Європейському Союзі зазначаємо наступне:  

 намагання ЄС вирішити внутрішні проблеми стосовно 

оподаткування ТНК;  

 певні складності у оподаткуванні транснаціональних 

корпорацій; 

 наявність значних можливостей оптимізації оподаткування ТНК 

у Євросоюзі. 

У таблиці 3.2 розкриємо особливості регулювання оподаткування 

транснаціональних корпорацій у економічно розвинутих країнах та 

виокремимо головну мету такого регулювання. 

Зазначаємо, що проблематика оподаткування ТНК в економічно 

розвинутих країнах є іншою, ніж в Україні. Уряди таких країн роблять 

акцент на запобіганні перенесення материнських компаній ТНК, на 

усунення схем оптимізації оподаткування ТНК за допомогою офшорів та 

країн з низьким податковим тягарем, на активізації інвестиційних вкладень 

у іноземні економіки компаній з національним капіталом, на максимально 

повне повернення дивідендів від іноземних інвестицій з метою їх 



    176 
 

оподаткування, на активізацію інтелектуальної (інноваційної) діяльності 

транснаціональних корпорацій. 

Окремо зазначаємо, що розглядаючи оподаткування ТНК Німеччиною 

(табл. 3.2) необхідно враховувати все те, що було зазначено з цієї 

проблематики стосовно Європейського Союзу взагалі (див. вище). 

Беручи до уваги досвід оподаткування транснаціональних корпорацій 

економічно розвинутими країнами, більш доцільним для України є вивчення 

досвіду країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), що стали членами ЄС 

нещодавно. 

Таблиця 3.2 

Особливості регулювання оподаткування ТНК у економічно 
розвинутих країнах світу 

№ 
з/п 

Країна Особливості регулювання оподаткування 
ТНК 

Мета регулювання 

1 Японія Територіальний підхід до оподаткування 
ТНК; поступове зменшення розмірів 
корпоративного податку; 95 % 
звільнення від оподаткування дивідендів, 
отриманих з іноземних джерел; жорстке 
регулювання трансфертного 
ціноутворення та звітності ТНК; 
впровадження ефективної податкової 
ставки на іноземні доходи, якщо вона 
менше 20 % при сплаті іноземним 
підрозділом ТНК в іншій країні світу 
податків та бізнес не є активним, то 
дивіденди оподатковуються у повному 
розмірі. 

Збільшення 
конкурентоспроможності 

економіки країни та 
обсягів інвестицій у неї 

2 Великобрита
нія 

Територіальний підхід до оподаткування 
ТНК; звільнення всіх видів дивідендів, 
отриманих з іноземних джерел від 
оподаткування; корегування внутрішніх 
витрат з урахуванням витрат іноземних 
філіалів ТНК; правило «тонкої 
капіталізації» (обмеження щодо 
вирахування процентних платежів з 
доходів ТНК); оподаткування доходів 
іноземних філій ТНК з країн з низьким 
рівнем оподаткування; оподаткування 
доходів від інтелектуальної власності. 

Підвищення 
конкурентоспроможності 

ТНК з британським 
капіталом та уникнення 
виведення материнських 

компаній з території 
країни. 
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Продовження табл. 3.2 

3 Канада Гібридний підхід до оподаткування ТНК 
(територіальний підхід до ТНК з країн, 
що мають відповідні угоди з Канадою та 
резидентський підхід до всіх інших 
ТНК); поступове зменшення розмірів 
корпоративного податку; пасивні доходи 
ТНК оподатковуються у Канаді 
(відсотки, роялті, орендна плата та ін.);  

Збільшення іноземного 
інвестування ТНК з 

материнськими 
структурами у Канаді та 
збільшення податкових 
платежів від таких ТНК. 

4 Німеччина Територіальний підхід до оподаткування 
ТНК; 95 % звільнення від оподаткування 
дивідендів, отриманих з іноземних 
джерел; від оподаткування звільняється 
не тільки активний, а й пасивні доходи 
іноземних філій ТНК, що мають 
материнські структури у Німеччині;  

Підвищення 
ефективності та 

конкурентоспроможності 
національної економіки 

Джерело: Складено автором на основі: [226; 230; 233; 234; 235; 236; 237; 238]. 

 

Спираючись на ряд наукових робіт [72; 230; 239; 240; 241; 242], досвід 

розвинутих країн світу та Європи, безпосередньо, варто виокремити 

пропозиції щодо оподаткування ТНК в Україні: 

1. Зменшення розмірів корпоративного податку(Естонія 

відмовилась від такого податку взагалі) з одночасним 

розширенням бази оподаткування. 

2. Введення податкових канікул та вилучень з корпоративного 

оподаткування. 

3. Створення особливих економічних зон з додатковими 

податковими пільгами іноземних інвестицій. 

4. Пільгове оподаткування іноземних інвестицій в окремі галузі 

економіки або суб’єкти господарювання (сільське господарство, 

легка промисловість, МСБ та ін.). 

5. Низькі ставки оподаткування дивідендів та відсоткових доходів 

транснаціональних корпорацій (в Угорщині такий податок 

відсутній). 

Необхідно відмітити, що країни Центральної та Східної Європи 

(ЦСЄ), що стали членами ЄС нещодавно в рамках регулювання 



    178 
 

оподаткування транснаціональних корпорацій ставлять перед собою 

наступні цілі: збільшення інвестиційних вкладень в економіку; збільшення 

обсягів прямих податків у бюджетах всіх рівнів; виграш конкурентної 

боротьби за інвестиційні ресурси у країн, що економічно розвиваються. 

Ключовим аспектом регулювання діяльності ТНК державними 

інститутами та місцевими органами самоврядування є стимулювання 

збільшення зайнятих у виробничо – господарських підрозділах 

транснаціональних корпорацій, що знаходяться на території країни або 

місцевої громади. 

Окремо зазначаємо намагання ТНК оптимізувати кількість зайнятих та 

розмір їх оплати праці, особливо при роботі у країнах – реципієнтах, що 

підвищує роль державного регулювання цього питання не тільки з точки 

зору активізації діяльності транснаціональних корпорацій по зменшенню 

безробіття в країні але й з точки зору захисту працівників ТНК, які є 

громадянами країни. 

Оцінка закордонного досвіду стимулювання збільшення зайнятості у 

контексті регулювання фінансово – господарської діяльності ТНК державою 

та місцевими владними інститутами дозволяє виділити наступні напрями 

такого стимулювання (рис. 3.2). 

Необхідно відмітити, що більшість країн світу не виокремлює заходи 

щодо стимулювання ТНК до збільшення зайнятого у їх підрозділах 

населення країни, інтегруючи таке регулювання у загальну систему 

стимулювання зайнятості та боротьби з безробіттям. 

На окрему увагу заслуговують заходи щодо протидії підвищення 

експлуатації працюючих зі сторони ТНК у країнах світу, особливо країнах – 

реципієнтах, куди відносимо і Україну. Тут можемо виділити наступне: 

1. Законодавче регулювання та контроль за дотриманням прав 

працюючих зі сторони державних інституцій і місцевих органів 

влади. 
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2. Висування спеціальних вимог щодо заборони на звільнення і 

належної оплати праці при приватизації державних підприємств 

або передачі їх у концесію транснаціональним корпораціям. 

3. Законодавчу підтримку діяльності профспілок та захист їх 

діяльності від впливу ТНК. 

4. Використання адміністративних важелів впливу при порушенні 

трудового законодавства країни зі сторони ТНК (штрафи, сплата 

компенсацій, адміністративне або кримінальне покарання 

керівництва представництв транснаціональних корпорацій, 

анулювання ліцензій, заборона діяльності, передача власності 

ТНК у власність держави або місцевої громади). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Напрями стимулювання державою та місцевими органами 
влади збільшення зайнятості у контексті регулювання ними фінансово 
– господарської діяльності ТНК 

Джерело: Складено автором на основі: [16; 45; 94; 243; 244;]. 

 

Напрями стимулювання державою та місцевими органами влади збільшення зайнятості у 
контексті регулювання ними фінансово – господарської діяльності ТНК 
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Важливою складовою регулювання діяльності транснаціональних 

корпорацій зі сторони державних владних інституцій та муніципальних 

органів влади є стимулювання їх інноваційної діяльності.  

Критичне оцінювання закордонного досвіду щодо державного 

стимулювання інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій [40; 

119; 245; 246; 247] дозволяє виділити для України наступні його головні 

напрями: податкове стимулювання; стимулювання в межах окремих 

інноваційних інститутів (технополіси, технопарки та ін.); грантова 

підтримка уряду; дотації та субсидії на інноваційну діяльність; державно – 

приватне партнерство; пільгове кредитування та інші види фінансової 

підтримки; боротьба зі «штучними» інвестиціями у інноваційні розробки. 

Однією з головних причин залучення транснаціональних корпорацій у 

національну економіку країн – реципієнтів є реалізація експортного 

потенціалу держави та вихід на нові ринки збуту. Дослідження 

закордонного досвіду регулювання і стимулювання експортної діяльності 

ТНК зі сторони державних інституцій, а також аналіз представлення ТНК на 

внутрішньому ринку Уркаїни дозволяє виділити наступні напрями: 

– державна допомога виходу на нові ринки збуту продукції; 

– інформаційна та консультаційна підтримка експорту; 

– пільгове кредитування експортної діяльності; 

– пільгове оподаткування експортерів; 

– кредитування імпортерів національної продукції; 

– фінансова підтримка експортерів; 

– субсидії та дотації експортерів з державного і місцевих бюджетів 

(сільськогосподарська, інноваційна та ін. види продукції) [13; 248; 249; 250].  

Досить часто вихід транснаціональних корпорацій на національні 

ринки країн супроводжується конфліктами у екологічній сфері та низькою 

ефективність природоохоронної діяльності таких корпорацій. В Україні ця 

проблема не стоїть гостро, але слід відзначити такі напрямки регулювання 

діяльності ТНК у цій сфері державними інституціями: законодавче та 
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нормативне регулювання; використання адміністративних важелів впливу 

(штрафи, адміністративне покарання керівництва національних 

представництв транснаціональних корпорацій); економічне стимулювання 

(пільгове оподаткування, пільгове кредитування, гранти та фінансова 

державна допомога, дотації і субсидії) [89; 90; 109; 123; 251; 252]. 

Вважаємо, що Україна потребує зваженого використання 

закордонного досвіду стосовно регулювання взаємовідносин з 

транснаціональними корпораціями як на національному, так і на місцевому 

рівнях. 

 

3.2. Шляхи удосконалення організаційно-економічних механізмів 
взаємодії держави та транснаціональних корпорацій 

 

Проблематика діяльності транснаціональних корпорацій в Україні та 

їх взаємовідносин з державними і місцевими органами влади потребує зміни 

механізму державного регулювання функціонування транснаціональних 

корпорацій в країні. Україна потребує підвищення ефективності такого 

регулювання та реалізації у повній мірі потенціалу взаємовідносин з ТНКі 

отримання таким шляхом додаткових стимулів для зростання національної 

економіки. 

Відзначаємо необхідність удосконалення всіх елементів механізму 

державного регулювання діяльності транснаціональних корпорацій в 

Україні, спираючись на проведене дослідження у другому розділі роботи 

(рис. 3.3). 

Ключовим елементом механізму державного регулювання діяльності 

ТНК повинна бути співпраця державних владних інститутів та місцевих 

органів влади, оскільки саме органи місцевого самоврядування визначають 

інвестиційний клімат у регіонах і безпосередньо співпрацюють з 

підрозділами транснаціональних корпорацій.  
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Рис. 3.3. Модель державного регулювання діяльності ТНК в Україні 
Джерело: Розроблено автором. 

Модель державного регулювання діяльності ТНК в Україні 

Діяльність ТНК в 
Україні як імпортерів 

Діяльність ТНК в 
Україні як виробників 

Не представлені в 
Україні ТНК 

Переважна політика – 

стримування 

Переважна політика – 

підтримуюча 

Переважна політика – 

заохочувальна 

Державні інститути Місцеві органи влади 

Переважна стратегія – 

превентивно – 

стимулююча 

Переважна стратегія – 

превентивно – 

обмежувальна 

Переважна стратегія – 

нейтрально – 

заохочувальна 

Цілі – економічні Цілі – економічні, 
соціальні, екологічні 

Цілі – економічні 

Завдання – збільшення 
податкових 

надходжень; розвиток 
економіки 

Завдання – підвищення 
рівня взаємовідносин з 

ТНК; збільшення обсягу 
інформації про країну. 

Завдання – весь комплекс 
взаємовідносин з 

транснаціональними 
корпораціями 

Принципи – ефективності 
взаємодії, підтримки 

конкурентоспроможності, 
розвитку економічних 

відносин 

Принципи – розвитку 
економічних відносин 

Принципи– ефективності 
взаємодії, стратегічного 

розвитку, підтримки 
конкурентоспроможності, 

розвитку економічних 
відносин 

Форми – планування Форми – планування, 
програмування 

Форми – планування 

Методи – економічні, 
правові 

Методи – економічні, 
інформаційні, правові 

Методи – економічні, 
інформаційні, правові 

Інструменти – 

загальноекономічні, 
торгівельні 

Інструменти – 

загальноекономічні, 
торгівельні, міжнародні 

Інструменти – 

загальноекономічні, 
торгівельні, міжнародні 
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З метою підвищення співпраці владних інституцій різних рівнів у 

механізмі державного регулювання діяльності транснаціональних 

корпорацій у всіх його елементах повинен чітко простежуватись 

взаємозв’язок між такими інститутами. Окремо зазначаємо, що механізм 

повинен включати державне регулювання діяльності трьох окремих 

категорій ТНК, а саме: ТНК – імпортери, ТНК, що мають виробничі 

підрозділи в Україні, ТНК, що не представлені на внутрішньому ринку 

країни. Підходи до державного регулювання зазначених категорій повинні 

значно відрізнятись з акцентом на дві останні категорії ТНК. 

Враховуючи проблеми посткризового розвитку національної 

економіки України та необхідність стимулювання вітчизняного виробництва 

і зменшення рівня безробіття в країні до транснаціональних корпорацій – 

імпортерів продукції повинна, у більшості, застосовуватись політика 

стримування. Виключенням повинен бути тільки критичний імпорт, тобто ті 

імпортні поставки, що забезпечують ефективність національної економіки 

та не можуть бути замінені на вітчизняну продукцію (енергоносії, 

комплектуючі, певні типи обладнання та ін.). 

Політика стримування відносно ТНК – імпортерів повинна мати 

наступнумету: стимулювання транснаціональних корпорацій відкрити 

виробничі підрозділи в Україні. 

В рамках наведеної політики державні органи влади потребують 

використання превентивно – обмежувальної стратегії побудови 

взаємовідносин державних інституцій, національних суб’єктів 

господарювання з таким типом ТНК, де ключовими повинні бути дві 

складові такої стратегії: 

 відсутність дискримінації транснаціональних корпорацій – 

імпортерів на внутрішньому ринку країни; 

 побудова взаємовідносин з такими ТНК виходячи з відсутності 

вітчизняних виробників продукції (робіт, послуг) відповідної 

якості та ціни. 
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Важливим при використанні превентивно – обмежувальної стратегії 

повинна бути чітка взаємодія у її реалізації державних інститутів та 

муніципальних органів влади з виключенням корупційної складової 

взаємовідносин з ТНК – імпортерами. 

Співпраця з транснаціональними корпораціями такого типу потребує 

досягнення тільки економічних цілей, а саме: 

 збільшеннянадходжень до державного і місцевих бюджетів; 

 забезпечення максимального захисту вітчизняних виробників 

від імпорту; 

 забезпечення конкурентоспроможності національних 

підприємств; 

 захист ринку праці у країні; недопущення зростання безробіття; 

 боротьба з монопольним положенням на ринку окремих 

імпортерів; 

 недопущення банкрутства та ліквідації національних 

виробників; запобігання деформації валютних взаємовідносин у 

країні. 

Ключовими завданнями реалізації механізму державного регулювання 

діяльності ТНК – імпортерів в Україні повинні бути: 

 збільшення податкових та інших надходжень через контроль 

сплати податків, митних та інших платежів до державного і 

місцевих бюджетів; 

 розвиток економіки внаслідок ефективної взаємодії ТНК, 

держави, регіональної влади, національних суб’єктів 

господарювання і домашніх господарств. 

Принципами державного регулювання діяльності транснаціональних 

корпорацій імпортерів продукції (робіт, послуг) на внутрішньому ринку 

країни є: ефективності взаємодії, що вимагає отримання однакового 

позитивного зиску як такими ТНК, так і державою, місцевими органами 

самоврядування, національними бізнес – одиницями, домашніми 
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господарствами; підтримки конкурентоспроможності, в першу чергу 

національних виробників як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках 

збуту; розвитку економічних відносин у контексті залучення ТНК – 

імпортерів до виробництва продукції (робіт, послуг) в Україні. 

Взаємовідносини між державними інституціями та 

транснаціональними корпораціями – імпортерами повинні базуватись на 

відповідному державному плануванні, розробці планових документів та їх 

реалізації. 

Серед методів, щодо регулювання державою функціонування ТНК – 

імпортерів на внутрішньому ринку України необхідно виділити: 

1. Економічні з переважанням адміністративних, а саме: 

– пряма заборона, при значних порушеннях законодавства та 

деформації внутрішнього ринку країни; 

– ліцензування в рамках відповідних напрямів імпорту (медичні 

препарати, мінеральні добрива та ін.); 

– квотування, при порушенні монопольних обмежень, демпінгу та 

вільної конкуренції на ринку; 

– штрафи, при відповідних порушеннях; 

– обмеження на фінансово – господарську діяльність з метою 

забезпечити рівні конкурентні можливості всім учасникам внутрішнього 

ринку країни, обмежити його захоплення та монополізацію; 

– зниження податкового тиску (цей метод відноситься до 

стимулюючих) з метою збільшення постачання критично важливої для 

національного ринку імпортної продукції (енергоносії, складові для 

озброєння та ін.). 

2. Правові, до яких відносимо розроблені і працюючі нормативно – 

правові акти країни, та необхідні регулюючі документи, які потрібно 

прийняти стосовно регулювання діяльності транснаціональних корпорацій 

на внутрішньому ринку України (див. нижче). 
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Серед інструментів регулювання діяльності ТНК – імпортерів на 

внутрішньому ринку Україні необхідно виділити: 

– загальноекономічні, куди відносимо – податкові, тарифні 

інструменти та вимоги до функціонування таких ТНК; 

– торгівельні, куди відносимо – тарифні та кількісні обмеження на 

імпорт; угоди, спрямовані на регулювання торгівлі в окремих секторах (або 

галузях) економіки; 

– «добровільні обмеження імпорту». 

У сучасних умовах розвитку національної економіки країна потребує 

збільшення іноземних інвестицій, що потребує побудови механізму 

державного регулювання не представлених в Україні транснаціональних 

корпорацій. Країна у особі державних інституцій та муніципальної влади 

повинна реалізовувати заохочувальну політику для такого типу ТНК, що 

потребує: 

 виділення відповідних галузей національної економіки та 

промисловості, які потребують іноземних інвестицій; 

 оцінці ефекту для України від входу на внутрішній ринок таких 

ТНК (див. нижче); 

 активного пошуку та налагоджування ділових контактів з 

транснаціональними корпораціями; 

 проведення індивідуальних перемовин щодо їх виходу на 

внутрішній ринок України; 

 реалізація комплексу заходів залучення інвестицій та інновацій 

таких транснаціональних корпорацій в Україну. 

На особливу увагу в межах розробки та реалізації заохочувальної 

політики для ТНК, що не представлені на внутрішньому ринку країни 

заслуговує оцінка ефекту для України від входу на внутрішній ринок таких 

транснаціональних корпорацій, що потребує визначення схеми такої оцінки 

(рис. 3.4). 
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На окрему увагу заслуговує інтегральний показник розрахунку ефекту 

від входу на внутрішній ринок країни транснаціональних корпорацій, що на 

ньому не представлені. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Схема оцінки ефекту для України від входу на внутрішній 
ринок ТНК, що на ньому не представлені 
Джерело: Розроблено автором. 

 

Формула його розрахунку пропонується така: 

 

                          ∑            ∑           ,                            (3.1) 

Визначення та характеристика галузей національної 
економіки, що потребують розвитку за допомогою ТНК 

Визначення кола ТНК, що є цікавими для країни з метою 
підвищення ефективності функціонування вітчизняної 

економіки 

Визначення заходів, щодо залучення ТНК у національну 
економічну систему 

Визначення та оцінка впливу окремих ефектів від 
залучення та входу у вітчизняну економіку відповідних 

ТНК 

Формулювання інтегрального показника та його 
розрахунок 

Підготовка висновків, та, за необхідності, зміна 
комплексу заохочувальних заходів щодо виходу ТНК на 

внутрішній ринок країни 
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де     – значення відповідного позитивного ефекту від виходу ТНК на 

внутрішній ринок України (дорівнює від 1 до 10) та розраховується за 

допомогою експертних методів оцінки;     – значення відповідного негативного ефекту від виходу ТНК на 

внутрішній ринок України (дорівнює від 1 до 10) та розраховується за 

допомогою експертних методів оцінки;    – вагомість окремих позитивних (негативних) ефектів від виходу 

ТНК на внутрішній ринок України у їх загальній структурі (сума Wi за всіма 

складовими повинна дорівнювати 1,0);   – кількість виявлених в рамках аналізу позитивних (негативних) 

ефектів від виходу ТНК на внутрішній ринок України. 

При цьому, якщо інтегральний показник розрахунку ефекту від входу 

на внутрішній ринок України транснаціональних корпорацій є позитивним 

для окремої ТНК, то доцільним є продовжити процес залучення такої 

корпорації до країни і, навпаки, якщо є від’ємним – необхідно відмовитись 

від залучення, або змінити комплекс заохочувальних заходів. 

Для ТНК, що планується залучати на внутрішній ринок країни 

необхідно розробити та реалізувати нейтрально – заохочувальну стратегію з 

акцентом на заохочення транснаціональних корпорацій до входу на 

національний ринок країни. 

В межах відповідної політики та стратегії необхідно чітко поставити 

та досягати економічних цілей, а саме: збільшення конкуренції на 

внутрішньому ринку; збільшення обсягів податкових та інших надходжень 

до державного і місцевих бюджетів; розвиток або вивід з кризи окремих 

галузей національної економіки (окремих підприємств) або відповідних 

територій; збільшення зайнятості населення держави; збільшення доходів 

національних суб’єктів господарювання та домашніх господарств; 

покращення інфраструктури; імпортозаміщення; реалізація експортного 

потенціалу країни, її окремих галузей та територій; покращення 
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зовнішньоторговельного балансу держави; реалізація заходів з оптимізації 

національної валютної політики. 

Завданнями державного регулювання не представлених в Україні 

транснаціональних корпорацій повинні стати: підвищення рівня 

взаємовідносин з ТНК з точки зору залучення їх на національний ринок на 

основі паритетності інтересів; збільшення обсягу інформації про країну у 

контексті залучення їх інвестиційних вкладень. 

Розкриваючи принципи регулювання державою співробітництва з 

транснаціональними корпораціями, що не представлені на національному 

ринку, зазначаємо, що ключовим принципом повинен бути розвиток 

економічних відносин у контексті отриманні достатнього обсягу інформації 

стосовно початку інвестиційної діяльності ТНК в Україні. 

Формою такого державного регулювання повинно бути планування 

відносно реалізації відповідної політики і стратегії країни (див. вище). На 

особливу увагу в рамках такого планування необхідно звернути на 

розрахунок та використання наведеного вище інтегрального показника 

розрахунку ефекту від входу на внутрішній ринок країни транснаціональних 

корпорацій. 

Модель державного регулювання діяльності ТНК в Україні стосовно 

тих корпорацій, що не представлені на вітчизняному ринку повинен 

включати наступні методи такого регулювання: 

1. Економічні, куди відносимо переважно стимулюючі методи 

(зниження податкового, соціального, екологічного навантаження, допуск до 

державних закупівель, фінансову та інші види підтримки). 

2. Інформаційні, куди відносимо: збільшення інформації щодо 

інвестиційних переваг країни, окремих галузей економіки, територій та 

суб’єктів господарювання; інформаційну відкритість державних та місцевих 

органів влади; швидкість отримання інформації, що запрошена ТНК, 

стосовно внутрішнього ринку країни; інформаційну відкритість 

національної економіки. 
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3. Правові, що потребують розробки відповідного законодавчого 

забезпечення діяльності ТНК в країні (див. нижче). 

Відносно інструментів регулювання державою співробітництва з 

транснаціональними корпораціями, що не представлені на національному 

ринку, то тут, вважаємо, необхідно застосовувати весь їх комплекс, що 

представлений загальноекономічними, торгівельними та міжнародними 

групами інструментів, складові яких було розшифровано у другому розділі 

роботи (див. табл. 2.5). 

Найбільшу увагу стосовно державного регулювання діяльності ТНК в 

Україні необхідно приділити такому регулюванню функціонуючих на 

внутрішньому ринку країни транснаціональних корпорацій, оскільки 

наведена оцінка їх роботи у державі (див. розділ 2) вказує на відсутність 

рівноправності відносин та низький зиск для національної економіки, 

суб’єктів господарювання та домашніх господарств. 

Окремо звертаємо увагу на проблеми з оподаткуванням ТНК в 

Україні. Так, згідно даних, що наведені у підрозділі 3.1 дослідження, 

оподаткування транснаціональних корпорацій приносить близько 3 % ВВП 

економічно розвинутим країнам і близько 1 % ВВП – всім іншим країнам, у 

той же час займаючи до 9 % всіх податкових платежів зазначених країн з 

позитивною динамікою. 

Спираючись на статистичні дані та наукові напрацювання 

проілюструємо динаміку долі податкових платежів ТНК у ВВП та 

загальному обсязі податків України у 2010 – 2016 роках на рисунку 3.6. 

Зазначимо, що враховувались лише прямі податки, сплачені 

транснаціональними корпораціями у бюджети різних рівнів, оскільки 

непрямі податки (акцизи, ПДВ та ін.) не генеруються ТНК, а сплачуються 

споживачами країни і, на нашу думку, є неправомірним включати їх у 

податкові платежі таких корпорацій до бюджетів різних рівнів України. 

Також, така подача матеріалу дозволяє більш об’єктивно порівнювати 

отримані цифри з даними, що наведені у підрозділі 3.1 дослідження 
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стосовно сплати податків ТНК у інших країнах світу, так як у підрозділі 3.1 

у розрахунок брались тільки податки з доходів транснаціональних 

корпорацій. 

Зазначаємо вкрай низьку долю податків, що сплачують 

транснаціональні корпорації в України у ВВП та загальному обсязі 

податкових доходів зведеного бюджету по зрівнянню як з економічно 

розвинутими країнами, так і з країнами, які розвивають власні економічні 

системи. 

ТНК через діяльність українських дистриб’юторів, які виступають 

партнерами корпорацій в Україні, здійснюють позитивний вплив на 

економіку України, адже являються одним з найбільших платників податків 

України за даними ДФС. Наприклад, за період з 2015 по 2017 рр. ТОВ 

«TEDIS Ukraine» перерахувала більш ніж 4,5 млрд. грн  до бюджетів різних 

рівнів [253]. Компанія входить до рейтингу ТОП-100 найбільших платників 

податків до зведеного бюджету України за даними Державної фіскальної 

служби України.  

Крім того, за даними ДФС за 2016-2018 роки до великих платників 

податків, які забезпечують найбільший обсяг податкових надходжень в 

Україні належать саме ТНК у різних підсекторах харчової промисловості:  

 6 компаній, які займаються виробництвом та торгівлею 

тютюнових виробів: ПРАТ «А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т.- 

ПРИЛУКИ», ПРАТ «ФІЛІП МОРРІС Україна», ПАТ «ДЖЕЙ ТІ 

ІНТЕРНЕШНЛ Україна», АТ «ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН 

Україна», ТОВ «ТЕДІС Україна», ТОВ «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД 

ДИСТРИБ'ЮШН»; 

 7 фірм, що займаються виробництвом міцних спиртних напоїв, а 

також вина і пива, з них саме на долю ТНК припадає найбільший обсяг 

податкових платежів: ПРАТ «КАРЛСБЕРГ Україна», ПАТ «САН ІНБЕВ 

Україна»;  
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 підприємства власне харчової промисловості: ПІІ 

«МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД». 

Відтак, обсяги податкових платежів ТНК суттєво зростають: 

 ПРАТ «А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т.- ПРИЛУКИ» за 

2018 рік сплатила – 16 млрд. грн податкових платежів, 6 місяців 2017 року – 

6,970 млрд. грн, 14,1 млрд. грн у 2017 році, 11,1 млрд. грн у 2016 році;  

 ПАТ «ФІЛІП МОРРІС Україна»  –  4,107 млрд. грн, 6 місяців 

2017 року – 5,835 млрд грн, 13,5 млрд грн у 2017 році, 11,7 млрд. грн у 2016 

році;  

 ПАТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ Україна» – 3,712 млрд. грн, 6 

місяців 2017 року – 4 390 млрд грн, 9,5 млрд. грн у 2017 році, 7,6 млрд. грн у 

2016 році;  

 АТ «ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН Україна» – 2,534 

млрд. грн, 7,5 млрд грн у 2017 році, 6,2 млрд грн у 2016 році;  

 ПРАТ «КАРЛСБЕРГ Україна» – 1,110 млрд. грн [254] та 2 554 

млн грн у 2017 році;  

 ПАТ «САН ІНБЕВ Україна» – 1 581 млн грн у 2017 році [255].  

В 2018 році найбільші тютюнові корпорації (ПРАТ «А/Т 

ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т.- ПРИЛУКИ» - 16,05 млрд. грн, ПРАТ 

«ФІЛІП МОРРІС Україна» - 14,77 млрд. грн, ПАТ «ДЖЕЙ ТІ 

ІНТЕРНЕШНЛ Україна» - 9,66 млрд. грн, АТ «ІМПЕРІАЛ ТОБАККО 

ПРОДАКШН Україна» - 7,40 млрд. грн) сплатили 47,88 млрд. грн або 16,4% 

від обсягу податків, які були сплачені у 2018 році. Основним податком цих 

компаній є акциз на тютюнові вироби [256].Таким чином, економічний 

ефект тютюнової галузі має прояв у формуванні дохідної частини 

державного бюджету та є одним з найбільш значимих. 

У 2018 році до основних платників податків також належала ПрАТ 

«Карлсберг Україна» (2,93 млрд. грн), ТОВ «Тедіс Україна» – 1,71 млрд. 
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грн, ПАТ «Сан Інбев Україна» – 1,6 млрд. грн, ПІІ «Макдональдз Юкрейн 

Лтд» – 0.82 млрд. грн 

В цілому великі платники податків забезпечують близько 70% 

податкових надходжень до державного бюджету [255]. У 2017 році 

зазначені ТНК забезпечили надходження податків у розмірі 48 млрд. грн 

Транснаціональна корпорація British American Tobacco Plc і колективне 

підприємство «Прилуцька тютюнова фабрика» в 1993 р підписали 

установчий договір про створення тютюнової компанії «В.А.Т.-Прилуки». У 

2017 році компанія сплатила до бюджетів усіх рівнів податків на суму понад 

14,1 млрд. грн якщо розглянути у відсотковому співвідношенні до 

загального обсягу податків харчової промисловості, то частка компанії у 

2017 році становить 8,2%. Крім цього, у 2017 році акцизний податок, 

сплачений з тютюнових виробів, становив 31,8 млрд. грн, у 2018 році – 39,3 

млрд. грн [257], а лише за 4 місяці 2018 року сплачено 51,6 млрд. грн [258] 

від реалізації тютюну, алкоголю та пива. При цьому загалом у 2017 році 

було сплачено 55,1 млрд. грн акцизного податку, у 2018 році – 63,8 млрд. 

грн (рис. 3.5).  
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Рис. 3.5. Динаміка надходжень акцизного податку з вітчизняних товарів 
до загального фонду державного бюджету у розі основних видів 
підакцизних товарів у 2017–2018 роках, млрд. грн  

Джерело: Складено автором на основі: [240]. 
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Отже, тютюнова галузь України є однією з основних 

бюджетоутворюючих галузей економіки та стабільним джерелом валютних 

надходжень в країну (рис. 3.6). 

ПРАТ 
"КАРЛСБЕРГ 
Україна"; 2,9

ПАТ "САН 
ІНБЕВ Україна"; 

1,6

ПАТ "А/Т 
ТЮТЮНОВА 
КОМПАНІЯ 

"В.А.Т.-
ПРИЛУКИ"; 16,0

ПАТ "ФЛІП 
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ІНТЕРНЕШНЛ 
Україна"; 9,7

АТ "ІМПЕРІАЛ 
ТОБАККО 

ПРОДАКШН 
Україна"; 7,5

Рис. 3.6. Структура обсягу податкових надходжень провідних ТНК 
харчової промисловості України у 2018 році,  млрд грн  

Джерело: Складено автором на основі: [240].  

 

Таким чином, для ТНК, що працюють на внутрішньому ринку 

України, державних органів влади, місцевого самоврядування, національних 

суб’єктів господарювання, домашніх господарств вкрай важливим є 

розробити та реалізувати модель державного регулювання діяльності таких 

корпорацій в країні. 

Відзначаємо необхідність застосування підтримуючої політики 

стосовно ТНК, що працюють на внутрішньому ринку України, оскільки 

застосування цієї політики дозволить: збільшити доходи та податкові 

видатки транснаціональних корпорацій, стимулювати інвестиційні 

вкладення, збільшення виробничих потужностей, кількості зайнятого 

населення на виробництвах таких корпорацій, надасть сигнал ТНК – 

імпортерам та ТНК, що не представлені на внутрішньому ринку країни про 

можливість виходу на нього як виробників та інвесторів. 
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В межах підтримуючої політики для України пропонується 

використовувати превентивно – стимулюючу стратегію, що повинна бути 

реалізована в межах національної стратегії країни та бути інтегрована у 

комплекс державних та місцевих стратегій країни. При цьому, головною 

метою такої стратегії повинно бути досягнення паритету інтересів між 

державними та місцевими органами влади, національними виробниками, 

домашніми господарствами з однієї сторони, та транснаціональними 

корпораціями з іншої сторони. 

Цілями для зазначеної політики та стратегії повинні бути наступні: 

1. Економічні – збільшення ВВП, обсягів національного виробництва, 

інвестиційних вкладень у вітчизняну економічну систему, конкуренції на 

внутрішньому ринку, конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, 

податкових та інших надходжень до бюджетів різних рівнів, доходів 

національних виробників та домашніх господарств; реалізація експортного 

потенціалу та розширення експортних ринків як за територіальним 

охопленням, так і за асортиментом продукції (робіт, послуг). 

2. Соціальні – зменшення безробіття; усунення диспропорцій у оплаті 

праці робітників різних галузей економіки та територій; розвиток соціальної 

інфраструктури; реалізація соціальних програм та проектів; збільшення 

соціального захисту населення; підтримка освіти, культури, спорту; 

збільшення виплат соціально незахищеним верствам населення країни; 

підвищення рівня та якості пенсійного забезпечення. 

3. Екологічні – зменшення екологічного тиску виробництв на 

навколишнє середовище; збільшення обсягів витрат на підвищення 

екологічної безпеки країни та її окремих територій; вирішення нагальних 

екологічних проблем; розробка та реалізація інновацій у галузі екології; 

збільшення інвестиційних вкладень у екологічні проекти та програми; 

розвиток екологічної інфраструктури. 

Наведені цілі потребують постановки та вирішення комплексу 

завдань, а саме: підвищення інтеграції у світовий економічний простір; 
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збільшення податкових та неподаткових надходжень до державного і 

місцевих бюджетів, а також позабюджетних фондів; збільшення рівня 

зайнятості населення; підвищення рівня реальних доходів домашніх 

господарств; розвиток галузей економіки, що знаходяться у кризі або 

відсутні у країні; зростання інвестиційних вкладень у інновації та науково – 

дослідні і дослідно – конструкторські роботи; підвищення рівня 

імпортозаміщення; доступ до провідних технологій у виробництві, 

менеджменті і маркетингу; підвищення якості підготовки персоналу. 

Зазначене вище можливо реалізувати лише при дотриманні 

відповідних принципів державного регулювання діяльності 

транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України, до яких 

відносимо: ефективності (паритетності) взаємодії; стратегічного розвитку 

(зростання обсягів не тільки присутності ТНК у національній економіці, але 

й обсягів вітчизняної економічної системи та її окремих елементів); 

підтримки конкурентоспроможності (на національному та світових ринках 

збуту продукції (робіт, послуг)); розвитку економічних відносин у контексті 

збільшення інтеграції транснаціональних корпорацій у національну 

економіку та підвищення зиску від такої інтеграції для обох сторін 

інтеграційного процесу. 

Модель державного регулювання діяльності ТНК на внутрішньому 

ринку України повинен базуватись на відповідних довгострокових, 

середньострокових, короткострокових планах та програмах розвитку 

взаємодії з транснаціональними корпораціями. 

Реалізація зазначеного вище механізму повинна базуватись на 

комплексі відповідних методів, до яких відносимо: 

1. Економічні: як стимулюючі (зниження податкового, соціального, 

екологічного навантаження, допуск до державних закупівель, фінансова та 

інші види підтримки), так і адміністративні (пряма заборона, ліцензування, 

квотування, штрафи, державні стандарти виготовлення продукції 
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(виконання робіт, надання послуг), обмеження на фінансово – господарську 

діяльність) 

2. Інформаційні: аудит та контроль діяльності транснаціональних 

корпорацій у країні; підвищення якості інформаційного забезпечення 

функціонування державних (муніципальних) органів влади за допомогою 

сучасних інформаційних технологій та засобів; збільшення інформаційної 

відкритості ТНК для контрагентів на внутрішньому ринку країни; чітке 

розмежування між публічною та комерційною інформацією в рамках 

діяльності транснаціональних корпорацій на ринку країни. 

3.  Правові, де акцент необхідно зробити на два ключові аспекти, а 

саме: податкове законодавство та законодавство стосовно діяльності ТНК в 

Україні. 

Розкриємо правові методи детальніше, розпочавши з оптимізації 

податкового законодавства. Вважаємо, спираючись на досвід закордонних 

країн щодо оподаткування діяльності транснаціональних корпорацій на 

власних внутрішніх ринках, що Україна потребує чіткої регламентації 

податкового стимулювання ТНК в країні, яка буде спиратись на такі 

положення: оцінка закордонного досвіду податкового стимулювання 

діяльності ТНК; оцінка найближчих країн – конкурентів стосовно 

податкового стимулювання діяльності транснаціональних корпорацій; чітке 

виділенні галузей національної економіки, окремих територій країни 

(переважно депресивних), окремих суб’єктів господарювання (при 

необхідності) для податкового стимулювання згідно з розробленими 

політикою та стратегією розвитку взаємовідносин країни з ТНК; виділення 

комплексу заходів та методів податкового стимулювання транснаціональних 

корпорацій у відповідних галузях економіки і територіях країни; розрахунок 

ефекту (короткострокового, довгострокового) від впровадження 

податкового стимулювання ТНК. 

Зазначаємо, що у другому розділі дослідження була виявлена 

відсутність в Україні спеціального законодавства щодо діяльності 
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транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку країни. Вважаємо за 

необхідне розробити та прийняти відповідний закон «Про транснаціональні 

корпорації», що буде включати: чітке визначення термінів (ТНК, ТНК – 

імпортер, ТНК – виробник, ТНК, що відсутній на внутрішньому ринку 

країни, країна – донор, країна – рецепієнт та ін.); напрями розвитку 

взаємовідносин з такого типу корпораціями; регламентацію взаємовідносин 

державних органів влади та місцевого самоврядування з 

транснаціональними корпораціями; можливі механізми стимулювання та 

впливу на ТНК, що працюють на внутрішньому ринку країни; врахування 

міжнародних угод та нормативних активів стосовно регулювання діяльності 

транснаціональних корпорацій на внутрішніх ринках країн. Додатково до 

зазначеного закону необхідно буде внести зміни у нормативні акти країни, 

щодо максимальної ефективності реалізації його положень на практиці. 

Модель державного регулювання діяльності ТНК, що працюють на 

внутрішньому ринку Україні повинен базуватись на використанні 

відповідних інструментів, як то: 

–загальних для національної економіки, до яких відносимо: 

інструменти регулювання оподаткування, тарифів, фінансових відносин, а 

також окремі вимоги до функціонування транснаціональних корпорацій; 

– регулювання торговельних відносин, серед яких необхідно виділити: 

відповідні обмеження імпорту (тарифи або обмеження за обсягами); 

двосторонні та багатосторонні договори щодо регулювання торгівельних 

відносин в окремих галузях національної економіки та промисловості; угоди 

про добровільне обмеження експорту постачальниками продукції (робіт, 

послуг); торгівельні угоди між регіонами або в межах окремих регіонів; 

вимоги до включення національних складових до імпортної продукції; 

створення спеціальних територій стимулювання експортного виробництва; 

активізація контролю за експортом та його фінансування; впровадження 

спеціальних стандартів щодо торгівлі, особливо імпортною продукцією; 
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– транснаціональних, а саме: різноманітні угоди щодо регулювання 

оподаткування, інвестування, торгівлі між окремими країнами світу, 

відповідними міждержавними утвореннями та в межах функціонування ряду 

міжнародних організацій (Всесвітня торгівельна організація, Міжнародна 

організація праці та ін.). 

Окремо зазначаємо необхідність використання оцінки ефекту для 

України від функціонування на її внутрішньому ринкувідповідних ТНК, що 

повинна проводитись за схемою і за допомогою інтегрального показника, 

які були запропоновані для транснаціональних корпорацій, що не 

представлені на національних ринках (див. рис. 3.4 та формула 3.1). 

Окрім державного регулювання діяльності ТНК на внутрішньому 

ринку України, на особливу увагу заслуговує побудова ефективного 

конкурентного середовища у країні в контексті інтеграції у національну 

економіку таких корпорацій. 

 

 

3.3. Формування системи індикаторів оцінювання ефективності 
розроблених та впроваджених заходів державного регулювання ТНК 

 

Проведене дослідження вказує на не ефективну співпрацю України та 

транснаціональних корпорацій, що призводить до дискримінації інтересів 

країни, окремих територій, національних виробників та домашніх 

господарств і необхідність оптимізації таких взаємовідносин.  

Звернувшись до низки наукових матеріалів, щодо розрахунків 

показників та визначенні впливу ТНК на національних контрагентів було 

проаналізовано методики Величко К.Ю., Давидової І.О., Дунської А.Р.,  

Кузнєцова  К.О., Печенка О.І., Немировської О.В. 

Наведене вимагає виділення факторів впливу діяльності ТНК на 

національних контрагентів, оцінки цього впливу та розробки механізмів 

побудови ефективної конкурентної політики в умовах транснаціоналізації 
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вітчизняної економічної системи. Зазначаємо наявність широкого спектру 

факторів впливу транснаціональних корпорацій на державні інститути, 

місцеві органи влади, національних виробників та домашні господарства в 

Україні (рис. 3.7). 

Зазначаємо необхідність виділення чотирьох груп контрагентів 

транснаціональних корпорацій у контексті визначення та оцінки факторів 

впливу, а саме: державні інститути, що представляють національні інтереси 

у взаємовідносинах з ТНК; органи місцевої влади, які виступають 

представниками місцевих громад у взаємовідносинах з транснаціональними 

корпораціями; національні виробники, що співпрацюють та конкурують на 

внутрішньому ринку з ТНК; домашні господарства, що є постачальниками 

ресурсів до транснаціональних корпорацій, отримуючи натомість певні 

матеріальні та нематеріальні блага. 

Вважаємо, що перелік факторів впливу ТНК на національних 

контрагентів в Україні повинен бути однаковим, але не всі фактори мають 

однакові силу та значення впливу для наведених вище груп контрагентів. 

Звідси, пропонується оцінювати силу впливу факторів на групи 

контрагентів в Україні від 1 до 10, де 1 буде найменший вплив, а 10 – 

найбільший. Також важливо розуміти, що ряд факторів мають позитивний 

вплив на контрагентів, а ряд – негативний, а це необхідно враховувати. 

Таким чином, для оцінки факторів впливу ТНК на національних 

контрагентів в Україні пропонується доопрацювати інтегральний показник, 

що було запропоновано у підрозділі 3.2 роботи (див. формула 3.1), який 

буде представлений наступним чином: 

                         ∑            ∑           ,                              (3.2) 

 

де    – інтегральний показник оцінки факторів впливу на групу 

контрагентів ТНК в Україні;     – значення відповідного позитивного фактору (дорівнює від 1 до 

10) та розраховується за допомогою експертних методів оцінки; 
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Рис. 3.7. Фактори впливу ТНК на національних контрагентів в Україні 
Джерело: Розроблено автором. 
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     – значення відповідного негативного фактору;    – вагомість окремих позитивних (негативних) факторіву їх 

загальній структурі (сума Wi за всіма складовими повинна дорівнювати 1,0);   – кількість виявлених в рамках аналізу позитивних (негативних) 

факторів впливу (у нашому випадку їх 12. 

Необхідно зазначити, що при Ів>0, загальний вплив ТНК на відповідну 

групу контрагентів в Україні є позитивним, а при Ів<0 – негативний. При 

цьому, чим більше буде його значення, тим більше буде рівень 

(позитивний/негативний) впливу транснаціональних корпорацій на обрану 

для дослідження групу контрагентів. 

Наведений інтегральний показник дозволить: 

– розраховувати рівень та силу впливу ТНК на обрану для 

дослідження групу контрагентів в Україні; 

– оцінювати такий вплив у динаміці з метою розробки заходів щодо 

підвищення ефективності взаємодії відповідної групи контрагентів з 

транснаціональними корпораціями на внутрішньому ринку країни; 

– оцінювати ефективність розроблених та запроваджених заходів 

(державні інституції, місцеві органи влади, національні виробники та їх 

об’єднання) щодо підвищення ефективності і результативності взаємодії 

відповідних груп контрагентів з ТНК на вітчизняних ринках збуту продукції 

(робіт, послуг). 

Окремо зазначаємо, що на основі розрахунку інтегральних показників 

оцінки факторів впливу на групи контрагентів транснаціональних 

корпорацій в Україні можливо розрахувати інтегральний показник впливу 

ТНК на соціально – економічну систему країни, що буде розраховуватися за 

наступною формулою: 

 

                                        ∑        ,                                               (3.3) 

 де     – інтегральний показник загальної оцінки факторів впливу ТНК 

на соціально – економічну систему Україні; 
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     – інтегральний показник оцінки факторів впливу на відповідну 

групу контрагентів ТНК в Україні; 

N – кількість груп контрагентів ТНК в Україні (у нашому випадку їх 

4). 

Значення та розмір     будуть вказувати на вплив транснаціональних 

корпорацій на країну (позитивний/негативний) і силу цього впливу. 

Охарактеризуємо фактори впливу ТНК на групи контрагентів в 

Україні (див. рис. 3.7): 

1. Доходи – для кожної групи контрагентів транснаціональних 

корпорацій цей фактор відрізняється, так для державних інститутів це 

збільшення податкових та інших платежів до державного бюджету та 

позабюджетних фондів; для органів місцевої влади – це збільшення 

податкових і інших платежів до місцевих бюджетів; для національних 

виробників – це збільшення виручки від реалізації та інших видів доходів 

від взаємодіє з ТНК; для домашніх господарств – це збільшення заробітної 

плати, інших видів доходів в межах взаємодії з транснаціональними 

корпораціями (дивіденди, доходи від оренди, сплата різних видів робіт та 

послуг домашніх господарств і ін.). 

2. Витрати, для державних інститутів та місцевих органів влади – це 

зменшення податкових та інших платежів в межах стимулювання діяльності 

і оптимізації оподаткування зі сторони ТНК, додаткові витрати на 

вирішення економічних, соціальних екологічних проблем;для національних 

виробників – це додаткові витрати на маркетинг, збільшення оплати праці 

робітників, збільшення витрат на використання ресурсів, компенсація втрат 

частини ринку внаслідок програшу конкуренції ТНК; для домашніх 

господарств – це додаткові витрати на товари (роботи, послуги), витрати на 

пошук нової роботи внаслідок втрати старої через програш підприємств 

конкуренції транснаціональним корпораціям. 

3. Зайнятість, для державних інститутів – це збільшення кількості 

зайнятих та зменшення рівня безробіття в країні; для місцевих органів влади 
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– це збільшення кількості зайнятих та зменшення рівня безробіття на певній 

території (область, район, місто); для національних виробників – це 

звуження ринку праці та додаткові витрати на залучення фахівців; для 

домашніх господарств – це збільшення кількості пропозицій та можливість 

знайти роботу безробітним. 

4. Інвестиції, для державних інститутів – це збільшення обсягів 

інвестицій у країну, національних виробників, побудова нових підприємств, 

розвиток нових та відродження традиційних галузей економіки; для 

місцевих органів влади – це відкриття нових та відродження діючих 

місцевих виробників (суб’єктів господарювання); для національних 

виробників – це інвестиції у відродження та розвиток суб’єктів 

господарювання або поява нових конкурентів; для домашніх господарств – 

це додаткові можливості з отримання доходів та роботи. 

5. Підготовка персоналу, для державних інститутів – це підвищення 

рівня конкурентоспроможності вітчизняних працівників, кадровий резерв 

для державних інституцій; для місцевих органів влади – це підвищення 

рівня конкурентоспроможності місцевих працівників, кадровий резерв для 

місцевих владних інституцій; для національних виробників – це додаткові 

можливості до залучення високопрофесійного персоналу або втрата 

персоналу через його «переманювання» ТНК; для домашніх господарств – 

це нові можливості отримати нову спеціальність або отримати додаткові 

можливості за старою спеціальністю. 

6. Інновації, для державних інститутів – це збільшення 

конкурентоспроможності та ефективності національної економіки, а також 

вирішення ряду екологічних проблем; для місцевих органів влади – це 

збільшення конкурентоспроможності та ефективності місцевої економіки, а 

також вирішення ряду екологічних проблем; для національних виробників – 

це нові можливості з отримання доходів або втрата ринку через програш 

конкуренції; для домашніх господарств – це підвищення якості життя та 

можливість отримати додаткові доходи або роботу. 
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7. Інфраструктура, для державних інститутів – це вирішення ряду 

проблем та підвищення конкурентоспроможності і ефективності 

національної економіки; для місцевих органів влади – це вирішення ряду 

проблем та підвищення конкурентоспроможності і ефективності місцевої 

економіки; для національних виробників – це додаткові можливості та 

отримання додаткових конкурентних переваг або додаткових прибутків; для 

домашніх господарств – це підвищення якості життя та можливість 

отримати додаткові доходи або зменшити витрати. 

8. Імпортозаміщення, для державних інститутів – це зменшення 

залежності країни від імпортних постачань, зростання національної безпеки, 

зменшення тиску на національну валюту; для місцевих органів влади – це 

можливість зменшити витрати; для національних виробників – це 

можливість збільшити доходи або зменшити витрати; для домашніх 

господарств – це додаткові можливості стосовно споживання продукції 

(робіт, послуг) та можливість зменшити витрати. 

9. Експорт, для державних інститутів – це збільшення 

конкурентоспроможності національної економіки та додаткові валютні 

надходження у країну; для місцевих органів влади – це збільшення 

конкурентоспроможності місцевої економіки; для національних виробників 

– це додаткові ринки збуту продукції та можливість отримати додаткову 

виручку у іноземній валюті; для домашніх господарств – це додаткові 

доходи. 

10. Імпорт, для державних інститутів – це додатковий тиск на 

національну валюту та зменшення доходів національних виробників; для 

місцевих органів влади – це зменшення доходів місцевих виробників; для 

національних виробників – втрата ринку та можливість банкрутства; для 

домашніх господарств – збільшення витрат та зменшення доходів. 

11. Соціальна сфера, для державних інститутів – це можливість 

вирішити ряд національних соціальних проблем та підвищення 

ефективності вітчизняної соціальної інфраструктури; для місцевих органів 
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влади – це можливість вирішити ряд місцевих соціальних проблем та 

підвищення ефективності місцевої соціальної інфраструктури; для 

національних виробників – це зменшення витрат або додаткові витрати на 

соціальні проекти і програми; для домашніх господарств – збільшення 

якості життя та зменшення витрат. 

12. Екологія, для державних інститутів – це або зменшення, або 

збільшення витрат на екологію та охорону здоров’я населення; для місцевих 

органів влади – це або зменшення, або збільшення витрат на екологію та 

охорону здоров’я населення; для національних виробників – це або 

зменшення, або збільшення витрат на екологію та охорону здоров’я 

населення; для домашніх господарств – це або зменшення, або збільшення 

витрат на забезпечення здоров’я. 

Спираючись на проведене дослідження у другому розділі роботи та 

статистичні дані [259], оцінимо силу впливу наведених вище факторів на 

відповідні групи контрагентів ТНК в Україні (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Сила впливу відповідних факторів на групи контрагентів ТНК в 
Україні 

Фактор впливу 
Групи контрагентів ТНК в Україні 

Державні 
інститути 

Місцеві органи 
влади 

Національні 
виробники 

Домашні 
господарства 

Доходи 4 2 2 2 

Витрати –3 –1 –1 0 

Зайнятість 3 2 1 1 

Інвестиції 3 3 1 0 

Підготовка 
персоналу 

3 3 1 2 

Інновації –1 0 0 0 

Інфраструктура 2 2 2 2 

Імпортозаміщення –2 –1 –1 0 

Експорт 32 1 0 0 

Імпорт –5 –3 –5 –1 

Соціальна сфера 1 1 0 1 

Екологія –1 –1 0 –1 

Джерело: Розроблено автором. 
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У таблиці 3.3 фактори впливу зі знаком «+» мають позитивний вплив 

на відповідну групу контрагентів транснаціональних корпорацій в країні, зі 

знаком «–» – негативний вплив, а ті, що дорівнюють нулю не мають 

значного впливу і повинні бут виключені із розрахунків. 

Згідно наведеної таблиці зазначаємо, що на державні інститути 

впливають одинадцять факторів, на місцеві органи влади – десять, на 

національних виробників – сім, а на домашні господарства лише шість 

факторів. На окрему увагу заслуговує низька кількість факторів впливу ТНК 

на вітчизняні домашні господарства та низькі розміри впливу (особливо 

позитивного) на всі групи контрагентів. 

Розрахуємо, використовуючи формулу 3.2, інтегральні показники 

оцінки факторів впливу на відповідні групи контрагентів транснаціональних 

корпорацій в Україні. З метою підвищення якості дослідження по кожній 

групі контрагентів ТНК виділимо п’ять головних, на наш погляд факторів, 

та визначимо їх питому вагу у загальному впливі на контрагентів, а саме: 

– для державних інститутів – це доходи (0,6), витрати (0,6), зайнятість 

(0,4), інвестиції (0,3), експорт (0,2); 

– для місцевих органів влади – це доходи (0,6), витрати (0,6), 

зайнятість (0,4), інвестиції (0,3), екологія (0,1); 

– для національних виробників – це доходи (0,6), витрати (0,6), 

інвестиції (0,3),інфраструктура (0,3), імпорт (0,2); 

– для домашніх господарств – це доходи (0,6), витрати (0,6), 

зайнятість (0,3), соціальна сфера (0,2), екологія (0,1). 

Звідси, 

Івді = 0,6*2 –0,6*3 +0,4*1 + 0,3*3 + 0,2*1 = 1,9, 

Івмов = 0,6*1 – 0,6*1 + 0,4*1 + 0,3*3 – 0,1*1 = 2,2. 

Івнв = 0,6*2 – 0,6*1 + 0,3*1 + 0,3*1 – 0,2*5 = 0,2. 

Івдг = 0,6*2 + 0,6*0 + 0,3*0 + 0,2*1 – 0,1*1 = 1,6. 

Таким чином, транснаціональні корпорації у сучасних умовах 

розвитку національної економіки та інтеграції їх на внутрішній ринок 
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України мають незначний позитивний вплив на державні інститути (Івді = 

0,9), місцеві органи влади (Івмов = 1,2), домашні господарства (Івдг = 0,2) та 

незначний негативний вплив на національних виробників (Івнв = – 1,6). 

Зазначаємо, що максимальний розмір позитивного (негативного) впливу 

може дорівнювати 10. 

Надалі розрахуємо інтегральний показник загальної оцінки факторів 

впливу ТНК на соціально – економічну систему Україні (див. формулу 3.3): 

 

Ізв = 1,9 + 2,2 – 0,2+ 1,6 = 5,5. 

 

При максимальному значені (позитивному/негативному) 

інтегрального показника – 10, можемо відмітити досить позитивний вплив 

транснаціональних корпорацій на країну але, при цьому досить низьку 

ефективність і результативність взаємодії таких корпорацій з окремими 

групами контрагентів у державі. 

Однак, зважаючи на досить незначну кількість галузей присутності 

ТНК в Україні, важливим є дослідити вплив таких корпорацій з галузі де 

вони найбільш представлені на визначені групи контрагентів. Оберемо для 

дослідження харчову промисловість та транснаціональні корпорації, що 

були досліджені у підрозділі 2.3 роботи (див. табл. 2.11). Для більшої 

ефективності дослідження розділимо зазначені корпорації на п’ять підгруп: 

виробники пива (ПАТ «Карлсберг Україна», ПАТ «САНIнБев Україна»); 

виробники безалкогольних напоїв та соків (Система Компаній Кока-Кола в 

Україні, Система компаній PepsiCo в Україні); виробники кондитерських 

виробів (ПрАТ «Монделіс Україна», ТОВ «Нестле Україна»); виробники 

молочної продукції (Система компаній PepsiCo в Україні («Вімм-Білль-Данн 

Україна»), Groupe Lactalis Україна, Danone-Юнімілк Україна, ПАТ «Бель 

Шостка Україна»), виробники тютюнових виробів (ПрАТ «А/Т Тютюнова 

компанія «В.А.Т.-Прилуки», ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна», ПрАТ 

«Фiлiп Моррiс Україна», ПрАТ «Iмперiал Тобакко Продакшн Україна»). 
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Охарактеризуємо силу впливу відповідних факторів на групи 

контрагентів ТНК з виробництва пива в Україні у таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Сила впливу відповідних факторів на групи контрагентів ТНК з 
виробництва пива в Україні 

Фактор впливу 
Групи контрагентів ТНК з виробництва пива в Україні 

Державні 
інститути 

Місцеві органи 
влади 

Національні 
виробники 

Домашні 
господарства 

Доходи 4 2 1 2 

Витрати –4 –3 –4 –3 

Зайнятість 1 1 0 1 

Інвестиції 3 3 1 0 

Підготовка 
персоналу 

0 0 1 1 

Інновації 1 1 0 0 

Інфраструктура 0 0 0 0 

Імпортозаміщення 1 0 1 0 

Експорт 1 1 0 0 

Імпорт –3 –3 –4 0 

Соціальна сфера 2 3 0 1 

Екологія –1 –1 0 –1 

Джерело: Розроблено автором. 

 

Відмічаємо незначне зміщення факторів впливу та сили впливу 

відповідних факторів на групи контрагентів транснаціональних корпорацій з 

виробництва пива в Україні. На окрему увагу заслуговує зростання сили 

впливу витрат, оскільки контрагенти, особливо держава та домашні 

господарства, несуть додаткові витрати, що пов’язані з «пивним 

алкоголізмом». 

Розрахунок інтегральних показників зробимо за тими ж факторами і їх 

питомою вагою, що були наведені для ТНК в Україні взагалі: 

Івді = 0,3*4 –0,3*4 + 0,1*1 + 0,2*3 + 0,1*1 = 0,8. 

Івмов = 0,3*2 – 0,3*3 + 0,1*1 + 0,2*3 – 0,1*1 = 0,3. 

Івнв = 0,2*1 – 0,3*4 + 0,2*1 + 0,1*0 – 0,2*4 = –1,6. 

Івдг = 0,3*2 – 0,3*3 + 0,2*1 + 0,1*1 – 0,1*1 = – 0,1. 

Ізв = 0,8 + 0,3 – 1,6 – 0,1 = – 0,6. 
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Відзначаємо негативний вплив такого типу транснаціональних 

корпорацій на національних виробників та домашні господарства і 

загальний позитивний вплив на соціально – економічну систему України. 

Охарактеризуємо силу впливу відповідних факторів на групи 

контрагентів ТНК з виробництва безалкогольних напоїв та соків в Україні у 

таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 

Сила впливу відповідних факторів на групи контрагентів ТНК з 
виробництва безалкогольних напоїв та соків в Україні 

Фактор впливу 

Групи контрагентів ТНК з виробництва безалкогольних напоїв та 
соків в Україні 

Державні 
інститути 

Місцеві органи 
влади 

Національні 
виробники 

Домашні 
господарства 

Доходи 2 2 1 1 

Витрати –3 –3 –4 –2 

Зайнятість 1 1 0 1 

Інвестиції 2 2 1 0 

Підготовка 
персоналу 

0 0 1 1 

Інновації 1 1 0 0 

Інфраструктура 0 0 0 0 

Імпортозаміщення 1 0 1 0 

Експорт 1 1 0 0 

Імпорт –2 –1 –3 0 

Соціальна сфера 1 1 0 1 

Екологія –1 –1 0 –1 

Джерело: Розроблено автором. 

 

Відмічаємо незначне зміщення факторів впливу та сили впливу 

відповідних факторів на групи контрагентів транснаціональних корпорацій з 

виробництва безалкогольних напоїв та соків в Україні. На окрему увагу 

заслуговує сила впливу витрат, оскільки контрагенти, особливо держава та 

домашні господарства, несуть додаткові витрати, що пов’язані з шкодою 

здоров’ю, яку наносять солодкі безалкогольні напої. 

Розрахунок інтегральних показників зробимо за тими ж факторами і їх 

питомою вагою, що були наведені для ТНК в Україні взагалі: 

Івді = 0,3*2 –0,3*3 + 0,1*1 + 0,2*2 + 0,1*1 = 0,1. 
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Івмов = 0,3*2 – 0,3*3 + 0,1*1 + 0,2*2 – 0,1*1 = 0,1. 

Івнв = 0,2*1 – 0,3*4 + 0,2*1 + 0,1*0 – 0,2*3 = –1,4. 

Івдг = 0,3*1 – 0,3*2 + 0,2*1 + 0,1*1 – 0,1*1 = – 0,1. 

Ізв = 0,1 + 0,1 – 1,4 – 0,1 = – 1,3. 

Відзначаємо негативний вплив такого типу транснаціональних 

корпорацій на національних виробників та домашні господарства і 

загальний нейтральний вплив на соціально – економічну систему України. 

Охарактеризуємо силу впливу відповідних факторів на групи 

контрагентів ТНК з виробництва кондитерських виробів в Україні у таблиці 

3.6. 

Таблиця 3.6 

Сила впливу відповідних факторів на групи контрагентів ТНК з 
виробництва кондитерських виробів в Україні 

Фактор впливу 

Групи контрагентів ТНК з виробництва кондитерських виробів в 
Україні 

Державні 
інститути 

Місцеві органи 
влади 

Національні 
виробники 

Домашні 
господарства 

Доходи 2 2 1 1 

Витрати –2 –2 –3 –1 

Зайнятість 1 1 0 1 

Інвестиції 1 1 1 0 

Підготовка 
персоналу 

0 0 1 1 

Інновації 1 1 0 0 

Інфраструктура 0 0 0 0 

Імпортозаміщення 2 1 1 0 

Експорт 1 1 1 0 

Імпорт –1 –1 –3 0 

Соціальна сфера 1 1 0 1 

Екологія –1 –1 0 –1 

Джерело: Розроблено автором. 

 

Відмічаємо незначне зміщення факторів впливу та сили впливу 

відповідних факторів на групи контрагентів транснаціональних корпорацій з 

виробництва кондитерських виробів в Україні. На окрему увагу заслуговує 

низькі значення сили впливу виділених факторів на всіх без виключення 

контрагентів відповідних ТНК. 
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Розрахунок інтегральних показників зробимо за тими ж факторами і їх 

питомою вагою, що були наведені для ТНК в Україні взагалі: 

Івді = 0,3*2 –0,3*2 + 0,1*1 + 0,2*1 + 0,1*1 = 0,4. 

Івмов = 0,3*2 – 0,3*2 + 0,1*1 + 0,2*1 – 0,1*1 = 0,2. 

Івнв = 0,2*1 – 0,3*3 + 0,2*1 + 0,1*0 – 0,2*3 = –1,1. 

Івдг = 0,3*1 – 0,3*1 + 0,2*1 + 0,1*1 – 0,1*1 = 0,2. 

Ізв = 0,4 + 0,2 – 1,1+ 0,2 = – 0,3. 

Відзначаємо незначний позитивний вплив такого типу 

транснаціональних корпорацій на національних виробників та загальний 

нейтральний вплив на соціально – економічну систему України. 

Охарактеризуємо силу впливу відповідних факторів на групи 

контрагентів ТНК з виробництва молочних виробів в Україні у таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7 

Сила впливу відповідних факторів на групи контрагентів ТНК з 
виробництва молочних виробів в Україні 

Фактор впливу 
Групи контрагентів ТНК з виробництва молочних виробів в Україні 

Державні 
інститути 

Місцеві органи 
влади 

Національні 
виробники 

Домашні 
господарства 

Доходи 2 3 1 2 

Витрати –1 –1 –3 –1 

Зайнятість 1 2 0 2 

Інвестиції 1 1 1 0 

Підготовка 
персоналу 

0 0 1 1 

Інновації 1 1 1 0 

Інфраструктура 0 1 1 1 

Імпортозаміщення 2 1 1 1 

Експорт 2 1 1 1 

Імпорт –1 –1 –2 0 

Соціальна сфера 1 2 0 2 

Екологія 0 –1 0 –1 

Джерело: Розроблено автором. 

 

Відмічаємо незначне зміщення факторів впливу та сили впливу 

відповідних факторів на групи контрагентів транснаціональних корпорацій з 

виробництва молочних виробів в Україні. На окрему увагу заслуговує низькі 



    213 
 

значення сили впливу виділених факторів на всіх без виключення 

контрагентів відповідних ТНК. 

Розрахунок інтегральних показників зробимо за тими ж факторами і їх 

питомою вагою, що були наведені для ТНК в Україні взагалі: 

Івді = 0,3*2 –0,3*1 + 0,1*1 + 0,2*1 + 0,1*2 = 0,8. 

Івмов = 0,3*3 – 0,3*1 + 0,1*2 + 0,2*1 – 0,1*1 = 0,9. 

Івнв = 0,2*1 – 0,3*3 + 0,2*1 + 0,1*1 – 0,2*2 = –0,8. 

Івдг = 0,3*2 – 0,3*1 + 0,2*2 + 0,1*2 – 0,1*1 = 0,8. 

Ізв = 0,8 + 0,9 – 0,8 + 0,8 = 1,7. 

Відзначаємо негативний вплив такого типу ТНК на національних 

виробників та позитивний вплив на всі інші групи контрагентів і загальний 

позитивний вплив на вітчизняну соціально – економічну систему. 

Охарактеризуємо силу впливу відповідних факторів на групи 

контрагентів ТНК з виробництва тютюнових виробів в Україні у таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 

Сила впливу відповідних факторів на групи контрагентів ТНК з 
виробництва тютюнових виробів в Україні 

Фактор впливу 

Групи контрагентів ТНК з виробництва тютюнових виробів в 
Україні 

Державні 
інститути 

Місцеві органи 
влади 

Національні 
виробники 

Домашні 
господарства 

Доходи 5 2 1 1 

Витрати –6 –5 –3 –5 

Зайнятість 1 2 0 1 

Інвестиції 1 1 1 0 

Підготовка персоналу 0 0 0 1 

Інновації 1 1 0 0 

Інфраструктура 0 0 0 0 

Імпортозаміщення 2 1 0 0 

Експорт 1 0 0 0 

Імпорт –2 –1 –1 0 

Соціальна сфера 1 1 0 1 

Екологія –1 –1 0 –1 

Джерело: Розроблено автором. 
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Відмічаємо незначне зміщення факторів впливу та сили впливу 

відповідних факторів на групи контрагентів транснаціональних корпорацій з 

виробництва молочних виробів в Україні. На окрему увагу заслуговують 

високі значення витрат держави, місцевих органів влади та домашніх 

господарств, що пов’язано з витратами на охорону здоров’я та відновлення 

працездатності населення. У той же час відзначаємо досить високі доходи 

держави від акцизного збору та ПДВ з продажу тютюнових виробів, а також 

високому показнику інновацій та експорт. 

Розрахунок інтегральних показників зробимо за тими ж факторами і їх 

питомою вагою, що були наведені для ТНК в Україні взагалі: 

Івді = 0,3*5 –0,3*6 + 0,1*1 + 0,2*1 + 0,1*1 = 0,1. 

Івмов = 0,3*2 – 0,3*5 + 0,1*2 + 0,2*1 – 0,1*1 = – 0,6. 

Івнв = 0,2*1 – 0,3*3 + 0,2*1 + 0,1*0 – 0,2*1 = –0,7. 

Івдг = 0,3*1 – 0,3*5 + 0,2*1 + 0,1*1 – 0,1*1 = – 1,0. 

Ізв = 0,1– 0,6 – 0,7–1,0 = – 2,2. 

Відзначаємо позитивний вплив такого типу транснаціональних 

корпорацій на місцеві громади,державні інститути та іновації при цьому 

негативний вплив на  національних виробників, домашні господарства та 

загальний, досить високий, негативний вплив на соціальні та екологічні 

аспекти. 

Таким чином, використовуючи запропоновані напрацювання, 

відзначаємо загальний позитивний вплив виділених підгруп 

транснаціональних корпорацій з виробництва харчової продукції, у частині 

доходів державного та місцевих бюджетів, створенні робочих місць, доданої 

варнтості, підготовці персоналу та залученні інвестицій. При цьому, слід 

відмітити досить негативний вплив ТНК на національних виробників, 

домашні господарства, екологію та соціальну сферу (особливо виробництво 

тютюнових виробів). Все це зумовлює необхідність розробки комплексу 

заходів оптимізації взаємовідносин ТНК з зазначеними групами 
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контрагентів у контексті формування механізмів ефективної політики в 

Україні. 

При цьому для оптимізації взаємодії транснаціональних корпорацій з 

державними інститутами та місцевими органами влади пропонується 

використовувати запропонований вище модель державного регулювання 

діяльності ТНК в Україні (див. підрозділ 3.2). 

Стосовно національних виробників вважаємо за необхідне 

запропонувати наступне: підвищення державного захисту від негативного 

впливу ТНК, активний пошук шляхів підвищення взаємодії з 

транснаціональними корпораціями (постачання або закупівля продукції 

(робіт, послуг), підвищення ефективності взаємодії з ТНК у контексті 

підготовки кадрів та інноваційної діяльності з залученням відповідних 

науково – дослідних інститутів та вищих учбових закладів. 

Для підвищення ефективності взаємодії вітчизняних домашніх 

господарств з транснаціональними корпораціями необхідно наступне: 

підвищення ролі формальних та неформальних об’єднань громадян; 

активізація впливу на ТНК контактних аудиторій (ЗМІ, групи активістів, 

окремі громадяни та ін.); стимулювання взаємодії на рівні держави та 

місцевих громад; справедлива оплата за сировину з боку ТНК.  

Зважаючи на виявлений сильний ступінь впливу функціонування ТНК 

на внутрішньому ринку України, доцільно забезпечити ефективний 

державний контроль та ефективні інструменти регулювання відповідно 

зарубіжній практиці. Для цього, проаналізувавши інсуючі державні 

регулятори за входом та діяльністю ТНК за кордоном, Україна могла б 

використати цей досвід у себе.  

Інвестиційна політика Австралії визначає низку конкретних типів 

інвестиційної пропозиції іноземних інвесторів, відомості про які надаються 

Уряду країни. Приватні іноземні інвестори зобов’язані отримати попереднє 

урядове схвалення на суму інвестицій понад 248 млн дол. США або участі 

інвестора у діяльності вітчизняної компанії у розмірі до 15% капіталу. Усі 
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іноземні державні установи повинні звернутися до уряду для затвердження 

будь-якого придбання австралійських активів, незалежно від вартості 

активів. Для порівняння, для інвесторів Нової Зеландії та США поріг у 

розмірі 248 млн дол. США. застосовується лише для інвестицій у певні 

чутливі сектори. В інших секторах застосовується поріг у 1,078 млн дол. 

США. Для сільського господарства контрольована сума інвестицій 

становить понад 58 млн дол. США [260] за винятком державних інвесторів. 

Крім того, визначені галузі для здійснення інвестицій у аграрний сектор 

(переробка м'яса, переробка птиці, переробка морепродуктів, переробка 

молока та вершків, виробництво сиру та інших молочних продуктів, 

переробка фруктів та овочів, виробництво олії та жирів, виробництво 

продукції зернових і виробництво цукру). Інвестиції в сільськогосподарські 

угіддя, як правило, також вимагають схвалення у разі, коли сукупна вартість 

земельних ділянок сільськогосподарських земель інвестора нерезидента 

перевищує 15 млн дол. США. США, за винятком випадків, що стосуються 

інвесторів, які є партнерами за торговельними угодами Австралії та 

(граничне значення в розмірі 0 доларів США), що застосовується до 

іноземних державних інвесторів.  

Казначейство Австралії несе відповідальність за всі рішення, що 

стосуються іноземних інвестицій, та за управління зовнішньою 

інвестиційною політикою. Казначейство або його делегат (зазвичай 

помічник казначея) переглядає інвестиційні пропозиції для визначення їх 

відповідності національним інтересам Австралії. У разі невідповідності 

пропозиції інвестора, казначей може заблокувати пропозиції або 

застосувати власні умови реалізації інвестиційного проекту для 

забезпечення захисту національних інтересів [261]. 

В астралії функціонує Рада з перегляду іноземних інвестицій (The 

Foreign Investment Review Board, FIRB) [11], яка допомагає казначею та 

здійснює управління FATA відповідно до інвестиційної політики. Політика 

зовнішніх інвестицій підтверджує суттєву роль FIRB. Усі рішення Казначея, 
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що стосуються пропозиції щодо іноземних інвестицій, підкріплені аналізом 

та рекомендаціями, прийнятими FIRB. 

Окреме законодавство встановлює інші вимоги та / або обмеження 

щодо іноземних інвестицій у таких сферах: 

 банківський сектор – іноземна власність у банківському секторі 

повинна відповідати Закону про банківську діяльність 1959 року, Закону про 

фінансовий сектор (акціонерні товариства) 1998 року та національної 

банківської політики; 

 аеропорти – Закон про аеропорти 1996 р. обмежує іноземну 

власність на деякі аеропорти до 49%;  

 індустрія судноплавства – Закон про реєстрацію судноплавства 

1981 р. вимагає, щоб судно повинно бути в мажоритарній власності, якщо 

воно повинно зареєстроване в Австралії, якщо тільки воно не визначене як 

зафрахтоване австралійським оператором; 

 телекомунікаційний сектор – сукупна іноземна власність 

обмежена 35%, а окремим іноземним інвесторам дозволено лише 5%. 

За даними FIRB, між 2007–2008 та 2011–2012 роками загальна сума 

затверджених іноземних інвестицій становила 844,8 мільярда доларів. Із 

загальної інвестиції кількість інвестицій у галузь видобутку склала 348,4 

млрд. дол. США. (41,2%), у послуги 155,9 млрд. дол. США. (18,5%), 

виробництво 111,3 млрд. дол. США. (13,2%), у фінанси та страхування 42,6 

млрд. дол. США. США (5%). За той самий період загальна сума 

затверджених інвестицій у сільське господарство становить 12,6 млрд. дол. 

США. США, або близько 1,5% загальної суми іноземних інвестицій (844,8 

млрд. дол. США. США), затверджених урядом.  

Отже, проведене дослідження визначило як позитивний так і 

негативний вплив ТНК на  соціально – економічну систему в Україні та 

необхідність активізації державного уваги у побудові взаємовідносин з 

такими контрагентами. При цьому, ключовим є: використання закордонного 

досвіду; удосконалення механізму державного регулювання діяльності ТНК 
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в Україні з залученням місцевих органів влади; підвищення ефективності 

оцінки впливу таких корпорацій на соціально – економічну систему країни 

та її окремі елементи; побудова комплексу заходів оптимізації 

взаємовідносин ТНК з відповідними групами контрагентів. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Специфіка взаємовідносин транснаціональних корпорацій та 

економічних систем країн світу призвела до появи значного за обсягом та 

різного за впливом інструментарію державного регулювання діяльності 

таких корпорацій. При цьому, необхідно виділяти дві головні групи таких 

напрямів, а саме: напрями активізації залучення інвестицій (збільшення 

обсягів прямих іноземних інвестицій, активізація інвестиційної активності 

діючих на внутрішньому ринку ТНК) та напрями регулювання взаємодії 

ТНК з внутрішнім ринком (регулювання діяльності ТНК, що функціонують 

на внутрішньому ринку як виробники, регулювання діяльності ТНК, що 

функціонують на внутрішньому ринку як імпортери). 

2. На особливу увагу для підвищення ефективності державного 

регулювання діяльності транснаціональних корпорацій на внутрішньому 

ринку України заслуговують заходи залучення інвестиційних ресурсів 

транснаціональних корпорацій країнами світу, що надані у вигляді 

порівняльної характеристики таких заходів та досвід податкового 

регулювання діяльності ТНК на внутрішніх ринках як економічно 

розвинутих країн, так і країн, що розвивають власні економічні системи. 

Заходи залучення інвестицій через приватизацію за участі ТНК, створення 

вільних економічних зон, концесії, ДПП, пільгового оподаткування, 

фінансового стимулювання, законодавчого та адміністративного 

стимулювання ТНК в економіку характеризуються позитивними та 
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негативними сторонами. Відзначаємо обмежені можливості застосування 

досвіду оподаткування транснаціональних корпорацій у економічно 

розвинутих країнах до вітчизняних реалій, враховуючі значну різницю у 

цілях такого регулювання між Україною і зазначеними країнами. 

3. Для підвищення ефективності державного регулювання ТНК на 

внутрішньому ринку України було розроблено та запропоновано для 

використання модель такого регулювання, що включає у себе поєднання 

регулювання державними інститутами та муніципальною владоюдіяльності 

трьох типів транснаціональних корпорацій: імпортерів, виробників та тих 

ТНК, що не представлені на внутрішньому ринку країни. 

4. Окремо в межах реалізації удосконаленого механізму державного 

регулювання діяльності ТНК в Україні пропонується використовувати: 

інтегральний показник розрахунку ефекту від входу на внутрішній ринок 

країни транснаціональних корпорацій, що на ньому не представлені та 

інтегральний показник розрахунку ефекту від функціонування на 

внутрішньому ринку країни ТНК – виробників. 

5. У контексті формування механізмів ефективної конкурентної 

політики в умовах транснаціоналізації України було виокремлено та оцінено 

за допомогою відповідних інтегральних показників значення ряду головних 

факторів впливу транснаціональних корпорацій на національних 

контрагентів в Україні (державні інститути, органи місцевої влади, 

національні виробники, домашні господарства). 

6. На основі оцінки впливу ТНК на визначені у ході дослідження 

групи національних контрагентів було запропоновано комплекс заходів 

оптимізації взаємовідносин ТНК з зазначеними групами контрагентів у 

контексті формування механізмів ефективної конкурентної політики в 

Україні. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

нове рішення актуального наукового завдання, що полягає у оцінці впливу 

транснаціональних корпорацій на розвиток внутрішнього ринку України та 

розробленні моделі державного регулювання їх діяльності. Це дало 

можливість зробити  такі висновки і пропозиції. 

1. Сутність транснаціоналізації – це міжнародні економічні зв’язки, 

пов’язані з діяльністю транснаціональних корпорацій за рахунок 

розширення мережі філій, інтернаціоналізації, концентрації капіталу, 

впровадження технологічних інновацій, розвитку світового фондового 

ринку та стратегічних альянсів. Систематизовано такі основні особливості 

транснаціональних корпорацій, які визначають їх вагоме місце у структурі 

світової економіки, як: незалежність; комплексність; територіальна 

експансія; компетентність; спеціалізація; компроміс; інтеграція; 

організаційна гнучкість; загальна ефективність. 

2. Сучасні умови діяльності ТНК зумовили появу нового підходу до 

процесу транснаціоналізації, заснованому на теоретичних концепціях. 

Транснаціональні корпорації розглядаються як досконалий інститут, який 

створює знання і володіє унікальними механізмами їх міжнародного 

трансферту. Еволюційний шлях концепцій транснаціоналізації полягає у 

трансформації теорії від досконалої до недосконалої конкуренції з початку 

60-х років ХХ ст., а з початку 90-х років ХХ ст. акценти були зміщені на 

міжнародне виробництво та локалізацію виробничих потужностей  на ринку 

збуту. 

3. Діяльність транснаціональних корпорацій спричинює стратегічний 

вплив на міжнародному (на потоки товарів, капіталу, технологій, діяльність 

міжнародних організацій, міжнародний поділ праці, методи організації та 

управління) та національному (на внутрішній ринок країн, фінансову, 

податкову, інвестиційну, соціальну політику, екологію, державне 
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управління) рівнях. Негативний вплив здебільшого проявляється у 

соціальному аспекті. 

4. Транснаціональні корпорації внаслідок своєї активності впливають 

на чимало елементів економічної світової системи. Їх суттєвий вплив 

проявляється в розмірі, структурі і напрямах потоків капіталу; в поширенні 

технологічних досягнень на міжнародному рівні; структурних і 

географічних змінах – щодо виробництва, споживання, світової торгівлі; 

конкурентоспроможності; глобальному розподілі та перерозподілі доходів; 

напрямах використання людського потенціалу; організації і структурі 

міжнародного співробітництва. Негативні впливи функціонування 

транснаціональних корпорацій, переважно в соціальному аспекті, не можуть 

заперечувати їх переваг у господарському вимірі. Діяльність інвестиційна, 

інноваційна, сприяння економічному розвитку, вплив на ринкову 

конкуренцію – позитивні аспекти світового «корпоративного порядку». 

5. Активне проникнення та розвиток в Україні діяльності ТНК у 1993–

2008 рр. зумовили впровадження інструментів державного регулювання, а з 

2008 р. механізми державного регулювання еволюціонували в основному 

через кризу національної економіки. Діяльність ТНК регулюється під 

впливом наддержавного регулювання, державного регулювання на рівні 

законодавчих та виконавчих органів влади та муніципальному рівні, 

регулювання контактними аудиторіями. З моменту незалежності України 

досліджуваними компаніями було проінвестовано в економіку України 

понад 5 млрд дол. США. 

6. Аналіз основних  тенденції та особливостей діяльності 

транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку дав змогу 

встановити ступінь їх впливу на розвиток окремих галузей народного 

господарства України. Доведено суттєву роль ТНК у формуванні потоків 

інвестиційних ресурсів у різних галузях, провідними з яких виступають 

фінансова, страхова, харчова, оптова та роздрібна торгівля. При суттєвому 

потенціалі українського ринку діяльність вивчених ТНК водночас обмежена 
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тіньовою економікою, що сягає 47% ВПП, низькою ефективністю захисту 

прав інвесторів та інтелектуальної власності, недієвістю антимонопольного 

законодавства, корупцією системи дозволів. 

7. При максимальному значені (позитивному/негативному) 

інтегрального показника – 10, встановлено досить позитивний вплив 

транснаціональних корпорацій на країну (показник 5,5) але – при цьому – 

досить низьку ефективність і результативність взаємодії таких корпорацій з 

окремими групами контрагентів у державі. 

8. Аналіз діяльності ТНК на внутрішньому ринку України дав змогу  

класифікувати фактори: 

1) за напрямом впливу: 

– позитивний: інвестиції, зайнятість та розвиток людських ресурсів, 

розширення обсягів експорту та вихід на нові ринки збуту продукції, 

валютна виручка, податкові надходження, скорочення імпорту товарів 

споживання шляхом збільшення у роздрібному товарообороті України 

питомої ваги продукції галузі, створення ланцюга вартості завдяки 

непрямому ефекту доданої вартості постачальників, дистриб’юторів, 

контрагентів та партнерів ТНК у харчовій промисловості завдяки 

придбанню сировини та матеріалів для виробництва продукції, інвестиції, 

розбудова інфраструктури; 

– негативний: ціни та вплив ТНК на ціноутворення, використання 

сировини та матеріалів, що зумовлює скорочення можливостей 

національних виробників у доступі до ресурсів та фактичний контроль над 

ресурсами міжнародних корпорацій (як наслідок – формування української 

економіки як постачальника сировини); виведення капіталу за кордон; 

2) за кількісними та якісними чинниками впливу: 

– кількісні чинники включають: доходи, витрати, нові робочі місця, 

обсяги податків, частку ринку, частку експорту та імпорту, частку ТНК у 

ВВП, обсяг інвестицій; 
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– якісні чинники включають: інновації, нові технології, новітні 

стандарти, корпоративну соціальну відповідальність, міжнародні стандарти 

у виробництві продукції та управлінні якістю, підвищення кваліфікації 

кадрів, нові види продукції, соціальний внесок в охорону здоров’я, 

оновлення технічного стану виробничих потужностей. 

9. На основі кількісного аналізу встановлено, що ТНК загалом за 

допомогою прямого та опосередкованого впливу контролюють від 20 до 90% 

внутрішнього ринку України залежно від напряму та галузі діяльності. 

10. Прямий вплив ТНК на внутрішньому ринку здійснюється шляхом 

створення доданої вартості у процесі виробництва продукції за основними 

напрямами, такими як: сплата податків, оплата праці, отримання доходів, що 

забезпечує приріст ВВП України. Опосередкований вплив та кількісні 

оцінки такого впливу відображають витрати ТНК у процесі виробництва або 

дистрибуції продукції. Встановлено, що національні дистриб’ютори 

іноземної продукції сприяють збільшенню рівня опосередкованого впливу 

діяльності ТНК на внутрішній ринок, зокрема у тютюновій галузі та збуті 

алкогольної продукції. Опосередкований вплив ТНК також здійснюється 

завдяки діяльності контрагентів та партнерів іноземних компаній, які 

зосереджені у галузях із великою часткою валової доданої вартості. 

11. Перспективними напрямами інтеграції ТНК у національну 

економіку України визначено: підвищення рівня державного захисту від 

негативного впливу ТНК, активний пошук шляхів підвищення взаємодії з 

транснаціональними корпораціями (постачання або закупівля продукції 

(робіт, послуг), підвищення ефективності взаємодії з ТНК у контексті 

підготовки кадрів та інноваційної діяльності з залученням відповідних 

науково-дослідних інститутів та вищих навчальних закладів. 

12. Механізм державного регулювання діяльності ТНК України 

повинен включати: щодо імпортерів доцільно використовувати політику 

стримування з метою стимулювання національного виробництва, щодо 

виробників продукції на внутрішньому ринку – політику підтримки та 
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стимулювання виробництва, використовувати заохочувальну політику в разі 

відсутності діяльності ТНК на внутрішньому ринку та одночасної потреби у 

розвитку такої діяльності в певних галузях національної економіки. 

Інструменти регулювання діяльності ТНК повинні регулювати діяльність 

імпортерів на внутрішньому ринку Україні та включати загальноекономічні 

– податкові, тарифні інструменти та вимоги до їх функціонування. 

13. Систематизовано структурні елементи транснаціональних 

корпорацій, які передбачають поділ на філії, спільні підприємства, 

холдинги, де створення філії вважається ключовим аспектом у розвитку 

корпорації, але не означає повну відмову від експортної діяльності, а також 

виокремлено три ключові стратегії сталого розвитку, якими керуються ТНК: 

соціальні, екологічні, економічні. 

14. З метою формування стратегії політики держави до 

транснаціональних корпорацій було розроблено та запропоновано модель 

державного регулювання діяльності ТНК, яка передбачає їх групову 

класифікацію: виробники, імпортери, ТНК, які не представлені на ринку. 
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Додаток Б 
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Додаток В 

Основні показники ринку праці (річні дані) в Україні у 2010-2018 роках 

  

Економічно активне населення у тому числі 

у віці 15-70 років працездатного віку зайняте населення безробітне населення (за методологією МОП) 

у середньому, 
тис.осіб 

у % до 
населення 

відповідної 
вікової групи 

у середньому, 
тис.осіб 

у % до 
населення 

відповідної 
вікової групи 

у віці 15-70 років працездатного віку у віці 15-70 років працездатного віку 

у середньому, 
тис.осіб 

у % до 
населення 

відповідної 
вікової групи 

у середньому, 
тис.осіб 

у % до 
населення 

відповідної 
вікової групи 

у середньому, 
тис.осіб 

у % до 
економічно 
активного 
населення 

відповідної 
вікової групи 

у середньому, 
тис.осіб 

у % до 
економічно 
активного 
населення 

відповідної 
вікової групи 

2010 20 894,1 63,6 19 164,0 71,9 19 180,2 58,4 17 451,5 65,5 1 713,9 8,2 1 712,5 8,9 

2011 20 893,0 64,2 19 181,7 72,6 19 231,1 59,1 17 520,8 66,3 1 661,9 8,0 1 660,9 8,7 

2012 20 851,2 64,5 19 317,8 72,9 19 261,4 59,6 17 728,6 66,9 1 589,8 7,6 1 589,2 8,2 

2013 20 824,6 64,9 19 399,7 72,9 19 314,2 60,2 17 889,4 67,3 1 510,4 7,3 1 510,3 7,8 

2014 19 920,9 62,4 19 035,2 71,4 18 073,3 56,6 17 188,1 64,5 1 847,6 9,3 1 847,1 9,7 

2015 18 097,9 62,4 17 396,0 71,5 16 443,2 56,7 15 742,0 64,7 1 654,7 9,1 1 654,0 9,5 

2016 17 955,1 62,2 17 303,6 71,1 16 276,9 56,3 15 626,1 64,2 1 678,2 9,3 1 677,5 9,7 

2017 17 854,4 62,0 17 193,2 71,5 16 156,4 56,1 15 495,9 64,5 1 698,0 9,5 1 697,3 9,9 

2018 17 939,5 62,6 17 296,2 72,7 16 360,9 57,1 15 718,6 66,1 1 578,6 8,8 1 577,6 9,1 
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Додаток Д 

Динаміка середньооблікової кількості штатних працівників в Україні у 

2010-2018 роках, тис. осіб 

  

Середньооблікова 
кількість штатних 

працівників2,  

Коефіцієнт обороту 
робочої сили2 

Середньомісячна заробітна плата2 

тис. осіб 

по 
прийому 

по 
звільненню 

номінальна реальна 

у % до середньооблікової 
кількості штатних 

працівників 
гривень 

у % до 
прожиткового 
мінімуму для 
працездатних 

осіб3 

у % до 
попереднього 

року 

2010 10 262 25,0 27,7 2 250 244,0 110,2 

2011 10 083 28,3 30,5 2 648 263,7 108,7 

2012 10 123 26,1 29,9 3 041 268,2 114,4 

2013 9 720 26,6 30,3 3 282 269,5 108,2 

2014 8 959 22,8 30,3 3 480 285,7 93,5 

2015 8 065 24,0 30,2 4 195 304,4 79,8 

2016 7 868 26,1 29,2 5 183 323,9 109,0 

2017 7 679 30,5 31,8 7 104 403,2 119,1 

2018 7 661 29,2 31,6 8 865 461,5 112,5 
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                                                                                              Додаток Е 

Додана вартість за витратами виробництва суб’єктів господарювання 

в Україні у сфері виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів (2014-2018) 

Галузь (згідно 
КВЕД) 

Одиниці 
вимірювання 

2014 2015 2016 2017 2018 
Відхилення, 

+/- 

виробництво 
харчових 

продуктів, 
напоїв і 

тютюнових 
виробів 

млн грн 42581,0 87291,8 96725,0 104505,1 134583,9 92002,9 

% від 
загального 

обсягу доданої 
вартості  

4 7 7 6 6 1,86 

виробництво 
харчових 
продуктів 

млн грн 49888,2 73124,1 77544,7 90025,8 115726,1 65837,9 

% від 
загального 

обсягу доданої 
вартості 

5 6 6 5 5 0,32 

виробництво 
напоїв 

млн грн 3069,7 8779,7 12965,8 12292,6 14807,1 11737,4 

% від 
загального 

обсягу доданої 
вартості 

0,30 0,68 0,93 0,68 0,66 0,36 

виробництво 
тютюнових 

виробів 

млн грн -10376,9 5388,0 6214,5 2186,7 4050,7 14427,6 

% від 
загального 

обсягу доданої 
вартості 

-1,00 0,42 0,45 0,12 0,18 1,18 

Усі галузі млн грн 1038411,3 1293595,5 1396286,2 1805589,1 2257297,4 1218886,1 
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Додаток Ж 

НАЙБІЛЬШІ КОМПАНІЇ СВІТУ ЗА РІВНЕМ КАПІТАЛІЗАЦІЇ 

Таблиця Ж.1 

Рейтинг компаній світу за рівнем капіталізації у 2014-2015 роках 

2015 2014 Назва компанії Капіталізація, 
млрд. дол. 

США. 

Доходи (net), 
млрд. дол. 

США. 

Країна 

1 1 Apple 724,773 39,510 США 

2 2 ExxonMobil 356,548 32,520 США 

3 5 Berkshire 
Hathaway 

356,510 19,872 США 

4 4 Google 345,849 14,444 США 

5 3 Microsoft 333,524 22,074 США 

6 16 PetroChina 329,715 17,268 Китай 

7 7 Wells Fargo 279,919 23,057 США 

8 6 Johnson&Johnson 279,723 16,323 США 

9 21 Ind.&Comm. Bank 
of China 

275,389 44,441 Китай 

10 14 Novartis 267,896 9,432 Швейцарія 

 

Джерело: складено автором за даними Financial Times [262] 
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Додаток З 

 
ВПЛИВ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ 

Таблиця  З.1 

Показники впливу прямих іноземних інвестицій на трансфер технологій в деяких країнах 
в період 2014-2018 рр. 

Джерело: складено автором за даними [91; 263; 264] 
 

Номер виражає рейтингову позицію країни. Індикатор, записаний у дужках, 

показує, якою мірою прямі інвестиції були пов'язані з передачею технологій в даній 

країні. Максимальний показник може скласти 7 і означає, що ПІІ мають значний вплив 

на передачу технології, з точки зору приймаючої країни.  

 
 

 

 

Країна 2014-2015 2015-2016 2017-2018 

Ireland 1 (6,3) 1 (6,3) 1 (6,4) 

Singapore 3 (6,0) 5 (5,8) 2 (5.9) 

United Arab Emirates 6 (5,7) 2 (5,9) 3 (5,8) 

Panama 7 (5,6) 3 (5,8) 4 (5,7) 

Costa Rica 4 (5,7) 6 (5,7) 5 (4,6) 

Qatar 2 (6,0) 4 (5,8) 6 (5,6) 

Lithuania 62 (4,8) 9 (5,3 7 (5.5) 

Malaysia 16 (5,3) 13 (5,3) 8 (5,5) 

Luxembourg 8 (5,5) 7 (5,5 9 (5,4) 

Saudi Arabia 9 (5,5) 8 (5,5 10 (5,4) 

Slovak Republic 5 (5,7) 26 (5,1) 18 (5,1) 

Hungary 25 (5,2) 15 (5,3) 19 (5,1) 

Turkey 64 (4,8) 47 (4,9) 28 (5,1) 

Estonia 40 (5,0) 31 (5,1) 34 (5,0) 

Czech Republic 15 (5,3) 27 (5,1) 36 (5,0) 

Brazil 23 (5,2) 25 (5,1) 39 (4,9) 

United States 55 (4,9) 46 (4,9) 41 (4,9) 

Germany 85 (4,5) 58 (4,8) 43 (4,9) 

Latvia 94 (4,3) 85 (4,5) 44 (4,8) 

China 80 (4,6) 78 (4,5) 81 (4,5) 

France 51 (4,9) 73 (4,6) 48 (4,8) 

Tajikistan 123 (3,8) … 101 (4,2) 

Russian Federation 120 (3,9) 125 (3,7) 123 (3,8) 

Iran, Islamic Rep. 114 (4,0) 123 (3,8) 124 (3,8) 

Iceland 82 (4,5) 124 (3,8) 125 (3,7) 

Nepal 128 (3,7) 126 (3,7) 126 (3,7) 

Ukraine 124 (3,8) 131 (3,6) 127 (3,7) 

Italy 112 (4,0) 127 (3,7) 128 (3,7) 

Zimbabwe 136 (3,3) 132 (3,6) 133 (3,5) 
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Додаток  К 

МАТРИЦЯ СУТТЄВОСТІ NESTLÉ 2016 

 



 

Додаток  Л 

Динаміка прямих інвестицій (акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці України (2010-2018), млн дол. США. США 

  
Обсяги на 1 січня 

На 31 грудня 2018 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 

Усього з країн ЄС 31 538,4 36 969,1 39 268,9 41 132,3 41 032,8 31 046,9 26 405,6 26 203,6 27 465,5 

Кіпр 8 603,1 9 620,5 12 700,8 15 907,7 17 725,6 12 769,4 10 239,5 9 690,1 10 008,6 

Нідерланди 7 461,3 11 389,8 9 323,8 8 727,6 9 007,5 6 986,7 6 184,7 5 948,4 6 292,9 

Велика Британія 2 234,1 2 229,9 2 536,4 2 496,9 2 768,2 2 153,4 1 790,3 2 008,7 2 169,0 

Німеччина 6 009,6 5 001,2 5 329,8 4 496,3 2 908,4 2 105,2 1 598,2 1 584,6 1 792,6 

Франція 1 381,1 2 105,4 1 993,1 1 510,3 1 520,5 1 394,6 1 305,4 1 294,5 1 346,6 

Австрія 1 674,7 1 798,9 2 317,5 2 476,9 2 314,0 1 648,7 1 559,8 1 268,2 1 265,9 

Люксембург 263,0 435,4 488,9 559,5 555,8 398,8 363,9 964,2 942,3 

Польща 847,0 913,0 834,3 897,2 819,8 808,6 758,3 764,4 815,5 

Угорщина 708,6 697,6 678,5 684,3 685,9 593,2 614,9 770,1 796,0 

Швеція 674,2 1 108,9 1 141,9 1 084,4 439,3 360,2 328,9 322,1 353,6 

Інші країни ЄС 1 681,7 1 668,5 1 923,9 2 291,2 2 287,8 1 828,1 1 661,7 1 588,3 1 682,5 

Довідково:                   

Усього в Україні 38 992,9 45 370,0 48 197,6 51 705,3 53 704,0 40 725,4 36 154,5 37 513,6 39 144,0 

Усього з країн ЄС-15 20 844,9 25 214,5 24 480,6 22 772,2 20 879,1 16 076,5 14 065,9 14 280,8 15 116,1 

 

 

 

 

          


