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Постановка проблеми. У сучасних умовах транснаціональні корпорації є одним з 

найважливіших елементів розвитку світової економіки та міжнародних економічних відносин. ТНК 

функціонують через свої структурні підрозділи в багатьох країнах світу відповідно до єдиної 

науково-виробничої та фінансової стратегії, мають величезний науково-виробничий і ринковий 

потенціал. Однак у реалізації своєї цільової функції у країнах, що розвиваються, вони зіштовхуються 

з низкою труднощів як економічного, так і політичного характеру. Основними серед економічних 

труднощів є низька продуктивність праці, незначний рівень приватного й державного споживання, 

несформований внутрішній ринок, нерозвинена транспортна та ринкова інфраструктура. ТНК 

змушені вкладати значні кошти, щоб забезпечити ефективне функціонування своїх підрозділів, 

розташованих у країнах, що розвиваються, і надавати їм економічну допомогу. Значення діяльності 

ТНК полягає не тільки в економічному і соціальному аспектах, а й у екологічно та технічному. Вони  

контролюють істотну частину науково-технічного потенціалу промислово розвинутих країн, що 

дозволяє їм відігравати важливу роль у міжнародному обміні технологіями й науково-технічними 

знаннями, активно брати участь у науково-технічному прогресі та сприяти структурним зрушенням у 

світовій економіці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У світовій та українській економічній науці 

діяльність ТНК досліджували такі вчені, як Л. Антонюк, В. Базилевич, П. Баклі, О. Білорус, 

З. Борисенко, Р. Вернон, О. Вільямсон, А. Гальчинський, В. Геєць, Е. Гекшер, Дж. Гелбрейт, 

Дж. Даннінг, Я. Жаліло, К. Іверсен, М. Кассон, Р. Кейвз, Ч. Кінделбергер, Р. Коуз, К. Коулінг, 

П. Кругман, Д. Лук’яненко, Дж. Міль, Ф. Нікербокер, Р. Ньюфармер, М. Портер, А. Поручник, 

А. Рагман, О. Рогач, Ф. Рут, Р. Сагден, А. Філіпенко, С. Хаймер та інші. Незважаючи на зростаючий 

інтерес до досліджень транснаціональної діяльності, окремі концептуальні питання її впливу на 

національний економічний розвиток залишаються дискусійними, разом з тим у вітчизняній 

економічній науці та регулятивній практиці актуалізуються дослідження, зокрема, таких проблем, як 

державне стимулювання інвестицій ТНК, їхня переорієнтація з торговельно-розподільчої на 

виробничу інвестиційну діяльність; узгодження корпоративних транснаціональних стратегій із 

структурними пріоритетами національно-економічного розвитку; нейтралізація діяльності філій ТНК, 

орієнтованої на створення монополій на українському ринку;  недобросовісний олігополістичний 

конкурентний тиск на національні компанії. 
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Постановка завдання. Метою дослідження є визначення характеру діяльності ТНК в економіці 

країн, що розвиваються; вивчення позитивних та негативних наслідків діяльності ТНК для 

приймаючої країни; дослідження економічного середовища діяльності ТНК у країнах, що 

розвиваються; з’ясування тенденції в інвестуванні ТНК у національні економіки; виявлення шляхів 

залучення інвестицій в економіку країн, що розвиваються, та перспектив взаємодії ТНК з 

національними компаніями. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом останніх  десятиліть транснаціоналізація 

стала не тільки ключовою тенденцією світогосподарського розвитку, але й рушійною силою 

глобалізації. Інтенсифікуючи інвестиційно-фінансові потоки, пришвидшуючи міжнародні 

торговельний та технологічний обміни, розповсюджуючи ефективний корпоративний менеджмент, 

транснаціоналізація позитивно впливає на світогосподарську динаміку. Однак за незбалансованого 

регулювання цей процес породжує міжкраїнні та міжрегіональні дисбаланси, дискредитує 

конкурентні механізми ринку. За визначенням Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), 

транснаціональні корпорації – це підприємства, що складаються з материнського підприємства та 

його закордонних філіалів, при цьому ТНК можуть як набувати статусу корпорації, так і не мати 

цього статусу. 

Інвестиційна діяльність ТНК насамперед пов’язана зі здійсненням прямих іноземних 

інвестицій. Під інвестиціями розуміються ті економічні ресурси, які спрямовуються на збільшення 

реального капіталу суспільства, тобто на розширення або модернізацію виробничого потенціалу. 

Іноземні інвестиції передбачають переміщення капіталу від країни-донора до країни-реципієнта 

інвестицій. Основна частина прямих іноземних інвестицій припадає на транснаціональні корпорації, 

котрі, як правило, є величезними підприємствами промислово розвинутих країн. Прямі іноземні 

інвестиції із країни базування, в котрій розташовується головне підприємство ТНК, у приймаючу 

країну, в якій корпорація має свої філії або дочірні підприємства, є головною ознакою 

транснаціональності їх діяльності [1]. 

Сьогодні приймаючі країни, як правило, схвалюють діяльність транснаціональних корпорацій 

на своїй території. При виборі країни транснаціональні корпорації оцінюють умови інвестування за 

такими основними критеріями: оцінка місцевого ринку з точки зору наявності ресурсів, 

місцезнаходження тощо, політична стабільність в країні, правові умови іноземних інвестицій, 

система оподаткування, характер торгової політики, ступінь розвитку інфраструктури, захист 

інтелектуальної власності, державне регулювання економіки, вартість робочої сили та рівень її 

кваліфікації, стабільність національної валюти, можливості репатріації прибутків тощо. Володіючи 

величезними ресурсами, ТНК мають таку ринкову владу, яка робить їх незалежними суб’єктами 

міжнародної економічної системи, зумовлюючи зміни в національних економіках.  

Вплив міжнародних корпорацій на економіку держав у більшості випадків обумовлений тим, 

що транснаціональні корпорації концентрують значну частку транснаціонального капіталу, що вільно 

функціонує на світовому ринку та переміщується у глобальному просторі. Більшість світових ринків 

мають олігополістичну структуру, коли домінуюче положення належить транснаціональним 

компаніям, які співпрацюють між собою на різних ринках країн світу. Особливо висока концентрація 

капіталу спостерігається у літакобудуванні, автомобілебудуванні, галузях, що пов’язані з 

інформаційними технологіями та програмним забезпеченням, міжнародній мережі телекомунікацій 

[2]. ТНК мають значну перевагу – можуть використовувати у власних інтересах переваги 

внутрішньофірмового ринку та майже не залежати від змін зовнішнього середовища. Це зменшує їх 

залежність від економічної політики урядів різних країн, дає можливість долати торговельні бар’єри, 

використовуючи трансфертні ціни [3]. 

Здійснюючи прямі іноземні інвестиції, THK переміщують через національні кордони 

виробничі ресурси. Таке переміщення із країн, де вони є в надлишку, у країни, які відчувають їх 

нестачу, сприяє ефективному розміщенню світових факторів виробництва і як наслідок – зростанню 

обсягів виробництва у світі. Світова спільнота отримує істотні вигоди від ефективного розміщення 

ресурсів, переміщення кваліфікованої робочої сили, капіталу, технологій та ін. Пріоритетними 

напрямками інвестування в Україні є: сільськогосподарський виробничий сектор (виробництво і 
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зберігання харчових продуктів, включаючи дитяче харчування та біопаливо, з акцентом на заміщення 

імпорту); житлово-комунальне господарство (створення очисних споруд); будівництво, 

реконструкція і технічне переозброєння у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання 

та водовідведення; машинобудівний сектор (виробництво комп’ютерів, електронних і оптичних 

виробів, машин й устаткування, електроустаткування, транспортних засобів та інших транспортних 

засобів); транспортна інфраструктура (будівництво, реконструкція та технічне оснащення у галузі 

транспортної інфраструктури; сектор туризму (будівництво рекреаційних об’єктів, а також 

туристичних об’єктів інфраструктури). 

Відповідно до результатів опитування серед членів Американської торгової плати 

(166 респондентів), найбільш прогресивною і перспективною галуззю в Україні є сільське 

господарство (рис. 1) [4]. Однак у цій сфері, на думку експертів, ще необхідно, зокрема, розвивати 

альтернативні інструменти підтримки дрібних фермерів. Це знову підтверджує, що Україна є 

аграрно-індустріальною країною. Україна займає перші місця за обсягом експорту 

сільськогосподарських продуктів в Європі, а по деяким товарам – і в світі. Проте це переважно 

сировинні продукти, які не створюють значної доданої вартості. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сфери діяльності в Україні, які мають найвищий потенціал зростання/покращення 

у 2016 році 

 

Варто зазначити, що країни зацікавлені в інвестиціях ТНК, особливо в країнах, що 

розвиваються, існує велика потреба в іноземних інвестиціях. Це зумовлено тим, що ТНК створюють 

якісні передумови соціально-економічного розвитку країни. До виникнення транснаціональних 

корпорацій усі приватні іноземні інвестиції були в основному портфельними. З появою ТНК частина 

міжнародного руху капіталу набуває форми прямих іноземних інвестицій (ПІІ) [5]. Вони дозволяють 

транснаціональним корпораціям використовувати підприємства в зарубіжних країнах для 

виробництва і збуту продукції, швидко розповсюджувати нові товари та технології в міжнародному 

масштабі, тим самим підвищуючи свою конкурентоспроможність. 

В Україні транснаціональні корпорації зосереджують свою діяльність у промисловості 

(30,6 %), а саме в переробній (26,1 %). Друге місце займає фінансова та страхова діяльність (27,3 %). 

Професійна, наукова та технічна діяльність займає одне з останніх місць, куди залучаються іноземні 

інвестиції (5 %) (рис. 2). Проте саме ця сфера має тенденцію до зростання, з року в рік тут 

отримується все більше інвестицій (1163,5 млн дол. США – у 2010 р., 2453 млн дол. США – у 

2015 р.). За даними Державної служби статистики України серед країн світу найбільше інвестує в 

економіку України Кіпр – 27 % всіх іноземних інвестицій (рис. 3). Німеччина 89 % інвестицій в 

Україні спрямовує у переробну промисловість, зокрема у металургійне виробництво та виробництво 

готових металевих виробів [6]. 

10 сфер, які мають найвищий потенціал 

зростання/покращення в 2016 році
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Рисунок 2 – Структура прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіці 

України за видами економічної діяльності, 2015 рік 
 

 
Рисунок 3 – Структура прямих іноземних інвестицій по країнам світу в економіку України, 

2015 рік 
 
У сучасних умовах країнам, що розвиваються, необхідно залучати прямі іноземні інвестиції, 

отримувати якомога більше вигод від них для свого економічного розвитку. Найбільше інвестицій в 
цих країнах вкладаються у природні ресурси, проте частка інвестицій у сфері виробництва і послуг 
поступово збільшується. Транснаціональні корпорації з усіх частин світу інвестують саме в країни, 
що розвиваються. Міжнародне співтовариство має підтримувати ці країни саме тому, що ПІІ можуть 
зробити істотний внесок у світове економічне зростання. Зрозуміло, що прямі іноземні інвестиції 
можуть мати місце тільки тоді, коли це дозволяє нормативно-правова база. Сьогодні країнам, що 
розвиваються, потрібно покращити нормативно-правову базу, щоб зробити більш сприятливі умови 
для інвестування, зокрема, забезпечити стабільність і передбачуваність правового поля, вдосконалити 
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Добувна 

промисловість і 

розроблення 

кар'єрів 

2,9 % 

Постачання 

електроенергії, газу, 

пари та 

кондиційованого 

повітря 

1,5 % 
Водопостачання; 

каналізція, 

поводження з 

відходами 

0,2 % 

 

Промисловість 

30,6 % 

                                                                                                                             

Кіпр 

27 % 

Нідерланди 

13 % 

Німеччина 

12 % 

Російська 

Федерація 

8 % 

Австрія 

6 % 

Велика 

Британія 

4 % 

Віргінські 

острови 

4 % 

Франція 

4 % 

Швейцарія 

3 % 

Інші країни 

19 % 
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податкове, земельне, корпоративне та митне законодавство, спрямоване на активізацію інвестиційної 
діяльності, удосконалити механізм захисту інвестицій суб’єктів підприємницької діяльності. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, вплив транснаціональних корпорацій на конкурентне середовище приймаючих країн є 
неоднозначним. Залучення значних зовнішніх інвестиційних ресурсів, нових технологій і продуктів, 
інноваційного менеджменту спричиняє зростання внутрішньої та міжнародної конкурентоспроможності. 
Однак, масштабна діяльність ТНК, як правило  порушує цінові та структурні пропорції на 
внутрішньому ринку, сприяє монополізації окремих його елементів, посилює зовнішні неекономічні 
впливи. Особливо суперечливими є впливи експансіоністської політики ТНК на інтенсивність та 
структуру конкуренції в країнах з невисоким рівнем економічного розвитку. Зростаюча значимість 
транснаціональних корпорацій як суб’єктів світової економіки, трансформація їхніх стратегічних 
мотивацій та практичних дій набувають все виразнішого глобального характеру, що обумовлює 
пошук нових підходів до теоретичного дослідження та практичного регулювання діяльності ТНК. 
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Мета дослідження – удосконалення механізму розвитку інвестиційної діяльності 
транснаціональних корпорацій. 

Методи дослідження – абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід. 
У сучасних умовах транснаціональні корпорації є одним з найважливіших елементів розвитку 

світової економіки та міжнародних економічних відносин. ТНК функціонують через свої структурні 
підрозділи в багатьох країнах світу відповідно до єдиної науково-виробничої та фінансової стратегії, 
мають величезний науково-виробничий і ринковий потенціал. Однак у реалізації своєї цільової 
функції у країнах, що розвиваються, вони зіштовхуються з низкою труднощів як економічного, так і 
політичного характеру. Основними серед економічних труднощів є низька продуктивність праці, 
незначний рівень приватного й державного споживання, несформований внутрішній ринок, 
нерозвинена транспортна та ринкова інфраструктура. ТНК змушені вкладати значні кошти, щоб 
забезпечити ефективне функціонування своїх підрозділів, розташованих у країнах, що розвиваються, 
і надавати їм економічну допомогу. Значення діяльності ТНК полягає не тільки в економічному і 
соціальному аспектах, а й у екологічно та технічному. Вони  контролюють істотну частину науково-
технічного потенціалу промислово розвинутих країн, що дозволяє їм відігравати важливу роль у 
міжнародному обміні технологіями й науково-технічними знаннями, активно брати участь у науково-
технічному прогресі та сприяти структурним зрушенням у світовій економіці. 

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – удосконалення механізму 
гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, 
СВІТОВА ЕКОНОМІКА, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, 
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ. 

 
ABSTRACT 

Fedoruk O.V., Tuzhyk A.P. Perspective trends of development of investment activity of transnational 
corporations. Economics and management on transport. Kyiv. National Transport University. 2016. Vol. 3.  

The article investigates the nature of activities of TNCs in developing economies; studies the positive 
and negative effects of TNC activities for the host country; analyzes economic environment of TNC 
activities in developing countries; ascertains trends in investing of TNCs in the national economy; identifies 
ways to attract investment in the economy of developing countries and prospects of interaction of TNCs with 
national companies. 

Object of the research – the process of ensuring economic security of international cooperation. 
Purpose of the study – improvement of the mechanism of development of investment activity of 

transnational corporations. 
Methods of research – method of abstracting, analysis and synthesis, induction and deduction, system 

approach. 
Under present-day conditions transnational corporations is one of the most important elements of the 

development of the world economy and international economic relations. TNCs operate through its structural 
units in many countries of the world in accordance with the unified scientific-production and financial 
strategy, have a huge scientific-production and market potential. However in implementing of its objective 
function in the developing countries they face a number of difficulties both economic and political character. 
Chief among economic problems are low productivity of labor, insignificant level of private and public 
consumption, not formed domestic market, undeveloped transport and market infrastructure. TNCs forced to 
invest heavily in order to ensure the effective operation of its units located in developing countries, and to 
provide them with economic aid. The value of TNCs activities lies not only in the economic and social 
aspects, but also in the ecological and technical. They control a substantial part of the scientific and technical 
potential of the industrialized countries, which allows them to play an important role in the international 
exchange of technology and scientific and technical knowledge, to actively participate in scientific and 
technical progress and promote structural shifts in the global economy. 

Forecast assumptions about the object of study – improvement of the mechanism of ensuring 
economic security of international cooperation. 

KEYWORDS: TRANSNATIONAL CORPORATIONS, INVESTMENT ACTIVITY, GLOBAL 
ECONOMY, INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS, SUBSIDIARIES, FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT. 
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В статье исследован характер деятельности ТНК в экономике развивающихся стран; изучены 
положительные и отрицательные последствия деятельности ТНК для принимающей страны; 
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проанализирована экономическая среда деятельности ТНК в развивающихся странах; выяснены 
тенденции в инвестировании ТНК в национальные экономики; выявлены пути привлечения 
инвестиций в экономику развивающихся стран и перспективы взаимодействия ТНК с 
национальными компаниями. 

Объект исследования – процесс обеспечения экономической безопасности международного 
сотрудничества. 

Цель исследования – усовершенствование механизма развития инвестиционной деятельности 
транснациональных корпораций. 

Методы исследования – абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, системный 
подход. 

В современных условиях транснациональные корпорации является одним из важнейших 
элементов развития мировой экономики и международных экономических отношений. ТНК 
функционируют через свои структурные подразделения во многих странах мира в соответствии с 
единой научно-производственной и финансовой стратегией, имеют огромный научно-
производственный и рыночный потенциал. Однако в реализации своей целевой функции в 
развивающихся странах они сталкиваются с рядом трудностей как экономического, так и 
политического характера. Основными среди экономических проблем являются низкая 
производительность труда, незначительный уровень частного и государственного потребления, 
несформированный внутренний рынок, неразвитая транспортная и рыночная инфраструктура. ТНК 
вынуждены вкладывать значительные средства, чтобы обеспечить эффективное функционирование 
своих подразделений, расположенных в развивающихся странах, и предоставлять им экономическую 
помощь. Значение деятельности ТНК заключается не только в экономическом и социальном 
аспектах, но и в экологическом и техническом. Они контролируют существенную часть научно-
технического потенциала промышленно развитых стран, что позволяет им играть важную роль в 
международном обмене технологиями и научно-техническими знаниями, активно участвовать в 
научно-техническом прогрессе и способствовать структурным сдвигам в мировой экономике. 

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования – усовершенствование 
механизма обеспечения экономической безопасности международного сотрудничества. 
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