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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з форм розвитку управління сучасним суспіль-

ством у глобальному масштабі є інституційна система.
Ця система перебрала на себе вже сьогодні багато
функцій національних урядів по регулюванню націо-
нальних економік. Дослідженні концепції інтерпретації
сучасної інституалізації дозволяють зробити висновок
про те, що вона є основою і одночасно наслідком про-
цесу експансії великих корпорацій на світові ринки.
Дослідження онтологічних, сутнісних підходів діяль-
ності корпорацій дозволяють зробити висновок, що їх
діяльність в усьому світі є типовою, вони розповсюджу-
ють свою практику в однакових формах. Така діяльність
отримала назву "експансія", а процес поширення цієї
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лізатором процесу транснаціоналізації стає розвиток інформаційних процесів. Процес глобальної
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діяльності корпорацій інших галузей. Систематизовано думки вітчизняних науковців, які досліджува-
ли процеси транснаціоналізації та визначено, що вони досліджували проблеми транснаціоналізації,
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діяльності вчені називають "транснаціоналізацією". Для
цього процесу притаманні: поширення трудомістких ви-
робництв в країни з низькими доходами населення, роз-
виток діяльності на основі природних ресурсів третіх
країн, купівля національних корпорацій — конкурентів,
інвестування в закордонні активи, наявність декількох
головних офісів та ін.

Слід відмітити, що каталізатором процесу трансна-
ціоналізації стає розвиток інформаційних процесів. Про-
цес глобальної інформатизації призвів до появи світо-
вих інформаційно-комунікаційних корпорацій та доко-
рінної зміни діяльності корпорацій інших галузей. Хоча
для міжнародних корпорацій галузь на теперішній час
не є принциповим явищем — вони вкладають кошти в
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різні сфери діяльності, однак, спеціалізація все рівно
залишається і значна доля капіталу працює все ж таки
на ринках, що є притаманними для сфери діяльності кор-
порації. Координація системи управління міжнародною
корпорацією з великою кількістю філій на різних кон-
тинентах неможлива сьогодні без інформаційних сис-
тем та фінансових технологій, що базуються на основі
використання інформаційних систем. Створення вели-
ких інформаційно-комунікаційних корпорацій, що є
власниками соціальних мереж, систем переказу грошо-
вих коштів, систем розрахунків, Інтернет-магазинів ро-
бить інформаційні системи та інформаційні корпорації
окремим видом інституції, що впливає на суспільно-еко-
номічне життя людства на діяльність всіх суб'єктів гос-
подарювання, а особливо великих корпорацій.

Саме тому, на теперішній час змінюються методо-
логічні підходи до вивчення системи транснаціоналізації
та діяльності міжнародних корпорацій. Такі підходи
мусять містити в собі дослідження інформаційно-тех-
нологічних чинників розвитку людства, процеси глоба-
лізації та інтернаціоналізації світової економіки, осно-
ви науково-технологічного розвитку корпорацій та си-
стему трансферу технологій — дифузії інновацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Економічна природа процесів транснаціоналізації
всебічно розкрита в наукових доробках як вітчизняних,
так і зарубіжних вчених. Фундаментальні дослідження
теорії виникнення, становлення пріоритетів та проблем
розвитку глибоко розглянуті у наукових працях таких
економістів: Р. Вернон [1], Р. Коуз, Дж. Данінг [2], Х. Перл-
муттер, Ф. Ніккербоккер [3], М. Портер [4], Д. Стоп-
форд, С. Хаймер. Вагомий внесок в дослідження даної
проблематики внесли вітчизняні дослідники, зокрема,
Л. Кудирко, О. Мозговий, Л. Михайлишин, Т. Орєхова,
О. Рогач, В. Рокоч, І. Сазонець, М. Шепелєв, С. Якубов-
ський та інші вчені. Проте стрімкий розвиток та поши-
рення транснаціоналізаційних процесів змушують про-
довжувати пошук нових теоретичних концепцій, які пояс-
нюють особливості формування та функціонування сучас-
ної економіки. Усе це свідчить про актуальність теми, що
зумовило вибір обраного напряму дослідження.

Феномен економічної глобалізації, який проявляєть-
ся саме через транснаціоналізацію, може виступати по-
тужним інструментом розвитку як національної, так і
світової економіки. У цьому контексті дослідження про-
цесів розвитку транснаціоналізації є актуальним питан-
ням. Однак без дослідження тенденцій розвитку про-
цесів транснаціоналізації неможливо достовірно адап-
тувати її інвестиційне середовище до реалій сьогоден-
ня та визначити перспективи залучення економіки до
процесу транснаціоналізації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є аналіз теоретико-методологічних

положень теорій та концепцій транснаціоналізації, визна-
чення їх відмінностей, особливостей та умов формування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У зв'язку з масовим виходом на міжнародну арену та-

ких впливових недержавних суб'єктів, як багатонаціональні

компанії, в кінці 60-х — початку 70-х років XX ст. набуває
широкого поширення в політичному, діловому та науково-
му лексиконі поняття "транснаціоналізація". Вона акцентує
увагу на тому, що світова взаємодія стає не тільки інтерна-
ціональною (між державами-націями), а й транснаціональ-
ною. Введення в науковий обіг поняття транснаціоналіза-
ція було пов'язано і з тим, що термін "інтернаціоналізація"
використовувався в політологічних і соціологічних дослід-
женнях також і в вузькому сенсі слова для позначення
спільного управління країною, територією і т.і. і / або про-
текції двох або більшого числа держав. Необхідно було
відокремити різні процеси один від одного і показати особ-
ливість світогосподарських процесів [5].

Слід відзначити, що за думкою М. Шепелєва транс-
націоналізація, як в цілому економічне явище містить у
собі елементи суспільних відносин. На його думку, транс-
націоналізація — "означає соціальну близькість не зва-
жаючи на географічну дистанцію, або соціальну дистан-
цію, незважаючи на географічну близькість". Науковець
вважає, що під впливом транснаціоналізації прозорими
стають не тільки територіальні кордони, але й доступність
інформації. Під її впливом поведінка людини визначаєть-
ся не традиціями і принципами, а різного роду впливами,
модою, мережею зв'язків. Транснаціоналізація створює
передумови для формування глобального громадянсь-
кого суспільства [6, с. 486]. Таким чином, ми можемо
побачити, що М. Шепелєв як політолог практично ото-
тожнює процеси глобалізації та транснаціоналізації.

У наукових підходах вчених-економістів феномен
транснаціоналізації розглядається з інших позицій. Для еко-
номістів транснаціоналізація формується та розвивається
під впливом поширення діяльності міжнародних корпорацій.
Так, С. Сардак, надаючи характеристику міжнародних
(транснаціональних) корпорацій, визначає, що це є корпо-
рація, яка реалізує продукцію більше ніж в одній країні, має
підприємства та філії в різних країнах, і власниками корпо-
рацій є резиденти різних країн. Основою транснаціоналі-
зації є транснаціональний капітал, який, за думкою Н. Сту-
кало, "утворюється в процесі зрощування транснаціональ-
них банків з транснаціональними промисловими (транспор-
тними або іншими) компаніями" [6, с. 487]. Великий вплив
на процеси розвитку корпорацій відіграє корпоративна мо-
дель США, країни з найбільш потужною ринковою еконо-
мікою та розвиненою корпоративною системою. За дум-
кою І. Сазонця, "у найзагальнішому вигляді корпорація є
певною формою організації комерційної діяльності. Най-
ширший розвиток така форма отримала в західних країнах,
особливо в США" [6, с. 250].

У процесі дослідження нами було виділено та систе-
матизовано чотири основних підходи до вивчення про-
цесу транснаціоналізації: еволюційний, структурно-фун-
кціональний, стратегічно-багатофокусний, інституційний:

— Теорія життєвого циклу продукту. Р. Вернон [1]
розглядав діяльність ТНК на тлі своєї теорії "життєвого
циклу продукту" і спирався на постулат про проходжен-
ня будь-яким товаром природного життєвого циклу, що
складається з трьох послідовних стадій: 1) інноваційної;
2) зрілої і 3) фази стандартизації. На інноваційній фазі
корпорація, першою освоїла цей товар, має суттєві кон-
курентні переваги, що покривають її витрати на НДДКР.
На другій і третій стадіях для успішної конкуренції ком-
панія змушена вдаватися до стратегії інтернаціоналізації.
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На фазі зрілості зменшення числа продажів на домаш-
ньому ринку все ще компенсується збільшенням продажів
за кордоном. Нарешті, на фазі стандартизації, коли ви-
робництво товару за технологією та якістю набуває ос-
таточні стандартні форми, подальші конкурентні перева-
ги можна отримати, тільки почавши економити витрати
за рахунок перенесення різних стадій відтворювального
циклу в ті країни, де витрати на виконання робіт менше.
Після цього, як вже знизилася собівартість товар може
повернутися навіть на домашній ринок.

— Теорія наздоганяючого циклу в основі якої лежить
парадигма "летячих гусей" (К. Акамацу). На базі дослід-
ження розвитку японської промисловості К. Акамацу
прийшов до висновку про три фазність розвитку галузей
приймаючої країни. На першій фазі в кожній галузі
збільшується імпорт іноземних товарів до країни, на
другій відбувається імпортозаміщення, яке в певний мо-
мент фази випереджає імпорт за обсягами та третя фаза
пов'язана з розвитком експортом. На думку К. Акамацу,
саме після проходження цих трьох етапів починають ре-
алізовуватися умови для транснаціоналізації економіки
та експорту прямих іноземних інвестицій.

— Теорія олігополістичної реакції запропонована
Ф. Ніккербоккером [3], пояснює розвиток транснаціо-
налізації як гонку за лідерами, проте вже серед самих
ТНК. Базою дослідження були емпіричні дані 187 аме-
риканських корпораціях за 20 років, вченим було зроб-
лено відкриття, що в олігополістичних галузях, де
більшу частину національного ринку контролюють 4—
7 корпорацій, після ривка однією з конкуруючих ком-
паній за нею через 3—7 років на іноземні ринки обо-
в'язково виходять домашні конкуренти. У цій теорії най-
важливішим фактором транснаціоналізації вважається
конкурентна гонка за лідируючою компанією.

— Теорія шляхів інвестиційного розвитку націй
(Дж. Даннінг) та еклектична теорія відповідно до цієї
теорії Дж. Даннінг [2] виділив три групи факторів, що
визначають транснаціоналізацію і обсяги іноземних ак-
тивів, зокрема О-переваги, Л-переваги та І-переваги.

Ця група теорій розглядає особливості етапів транс-
націоналізації в залежності від генезису і еволюції ТНК.

По-друге, до структурно-функціонального підходу
було віднесено такі теорії:

— Технологічна концепція розроблена вченим з США
Дж. Гелбрейтом грунтується на розвитку ТНК за рахунок
максимізації обсягів продажів в іноземній країні та вислов-
лює гіпотезу що основним мотивом зарубіжної інвестицій-
ної діяльності ТНК є необхідність їх присутності на тих рин-
ках, де вже продається їх продукція, для розширення збуту
за рахунок технічного післяпродажного обслуговування.

— Теорія монополістичних переваг запропонована
С. Хаймером, Ч. Кіндльбергером [8] використовує особ-
ливий вид конкурентної боротьби, шляхом виділення
свого товару в особисту групу за рахунок невисоких
витрат на рекламу, маркетинг.

— теорія конкурентної переваги висунута американсь-
ким вченим М. Портером була продовженням феномену
ТНК у 90 роки. Основна увага даної теорії зосереджена
на дослідженні різних факторів і механізмів транснаціо-
налізації виробництва, зокрема, в забезпеченості ТНК краї-
ни базування основними чинниками, які входять у визна-
чену ним систему конкурентних переваг націй [4].

Портер у своїй концепції протиставляє "моделі" і
"структури". Він визначає традиційний метод економі-
ки як побудову моделі конкуренції з метою відокрем-
лення головних перемінних, дослідження взаємодії яких
є найбільш важливим [4].

По-третє, виділимо групу теорій, заснованих на
стратегічно-багатофокусному підході:

— Концепція конкурентно-стратегічного підходу,
полягає в тому, що прямі інвестиції розглядаються як
засіб подолання сформованих ринкових бар'єрів, за до-
помогою яких галузі захищаються від проникнення но-
вих конкурентів. Часто такі інвестиції представляють со-
бою єдиний варіант подолання перешкод правового ха-
рактеру, коли, наприклад, місцеве регулювання перед-
бачає високу частку національних виробників у ново-
введенні в країні продукті [9].

— Концепція ринково-стратегічного підходу, відпо-
відно до цього підходу прямі інвестиції сприяють підви-
щенню орієнтації на клієнта завдяки просторовому на-
ближенню до цільових груп споживачів і врахування
їхніх специфічних очікувань [9].

— Концепція множинного ринкового позиціонуван-
ня, згідно даного підходу прямі інвестиції зумовлюють
стратегічне ринкове позиціонування всього підприєм-
ства або окремої господарської області [9].

— Концепція ресурсно-стратегічного підходу, виз-
начає причину великих відмінностей в рентабельності
всередині однієї стратегічної групи вбачає в наявності
відносних переваг в структурі і використанні стратегіч-
них ресурсів. Неприступні конкурентні позиції нерідко
є результатом оригінальних ресурсних комбінацій, які
носять характер інструменту ізоляції і ринкового бар'є-
ру, володіючи надійним захистом проти копіювання.

Згідно з цією концепцією більша частина прямих
інвестицій може розглядатися як засіб максимізації рин-
кового успіху підприємства шляхом повної інтерналі-
зації або фактичного використання вкрай необхідного
ресурсного потенціалу (наприклад, висококваліфікова-
них фахівців в області інформаційної технології) [9].

— Концепція орієнтації на групи інтересів. У бага-
тьох випадках завоювання підприємством міцних по-
зицій на фінансовому ринку є лише необхідною, але аж
ніяк не достатньою умовою для створення і збережен-
ня переваг, якщо існує серйозний потенціал санкцій з
боку різних груп інтересів. Можливістю впливати на
долю підприємства мають, як правило, правові рамкові
умови, а також промислова і ринкова ситуації [9].

— Концепція орієнтації на акціонерний капітал ви-
значає, що при здійсненні стратегічно важливих прямих
інвестицій виникає велика потреба в капіталі, яка може
бути задоволена тільки в результаті залучення коштів
міжнародних ринків капіталу (нові емісії, злиття і покуп-
ки підприємств з використанням акцій). В рамках цього
підходу прямі інвестиції повинні як мінімум забезпечува-
ти покриття витрат, пов'язаних із залученням капіталу [9].

Ця група концепцій поєднує в собі елементи теорій,
заснованих на структурно-функціональному аналізі, і
теорії ігор. У центрі їх уваги знаходиться визначення
наслідків можливої стратегічної взаємодії конкурентів
у разі транснаціоналізації фірмою своєї діяльності.
Збільшення числа учасників вносить у процес трансна-
ціоналізації велику частку невизначеності, пов'язану з
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надзвичайно широкою палітрою інтересів, прагнень і
цілей, з послідуючою важко передбачуваною мотива-
цією і наслідками різних варіантів їх поведінки.

По-четверте, на основі інституційного підходу роз-
робляються концепції, які розглядають можливості і
особливості транснаціоналізації, що здійснюється на
основі різних видів контрактів, як в внутрішньофірмо-
вому, так і міжфірмовому ринку. До цієї групи концепцій
слід віднести:

— теорію інтерналізації (П. Бакклі, М. Кассона),
— гіпотезу екстерналізації (К. Омае) та інші.
Систематизація думок вітчизняних науковців, які

досліджували процеси транснаціоналізації доводить,
що вітчизняні науковці широко досліджували всі спект-
ри транснаціоналізації, спираючись, в тому числі і на
аналіз практики діяльності вітчизняних корпорацій, які
є перехідними до стану транснаціональних. У цілому
теоретичні здобутки вітчизняних науковців у дослід-
женні процесу транснаціоналізації подано в таблиці 1.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на основі аналізу провідних еконо-

мічних теорій та концепцій транснаціоналізації запро-
поновано систематизувати їх в чотири теоретико-мето-

дологічні підходи: еволюційний підхід, структурно-фун-
кціональний підхід, стратегічно-багатофокусний підхід,
інституційний підхід.

Вітчизняні науковці більш ретельно досліджували
проблеми транснаціоналізації, що пов'язані з міжна-
родною торгівлею, міжнародним інвестуванням, соц-
іальною діяльністю корпорацій. В меншій мірі увага на-
уковців була сконцентрована на процесах визначення
моделей розвитку транснаціоналізації, виявлення пріо-
ритетних форм та напрямів діяльності корпорацій в
інформаційному середовищі, передумовам інституцій-
них перетворень діяльності корпорацій в інституційно-
му середовищі. Вирішення цих питань повинно стати
основою для дослідження концептуалізації діяльності
корпорацій в інформаційно-інституційному середо-
вищі.
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Таблиця 1. Дослідження проявів та форм процесу транснаціоналізації

у наукових працях вітчизняних науковців

№ Автор Монографія, рік Концепція 

1 
Стукало Н.В., 
Сардак С.Е., 
Шепелєв М.А. [6] 

Світова економіка і міжнародні 
економічні відносини: понятійно-
термінологічний словник, 2010 

Комплексний соціолого-економічний підхід до проблем 
транснаціоналізації, що поєднує діяльність міжнародних 
корпорацій зі створенням єдиного людського простору та 
формує основи громадянського суспільства в світі 

2 Вергун В.А. [10] 
Міжнародний бізнес, 2014 Визначення корпорацій як форм міжнародного бізнесу в 

умовах глобалізації та домінантна роль корпорацій в 
міжнародному бізнесі 

3 
Тихончук Л.Х. 
[11] 

Наукові основи та імплементація 
світових практик місцевого 
самоврядування і об’єднання 
територіальних громад, 2017 

Міжнародні корпорації в економічному розвитку регіонів 
України та їх вплив на процеси державного управління та 
місцевого самоврядування 

4 
Гладченко А.Ю., 
Гессен А.Є. [12] 

Соціально-економічні 
детермінанти глобальної 
рівноваги, 2016 

Взаємозв’язок процесів глобалізації, сталого розвитку, 
соціального інвестування та корпоративної соціальної 
відповідальності 

5 
Сазонець І.Л., 
Варич Ю.М. [13] 

Економічна політика ТНК, 2009 Історія та теоретичні засади діяльності ТНК, фактори 
зростання ТНК, економічна політика та стратегія 
діяльності ТНК, інвестиційна діяльність ТНК, економічні 
конфлікти за участю ТНК 

6 Саричев В.І. [14] 
Міжнародні організації в 
управлінні людським розвитком: 
глобалізаційний вимір, 2012 

Виявлено основні фактори впливу міжнародних 
корпорацій на людський розвиток та формування 
людського капіталу 

7 
Сазонець О.М. 
[15] 

Розвиток світового господарства 
та глобальні інформаційні 
системи, 2010 

Досліджено принципи функціонування інформаційних 
систем у діяльності міжнародних корпорацій, тенденції 
розвитку корпорацій інформаційної сфери 

8 
Лещенко М.М. 
[16] 

Державно-інституційне 
регулювання концентрації 
капіталу міжнародних та 
національних корпорацій, 2017 

Розглянуто питання формування передумов державно-
інституційного регулювання концентрації капіталу 
корпорацій, вплив міжнародного інституційного 
середовища на регулювання діяльності корпорацій. 
Питання концентрації капіталу на основі злиттів та 
поглинань як умови ведення міжнародного 
корпоративного бізнесу, визначення методів державного 
регулювання та особливостей розвитку ринку злиттів та 
поглинань в Україні 

9 
Гладченко А.Ю., 
[14] 

Дисипативна модель глобальної 
рівноваги та аменсалістичні 
властивості сучасної економіки 
2017 

Інтеграція концепцій еволюції суспільно-економічних 
формацій з рівнем розвитку підприємництва та 
корпоративних структур, діяльність корпорацій в умовах 
авторської концепції аменсалістичного суспільства 
(суспільство в якому об’єкти економічних відносин 
прилаштовуються, співпрацюють та залежать один від 
одного) 

10 

Сазонець О.М. 
Жемба А.Й. 
Валіулліна З.В. 
Захпрова Д.С., 
[15] 

Економіка оборонно-
промислового комплексу України 
в контексті міжнародного 
співробітництва 2016 

Проаналізовано стан та перспективи розвитку оборонних 
галузей економіки України, оборонний сектор економіки 
світу як найбільш інвестиційно привабливий, розвиток 
системи інформаційної безпеки корпоративної економіки 
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