
Інвестиції: практика та досвід № 11/201726

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

УДК 339.9

Р. О. Мадяр,
к. е. н., доцент кафедри економічної теорії,
ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород
Ю. Б. Кушнір,
к. е. н., доцент кафедри економічної теорії,
ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород
М. І. Далекорей,
к. філос. н., доцент кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій,
ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В
ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

R. Madyar,
Ph. D in economics, associate professor, the lecturer of economic theory department,
Uzhhorod National State University
Y. Kushnir,
Ph. D in economics, associate professor, the lecturer of economic theory department,
Uzhhorod National State University
M. Dalekorey,
Ph. D in phylosophy, associate professor, the lecturer of the department of international
studios and public communications, Uzhhorod National State University

TRANSNATIONALIZATION OF UKRAINIAN BUSINESS INTO GLOBAL ECONOMICS

У статті розглянуто особливості транснаціоналізації українського бізнесу. Проаналізовано тео�
ретичне підгрунтя мотиваційних рішень щодо можливості реалізації стратегічних цілей ТНК. Досл�
іджено наявний та потенційний вплив ТНК на українську економіку та визначено перспективні на�
прями взаємодії ТНК та економічної системи держави. Проаналізовано динаміку надходжень пря�
мих інвестицій в Україну та розкрито основні переваги та недоліки діяльності транснаціональних
корпорацій щодо економіки України. Досліджено, що діяльність ТНК, що працюють в Україні, спря�
мована переважно на внутрішній ринок: продаж імпортованої продукції або виробництво переваж�
но для українського ринку. Розроблено та викладено основні рекомендації покращення інвестицій�
ного клімату в країні, серед яких пріоритет матиме раціональна система державного регулювання
інвестиційної політики, що підштовхне ТНК до створення нових виробничих потужностей в Україні.
Водночас варто обмежити доступ ТНК, головною метою яких є використання природних ресурсів.
Важливим завданням також є сприяння підвищенню конкурентоспроможності українських вироб�
ників на зовнішніх ринках.

The author of the article focuses on the features of transnationalization of Ukrainian business. The
author dwells on the theoretical basis of motivational decisions for the implementation of strategical aims
of transnational corporations. The existent and potential influence of transnational corporations on
Ukrainian economy is analyzed. The prospective directions of the interaction of transnational corporations
and the economic system of the state are singled out. The author sheds the light on the dynamics of
direct investments in Ukraine and surfaces main pros and cons of operation of transnational corporations
in the state. The author claims that the operation of transnational corporations that work in Ukraine
concentrates mostly within the home market: sell of imported goods or production of goods mostly for
Ukrainian market. The important recommendations for the enhancement of investment climate are worked
out. One of the most essential recommendations is the rational system of national regulation of investment
policy that makes transnational corporations develop production activity in Ukraine. Meantime it's
necessary to restrict the usage of natural resources by transnational corporations and encourage the
increase of competitiveness of Ukrainian manufacturers within external markets.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Наразі наявність ТНК в Україні забезпечує значний

соціально"економічний ефект, хоча він, безперечно, да"
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лекий від можливого. Адже нині більшість ТНК, які пра"

цюють в Україні, переважно імпортують готову продук"

цію, вивозять сировину і надають фінансові та посеред"

ницькі послуги, тобто не створюють у країні додану

вартість. При цьому деякі з них ставлять за мету моно"

полізувати ті чи інші ринки збуту задля отримання над"
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прибутків і навіть використовуються в геополітичних

цілях. Звісно, це не сприяє розвитку національної еко"

номіки. Тому важливим є з'ясування першочергових зав"

дань, які потрібно вирішити для того, щоб транснаціо"

нальні корпорації привносили на українські ринки інно"

вації, розвивали тут виробництво як для внутрішнього

споживання, так і для експорту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню сутності ТНК, особливостям їх функ"

ціонування та впливу на залучення інвестицій та націо"

нальні економіки загалом присвячено чимало праць за"

рубіжних та вітчизняних вчених, зокрема таких: Д. Дай"

кер, Дж.  Даннінг, М. Бирка, В. Кочетков, П.О. Куцик,

Л. Молчанова, В. Мотриченко, І.Ночвіна, С. Радзієвсь"

ка, М. Овчарук, С. Якубовський та ін. Значним внеском

у дослідження різних аспектів формування та діяльності

ТНК є праці вітчизняних учених В. Будкіна, О. Білоруса,

В. Білошапки, М. Дудченка, М. Рубцової, В. Рокочої, Д. Лу"

к'яненка, В. Сіденка, А. Кредісова, Ю. Пахомова, А. Поруч"

ника, А. Філіпенка, А. Румянцева. Проте залишаються

не повністю дослідженими проблеми функціонування

світових ТНК в олігархічній моделі української еконо"

міки, котрі порівняно з нинішніми олігархічними конг"

ломератами, що працюють в різних галузях України, все

ж мають очевидні переваги.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Дослідження наявного й потенційного впливу ТНК

на українську економіку та визначення перспективних

напрямів взаємодії ТНК та економічної системи держа"

ви.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
На сучасному етапі розвитку світової економічної

системи, її трансформації у глобальну економіку особ"

ливого значення набувають процеси транснаціоналі"

зації, які проявляються у створенні та розвитку транс"

національних корпорацій (ТНК), у посиленні ролі й мо"

більності світового капіталу в усіх його формах і особ"

ливо у формі глобальних прямих іноземних інвестицій

(ПІІ) [1, с. 324]. Центром ТНК є материнська компанія,

яка розміщена в країні базування і здійснює централі"

зоване планування, управління і контроль за діяльністю

своїх закордонних підрозділів — дочірніх підприємств,

асоційованих компаній і філій, що розташовані в прий"

маючих країнах [1, с. 325].

Основними ознаками ТНК є:

— здійснення виробництва товарів або послуг, не

менше ніж у 6 країнах;

— частка іноземних працівників становить не мен"

ше ніж 25%;

— структура активів складає не менше ніж 25% ка"

піталовкладень за кордоном;

— річний обсяг не менше 1 млрд дол.;

— обсяг реалізації товарів за межами головної ма"

теринської компанії складає не менше 20 %;

— єдина стратегія управління розвитку національ"

них підприємств, які входять в організаційну структуру

ТНК [2, с. 3].

Швидке поширення ТНК стало характерною особ"

ливістю другої половини ХХ ст. — початку ХХІ ст. ТНК

стали невід'ємною складовою зовнішньоекономічної

діяльності будь"якої розвиненої країни. Кількість ТНК

та їх філій щороку зростає. За даними Конференції ООН

з торгівлі та розвитку, в усьому світі налічується близь"

ко 82 тис. ТНК, що включають 810 тис. зарубіжних філій.

У світовій економіці нині нараховується 82000 ТНК та їх

філіалів. На ТНК припадає 50 % світової торгівлі та 67%

зовнішньої торгівлі, також 80 % винаходів і ліцензій.

Згідно з оцінками аналітиків, експорт зарубіжних філій

ТНК складає приблизно 1/3 від загального експорту

товарів і послуг, ринкова капіталізація окремих ТНК

перевищує 500 млрд дол. США, а щорічні обсяги про"

дажів становлять 150—200 млрд дол. [3, с. 202]. Існу"

ють різні оцінки діяльності ТНК та їх впливу на економ"

іки країн як базування, так і приймаючих країн. Але в

будь"якому випадку слід визнати, що ТНК є найважлив"

ішим суб'єктом глобальної економіки, рушійною силою

глобалізаційних процесів. ТНК як складова система по"

стійно взаємодіє із зовнішнім середовищем на націо"

нальному та світовому рівнях. Доменами найбільших

ТНК в основному є держави із сильними, стабільними

економіками такі, як: США, Великобританія, Німеччи"

на, Китай, Японія, Франція та ін. На територіях промис"

лово розвинутих держав розміщено понад 80 % мате"

ринських компаній і близько 33 % філій іноземних до"

менів, у країнах, які розвиваються, відповідно 19,5 % і

майже 50 %, у постсоціалістичних — близько 0,5 % і

17 % [4].

Мотивація рішення про діяльність ТНК у тій чи іншій

країні визначається її стратегічними планами. Теоретич"

ним підгрунтям можливості реалізації стратегічних цілей

ТНК є розроблена модель Даннінга і Портера, яка діста"

ла назву "Еклектичної парадигми чи парадигми ОLІ".

Згідно з цією теорією при прийнятті рішення щодо іно"

земного інвестування ТНК мають приділяти увагу наяв"

ності виконання трьох основних умов [5, с. 39]:

1. О (ownership specific advantages) — особисті пе"

реваги фірми. Ця характеристика вказує на немате"

ріальні активи, які є в ексклюзивному володінні підприє"

мства і можуть бути передані в межах багатонаціональ"

ного підприємства за низькими витратами, що сприяти"

ме збільшенню доходів чи зниженню витрат. Однак опе"

раційна діяльність багатонаціонального підприємства,

що здійснюються в різних країнах, стикається з додат"

ковими витратами. Тому, для успішного входження на

іноземний ринок, підприємству необхідно володіти пев"

ними характеристиками, специфічними перевагами.

Дж. Даннінг виділяє три типи специфічних переваг:

1) монопольні переваги, які проявляються у формі

привілейованого доступу до ринків через володіння об"

меженими природними ресурсами, патентами, торго"

вельними марками;

2) технологічні переваги, які з'являються в процесі

активної інноваційної діяльності;

3) переваги, пов'язані з розміром підприємства

(ефект масштабу).

На відміну від своїх попередників, Дж. Даннінг роз"

глядає ще такий фактор, як час. Він зауважує, що пере"

ваги власності не є статичними за своєю природою, тому

підприємства інвестують за кордон з метою їх посилен"
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ня. Для приймаючої країни створення власності з "нуля"

є доволі затратним процесом, але можливе їх перене"

сення у формі прямих іноземних інвестицій. Це створює

синергетичний ефект і зворотний зв'язок, в результаті

чого для багатонаціонального підприємства з'являють"

ся додаткові можливості О"параметра у вигляді досту"

пу до нових ринків капіталу, інформації, диверсифікації

ризиків і т. п.

2. L (location advantages) — перевага розміщення.

За наявності переваг власності, щоб підприємство мог"

ло використовувати свої можливості на іноземному рин"

ку самостійно, не продаючи свій бізнес, чи здаючи в

оренду використання певних активів іноземним підприє"

мствам, йому необхідні додаткові переваги. Такі пере"

ваги може надати підприємству територія, на якій воно

функціонує. Саме переваги розміщення різних країн є

ключовими факторами, які визначають, які країни ста"

нуть приймаючими стосовно діяльності багатонаціо"

нального підприємства. Специфічні переваги кожної

країни ділять на три категорії. Першою є економічна

складова, від якої багатонаціональне підприємство очі"

кує отримати економічні вигоди. Це кількісні та якісні

фактори виробництва, транспортні витрати, стан інфра"

структури, розмір ринку, пільгове оподаткування, деше"

ва робоча сила та ін. Другою категорією є політична,

яка характеризує політику державних органів, спрямо"

вану на потоки прямих іноземних інвестицій, сприятли"

вий інвестиційний клімат. І соціальна категорія, до якої

відносять культурні відмінності, ставлення до іноземців

тощо [5, с. 40].

3. І (internalization advantages) — перевага інтерна"

лізації, що стосується можливості засвоїти ринок за

рахунок переносу виробничих філій в іншу країну, якщо

це є більш економічно доцільним, ніж виробництво на

місцевому ринку. Припустивши, що перші два типи пе"

реваг є наявними, підприємству має бути вигідне їх ви"

користання у співпраці з факторами поза межами краї"

ни його походження. Перевагами інтерналізації є виго"

ди, які з'являються внаслідок загального керівництва

мережею активів, розміщених у різних країнах [5, с. 40].

Існування та характер взаємодії різної конфігурації пе"

реваг ОLІ має здатність змінюватися з плином часу та

визначає подальший характер стратегії ТНК на зарубі"

жному ринку. За наявності тільки першої переваги стра"

тегія ТНК має експортний характер. Оцінивши свої мож"

ливості та наявні переваги, ТНК визначає свій подаль"

ший стратегічний план, якщо існують передумови інте"

ралізації, то фірма, ймовірно, ухвалить рішення до

здійснення прямих іноземних інвестицій. Еклектична

парадигма Дж. Даннінга є сьогодні найбільш пошире"

ним концептуальним підходом у світовій економічній

літературі щодо пояснення прямих іноземних інвестицій

та діяльності багатонаціональних підприємств.

Як ілюструє нам таблиця 1, динаміка обсягів залу"

чених іноземних інвестицій не має чіткої тенденції, най"

більший пік активності іноземних інвесторів спостері"

гається у 1996 та 2006 рр. (темпи приросту 85,5 та 86,7%

відповідно). За останні два роки відбувся рекордний

спад іноземної інвестиційної активності. За даними до"

повіді ООН через високі політичні ризики в Україні об"

сяг прямих іноземних інвестицій скоротився удвічі. Од"

нією з причин стало виведення інвесторами низки ак"

тивів, особливо з банківського сектора. Найнижчі по"

казники темпів приросту іноземних інвестицій за 2013 р.

— 9,9% та 2014 р. — 5,2%. Статистичний аналіз галу"

зевої структури прямих іноземних інвестицій за 2012 р.

свідчить про збереження високої зацікавленості інозем"

них інвесторів до видів економічної діяльності з висо"

кою капіталізацією прибутків, таких як переробна про"

мисловість — 25,9%, торгівля — 11, фінансова

діяльність — 29,6, операції з нерухомим майном —

16,6%. На жаль, поза увагою іноземних інвесторів ли"

шаються наукомісткі галузі, частка прямих іноземних

інвестицій в них склала лише 1%.

Розвиток іноземного інвестування в Україні розпо"

чався одночасно з отриманням суверенітету нашої краї"

ни у 1991 р., коли економіка країни стала відкритою для

іноземних інвесторів. Цей період характеризується ха"

отичним створенням спільних підприємств без чіткого

визначення їхніх прав та відповідальності, через повну

відсутність нормативно"правової бази. Спільні підприє"

мства створювалися тільки на підставі взаємної довіри

між партнерами і, як правило, використовувалися інозем"

ними партнерами для просування своєї продукції на ри"

нок України або для доступу до її дешевих сировинних

ресурсів. З розробкою та створенням правового поля для

іноземного інвестування та початком процесів привати"

зації розпочалася друга, якісно нова стадія іноземного

інвестування. У цей період свої інтереси до ринку Украї"

ни проявляють потужні всесвітньо відомі ТНК — Nestle,

Procter&Gambel, Coca"Cola, Samsung, LG та ін.

Важливим аспектом розвитку української економі"

ки є посилення її участі у процесах прогресуючої транс"

націоналізації світової економіки, де вона виступає пе"

реважно як країна, що приймає транснаціональні кор"

порації, певною мірою випробовує на собі переваги і

недоліки їх діяльності. При цьому слід зважати на те,

що на сьогодні ТНК є одним з основних українських інве"

Рік 
Прямі 
іноземні 
інвестиції 

Темпи 
приросту 
обсягу 

іноземних 
інвестицій 

1995 483,5 - 
1996 896,9 85,5 
1997 1438,2 60,4 
1998 2063,6 43,5 
1999 2810,7 36,2 
2000 3281,8 16,8 
2001 3875 18,1 
2002 4555,3 17,6 
2003 5471,8 20,1 
2004 6794,4 24,2 
2005 9047 33,2 
2006 16890 86,7 
2007 21607,3 27,9 
2008 29342,7 36,7 
2009 35616,4 20,6 
2010 40053 12,5 
2011 44806 11,9 
2012 50333,9 12,3 
2013 55296,8 9,9 
2014 58156,9 5,2 

Джерело: [6].

Таблиця 1. Прямі іноземні інвестиції
в економіку України за 1995—2014 рр.

(на початок року млн дол. США)
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сторів, а ПІІ ТНК — основною формою зарубіжної екс"

пансії ТНК. Структура й динаміка українських інвестицій

свідчить про орієнтацію більшості іноземних інвесторів

на отримання швидкого прибутку та можливість зловжи"

вання фінансовими коштами. В Україні зафіксовано

близько 7 тис. філій іноземних ТНК, тоді як у світі їх

загалом приблизно 810 тис. Тобто частка України скла"

дає лише 0,8% від загальної кількості філій ТНК. Біль"

шість ТНК, які представлені на українському ринку,

спеціалізуються на харчовій промисловості та торгівлі.

Саме ці галузі забезпечують швидкий обіг капіталу та

невисокі комерційні ризики. Великі ж промислові кон"

церни, як, наприклад, Westinhouse, Exxon Mobil, на ук"

раїнському ринку відсутні [7, с. 545].

В Україні найбільшими ТНК, які вклали значні фінан"

сові ресурси, є Pepci Cola з обсягом інвестиційних

коштів 250 млн дол., Coca"Cola — 230 млн дол. та інші.

Найбільш привабливими секторами вітчизняної еконо"

міки для ТНК є харчова промисловість (швейцарська

компанія Nestle, бельгійська ABInBev, англо"голландсь"

ка Unilever та ін.); підприємства торгівлі (американська

компанія McDonalds Corporation, німецька METRO

Cash&Carry та ін.); фінансовий сектор (австрійський

Райффайзен Інтернаціональ Банк"Холдінг АГ, фран"

цузький BNP Paribas, якому належить УкрСиббанк та

ін.); фармацевтика (німецькі компанії BASF SE, Bayer

AG та ін.). Саме в цих галузях обіг капіталу є швидким,

а ризики мінімальними [3, с. 203].

Окрім функціонуючих ТНК, в Україні чимало ком"

паній, в основному західних, які просто проводять моні"

торинг ринку на майбутнє з метою зайняти на ньому

певну нішу в перспективі. Ці компанії в основному зай"

маються імпортом"експортом сільгосппродукції та за"

собів захисту рослин [3, с. 203]. Щодо структури ПІІ в

Україну за видами економічної діяльності ситуація є

такою: порівняно з 2003 р. зменшилася питома вага об"

сягів ПІІ в промисловість. Якщо раніше цей показник

складав майже 52% від загального обсягу інвестицій,

то у 2011 р. його було зменшено до 31%, тобто Україна

стала менш цікавою для промислових ТНК, а та частина

з них, яка все ж зважується інвестувати в українську

промисловість, здійснює інвестиції в переробну промис"

ловість (88,9%), а не створює підприємства нового цик"

лу. Щодо фінансового сектора, то тут ситуація, навпа"

ки, покращилася: за даними Державної служби статис"

тики, інвестиції у фінансовий сектор складають 33,7%

від загального обсягу, тоді як у 2003 р. їх кількість дор"

івнювала 7,7%. Все частіше інвестиції у фінансовий сек"

тор України здійснюють транснаціональні банки [7, с.

545—546].

Діяльність ТНК, що працюють в Україні, спрямова"

на переважно на внутрішній ринок: продаж імпортова"

ної продукції або виробництво переважно для українсь"

кого ринку. Водночас дуже мало компаній зайшли для

того, щоб виробляти продукцію на експорт. На думку

В. Ланового, причина в тому, що в очах ТНК ми третьо"

сортна країна, невибаглива до якості продукції та з низь"

ким споживчим попитом. При цьому він критичний щодо

продажу наявних підприємств транснаціональним кор"

пораціям, оскільки це не сприяє появі нових виробництв,

а отже, має обмежений ефект для розвитку економіки

країни. Тому, слід робити все, щоб підштовхнути ТНК

до створення нових виробничих потужностей в Україні.

В "залученні продуктивного іноземного капіталу клю"

човим є питання свободи підприємництва, якого ми не

маємо. Саме тому до нас не хочуть іти ТНК, які б при"

вносили нові технології, розширювали і створювали

виробництва тих чи інших товарів" [9]. Сусідні країни

часто мають значно привабливіші умови виробництва

завдяки кращому діловому середовищу. Це призводить

до того, що багато ТНК не схильні переносити свої по"

тужності в Україну. Більшість зареєстрованих в Україні

транснаціональних корпорацій — це компанії з досить

швидким обігом капіталу, "тому що дуже ризикована

країна". Хоча в Україні не найвищі податки в Європі, але

корупційна складова теж лягає фінансовим тягарем на

плечі підприємств і часто є непосильною для них.

Слід зазначити, що в результаті несприятливого

інвестиційного клімату значна кількість іноземних інве"

сторів виходить з українського ринку. Так, за останні

три роки вітчизняний ринок залишили понад 30 ТНК,

серед яких банки, страхові установи, металургійна ком"

панія. Основними причинами виходу ТНК з України є

посилення тиску на бізнес, корупція, неможливість за"

хисту прав в суді тощо [3, с. 203].

Однак слід звернути увагу, що сьогодні діяльність

ТНК на території України пов'язана із негативними чин"

никами. Одним із таких чинників є неспроможність

вітчизняних виробників витримати конкуренцію з вели"

кими ТНК. В умовах недостатньо розвинутої технології

та нестабільного фінансового стану частина вітчизня"

них підприємств відчувають себе лідерами певних галу"

зей виробництва. Стикнувшись із провідними компанія"

ми світу, активи яких складають сотні мільярдів доларів

США, більшості з них доводиться поступатися власни"

ми амбіціями заради можливості отримати в складі ТНК

доступ до нових ринків, технологій, інвестиційних ліній.

Разом з тим, посилюється залежність вітчизняної еко"

номіки від провідних ТНК світу й частково втрачається

свобода вибору власного шляху економічного розвит"

ку. Тому Україні необхідно враховувати всі можливі пе"

решкоди й використовувати позитивний ефект від діяль"

ності ТНК [7, с. 553—554].

Останнім часом активізують транснаціоналізацію

своїх операцій і українські компанії. Їх діяльність вихо"

дить за межі національної економіки, що перетворює

їх на повноцінні ТНК. До найбільших українських ТНК

відносять: "УкрАВТО", "Індустріальний Союз Донбасу",

"Систем Капітал Менеджмент" (СКМ), "Рошен" та інші

[3, с. 203—204].

Серед об'єктивних проблем, що перешкоджають

розширенню діяльності ТНК в Україні, називають такі:

— нерозвинутість ринкової інфраструктури;

— нестабільність фінансово"кредитної системи,

курсу національної валюти;

— обмежена зовнішня орієнтація бізнесу з невели"

кими розмірами бізнес"груп;

— наздогоняючий характер науково"технологічної

діяльності, інноваційної складової господарювання;

— криза високотехнологічної галузі економіки

тощо [3, с. 204].

Дослідники діяльності ТНК в Україні відзначають її

як позитивні, так і негативні наслідки. До позитивного

впливу ТНК на українську економіку відносять [8]:
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1. Значне вливання капіталовкладень в економіку

України, створення додаткових робочих місць та підви"

щення кваліфікації робітників, збільшення податкових

надходжень до бюджету країни (серед 20 найбільших

платників податків — 11 транснаціональних корпо"

рацій), пожвавлення внутрішньої торгівлі всередині краї"

ни, насичення ринку високоякісними товарами та послу"

гами, поширення міжнародних стандартів здійснення

виробництва та ведення бізнесу.

2. Покращення виробничої бази України. Виробниц"

тво іноземними компаніями на території країни товарів

та послуг призводить до впровадження інновацій, ноу"

хау та найновіших розробок, побудови нових підпри"

ємств, модернізації або розширення існуючих.

3. Впровадження досягнень науково"технічного про"

гресу в країні. Імпорт технологій в країну дозволяє покра"

щити якість продукції, підвищити її рівень конкурентоздат"

ності на світових ринках і, як наслідок, сприяє зростанню

експорту. Поява товарів та послуг з прогресивними харак"

теристиками спонукає вітчизняних товаровиробників

підлаштовуватись під кон'юнктуру ринку. За певних обста"

вин інноваційні технології дозволяють покращити умови

праці робітників та екологічну ситуацію в країні.

4. Сприяння реструктуризації економіки. Діяльність

ТНК знаходиться у тісному взаємозв'язку з кон'юнкту"

рою світової економіки, яка визначає попит і пропози"

цію на товари та послуги. Функціонування міжнародних

компаній на території України призвело до зміни у струк"

турі видів економічної діяльності. В першу чергу знач"

ного розвитку набули сектори економіки, які пов'язані

з харчовою та тютюновою промисловістю, торгівлею,

фінансами, енергетикою та телекомунікаціями, тобто з

галузями зі швидким оборотом капіталу й забезпечени"

ми ринками збуту.

5) Посилення процесів інтернаціоналізації і глобалі"

зації. Функціонування транснаціональних корпорацій в

Україні призводить до активізації залучення вітчизня"

ної економіки у світові процеси та вихід на нові ринки

товарів та послуг.

Однак діяльність ТНК в Україні спричиняє й нега"

тивні наслідки, про що частково вже йшлося [8]:

1. ТНК впливають на уряд країни, відстоюючи власні

інтереси, диктуючи правила гри на ринку, викачуючи

природні та трудові ресурси, що робить державу фінан"

сово залежною від стратегії діяльності ТНК.

2. У багатьох випадках транснаціональні корпорації

використовують українську економіку як сировинну

базу, передаючи українським партнерам не відповідні

їхньому рівню розвитку технології з жорсткими обме"

женнями на продаж.

3. Ведення бізнесу у видах економічної діяльності,

які вигідні міжнародним компаніям, а не економіці Ук"

раїни. Поряд з активною діяльністю ТНК у галузях зі

швидким оборотом капіталу й забезпеченими ринками

збуту спостерігається недостатній рівень інвестицій у

інші, дуже важливі для української економіки, види еко"

номічної діяльності.

4. ТНК демонструють свою соціальну відповідаль"

ності в Україні, проте на практиці дуже часто порушу"

ються певні права національної робочої сили, викорис"

товуються недоліки українського законодавства у сфері

охорони навколишнього середовища і ін.

5. Міжнародні компанії уникають сплати податків

шляхом внутрішнього переливу капіталу в країни з ниж"

чим рівнем оподатковування. Державна податкова

служба Україні систематично порушує питання щодо

вирішення проблем з ухиленням податків національни"

ми та міжнародними компаніями через механізми транс"

ферного ціноутворення.

6. Спроможність ТНК впливати на ціноутворення в

країні, що призводить до поглинання або банкрутства

вітчизняних виробників, тобто придушення та знищен"

ня національних виробників, які мають низьку конкурен"

тоспроможність продукції на світовому ринку, що ро"

бить залежною українську економіку від діяльності

міжнародних компаній.

Слід зазначити, що ряд українських дослідників вва"

жають, що ТНК в Україні не виконали своєї місії, не ста"

ли локомотивами її економічного розвитку. Через оче"

видні конкурентні загрози для свого бізнесу впливові

олігархи намагаються будь"що протидіяти приходові

ТНК у більшість сфер української економіки або при"

наймні обмежити його [9].

Для подалання негативних наслідків діяльності ТНК

українському уряду необхідно удосконалити законо"

давчу та нормативну базу щодо функціонування ТНК,

здійснити модернізацію вітчизняних підприємств, підви"

щивши їх конкурентоспроможність, підтримувати націо"

нального товаровиробника, зменшуючи залежність від

діяльності іноземних ТНК, створити сприятливий інвес"

тиційний та бізнес"клімат для компаній як вітчизняно"

го, так і іноземного походження [8].

У цілому можливості окремих держав протистояти

тиску потужних ТНК доводиться визнати обмеженими.

Тому основним завданням для держави є узгодження

інтересів ТНК зі стратегічними інтересами економіки

України [3, с. 205—206].

ВИСНОВОК
ТНК в Україні все ще не відіграють масштабної по"

зитивної ролі, яку могли б. "Питання в тому, хто у кому

має більшу потребу: ТНК в Україні чи Україна в ТНК?

Ілюструє цю тезу той факт, що в Україні присутні мен"

ше ніж 1% усіх світових ТНК, це сотні компаній, тоді як

у сусідніх країнах і навіть маленькій Молдові їх тисячі

[9]. Усі експертні оцінки є позитивними стосовно пере"

ваг для України від розширення присутності ТНК. Зок"

рема, на думку Володимира Ланового, їхній масовий

прихід навіть із поглядом на Україну як на не дуже роз"

винену країну з дешевою робочою силою все ж був би

позитивним на цьому етапі. По"перше, сприяв би підви"

щенню культури ведення бізнесу, оскільки привносив

би на український ринок певні світові стандарти. По"

друге, трудомісткі виробництва могли б створити чима"

ло нових робочих місць. А реальне (включно з прихо"

ваним) безробіття є проблемою щонайменше для 7—8

млн українців. По"третє, ТНК перенесли б в Україну бо"

дай частину виробництва товарів, які зараз повністю

імпортуються, а відтак зменшився б дефіцит платіжно"

го балансу та державного бюджету [9].

Наразі присутність ТНК в Україні уже забезпечує

значний соціально"економічний ефект, хоча він, безпе"

речно, далекий від можливого. Зокрема, лише компанії"

члени Американської торговельної палати забезпечи"
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ли близько 80% ПІІ та створили в країні понад 1 млн

робочих місць. Нині більшість ТНК, які працюють в Ук"

раїні, переважно імпортують готову продукцію, виво"

зять сировину і надають фінансові та посередницькі

послуги, тобто не створюють у країні додану вартість.

При цьому деякі з них ставлять за мету монополізувати

ті чи інші ринки збуту задля отримання надприбутків і

навіть використовуються в геополітичних цілях [9].

Отже, можна сказати, що ТНК на сьогоднішньому етапі

розвитку світового господарства відіграють важливу

роль. Адже вони впливають на економіки приймаючих

країн, прискорюють науково"технічний процес, інтерна"

ціоналізацію господарського життя, залучаються ПІІ,

відкривається доступ до фінансових ресурсів ТНК, інтег"

рація до світових економічних процесів, доступ до

зовнішніх ринків. При цьому вплив ТНК на розвиток на"

ціональної економіки України є досить неоднозначним

[8]. Враховуючи позитивні та негативні аспекти, уряду

необхідно розробити гнучкі, адаптовані до поточної

ситуації механізми регулювання їх діяльності з метою

збереження національних інтересів з одночасним наро"

щуванням обсягів іноземного інвестування, які є вкрай

необхідними для розвитку економіки України. І за ра"

хунок інвестиційних ресурсів ТНК забезпечити розви"

ток вітчизняних товаровиробників [8].
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