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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тенденції розвитку глобального ринку інформаційних

технологій (далі ІТ) полягають у поширенні так званої

"третьої платформи", що має прояв у використанні хмар/

них технологій; розповсюдженні технології "інтернету

речей"; повсюдне використання мобільних пристроїв; по/

ширення 3D/друку; зростанні ролі програмного забезпе/
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FINANCIAL FACTORS OF THE STRATEGIES THE TNC FOR THE GLOBAL IT�MARKET

У статті проаналізовано основні фінансові показники компаній Apple Inc, International Business

Machines, Lenovo Group Limited, Hewlett�Packard Company, Google, Intel Corporation, Microsoft

Corporation за період 2009—2014 рр. З метою виявлення впливу факторів на величину чистого при�

бутку (збитку) здійснено кореляційний аналіз окремих фінансових показників діяльності цих ком�

паній. Результати кореляційного аналізу дали змогу виокремити певні тенденції діяльності цих ТНК

на глобальному ІТ�ринку. Виявлено, що в умовах поширення на глобальному ринку так званої "тре�

тьої платформи" розвитку ІТ, знижується значення собівартості реалізованої продукції та ліквідності,

що впливає на стратегії ТНК на глобальному IT�ринку. В якості пріоритетів стратегічного розвитку

виступають інноваційність, фінансування наукових лабораторій, натомість такий чинник зниження

собівартості продукції, як використання дешевої робочої сили втрачає своє значення.

The article analyzes the main financial indicators companies Apple Inc, International Business

Machines, Lenovo Group Limited, Hewlett�Packard Company, Google, Intel Corporation and Microsoft

Corporation for the period 2009—2014 years. In order to identify factors influence the magnitude of net

income (loss) carried Correlation analysis of individual financial performance of these companies. Results

of correlation analysis made it possible to highlight certain trends of these TNCs in the global IT market.

Thus, in terms of the spread of the global market so�called "third platform", global IT market development

value reduced cost of sales and liquidity affecting the strategy of multinationals in the global IT�market.

As advocates innovation development priorities, funding research laboratories, while a factor reducing

production costs as the use of cheap labor is losing its meaning.

Ключові слова: ТНК, стратегія, глобальний ринок, інформаційні технології, чистий прибуток, третя

платформа.

Key words: TNK, strategy, global market, information technology, net income, the third platform.

чення; підвищенні попиту на аналітику, що проводиться в

режимі реального часу; поширення засобів візуалізації

даних; успіхи в застосуванні інформаційних технологій в

медицині, логістиці і т.і.). Використання нових бізнес/

стратегій на глобальному ринку ІТ із залученням фінан/

сових, науково/дослідних, організаційно/технічних ре/

сурсів дає змогу ТНК отримати переваги у глобальній кон/
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курентній боротьбі. Тому дослідження впливу чинників на

стратегії ТНК на глобальному ІТ/ринку є важливим нау/

ково/практичним завданням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Суттєвий внесок у дослідження загальнотеоретичних та

спеціальних проблем функціонування глобального ІТ/рин/

ку та стратегії на ньому ТНК зробили такі дослідники, як

В. Агапов [1], О. Бабанін [2], О. Булкот [3], Є. Вакуленко

[9], С. Войтко [4], К. Дел Пріт, Д. Дінс [11], Г. Дуйстерс,

К. Ладиченко [5], А.Є. Литвин [6], В. Лукерсон [15], Д. Лук/

'яненко [7], С. Сардак [8], О. Сльозко [9], А. Ставицька [7],

А. Міщенко [9], Дж. Хагедурн [12], В. Тронько [5], В. Пат/

русевич [1], А. Поручник [7], С. Яковлев [1], О. Якубчик [10]

та інші. Однак у численних публікаціях не знайшло відобра/

ження виявлення та оцінка впливу чинників на стратегії ТНК

на глобальному ІТ/ринку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основною метою дослідження є виявлення впливо/

вих чинників на стратегії ТНК на глобальному ІТ/рин/

ку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Використання сучасних іннова/

ційних стратегій дозволяє ТНК на гло/

бальному ІТ/ринку ефективніше вирі/

шувати завдання створення нових про/

дуктів і послуг. Для детального аналі/

зу змін, що відбуваються на сучасно/

му глобальному ринку інформаційних

технологій, необхідно визначити ос/

новних гравців даного ринку та країн/

лідерів із впровадження інновацій в

даній галузі. Так, "на частку США при/

падає більше половини постачань

інформаційних технологій у світі.

Штаб/квартири провідних ІТ/компаній

розташовані саме в США. В той же час

все більшу роль на глобальному рин/

ку починають грати компанії/виробни/

ки з Індії і Китаю" [7, с. 98]. Розглянемо основні комерційні

та фінансові показники найбільших публічних компаній світу,

основна діяльність яких стосується глобального ринку ІТ.

Як видно з таблиці 1, станом на 3 кв. 2015 р. найвищі зна/

чення як за номером у списку Форбс, так і за величиною

обсягу продажів, прибутку, величини активів, ринкової вар/

тості, займає Apple Inc. Фінансові показники цієї ТНК наба/

гато вищі, ніж величина ВВП України за весь 2014 р. Так,

обсяг продажів компанії за три квартали 2015 р. перевищує

ВВП країни за 2014 р. на 34%, активи компанії перевищу/

ють його удвічі, прибуток Apple становить 33,8%, а ринко/

ва вартість перевищує у 5,6 рази величину вартості всіх ви/

роблених товарів і послуг за рік країною з населенням42,8

млн За даними Світового банку ВВП України у 2014 р. ста/

новив 131,8 млрд доларів США [16]. Як видно з табл. 1 се/

ред найбільших публічних ІТ/компаній світу основна пито/

ма вага припадає на США.

Разом з тим, як зазначає О Булкот, "загальна корпора/

тивна та фінансова системи є взаємопов'язаними елемента/

ми діяльності ТНК, тому завдання фінансового управління

та загального корпоративного управління є взаємодопов/

нюючими. А результатом досягнення фінансових цілей має

бути вирішення питань мінімізації вартості залучення капі/

талу, максимізація ринкової вартості

ТНК, раціоналізація співвідношення

між власними та залученими фінансо/

вими фондами, забезпечення планова/

ної рентабельності, мінімізації ризиків,

розроблення та імплементація норма/

тивних показників приросту власного

капіталу, активів, обсягів продажів,

прибутку" [14, с. 9]. Одним із головних

фінансових показників, що відобража/

ють рівень фінансової стійкості та пла/

тоспроможності компанії є обсяг чис/

того прибутку (Net Profit), який є одним

із головних фінансових показників для

моніторингу фінансової стійкості та

платоспроможності компанії. Для ана/

лізу було обрано сім компаній — Apple

Inc. (далі — Apple), International Bu/

siness Machines (далі — IBM), Lenovo

Group Limited (далі — Lenovo), Hewlett/

Packard Company (далі — HP), Google,

Intel Corporation (далі — Intel), Microsoft

Corporation (далі — Microsoft). Динамі/

ку зміни фінансового результату даних

компаній за період 2009—2014 рр.
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Рис. 1. Динаміка зміни чистого прибутку (збитку) окремих ТНК
на глобальному ІТ�ринку, 2009—2014 рр., млрд доларів США

Джерело: складено за даними річних фінансових звітів компаній [18—24].

Таблиця 1. Найбільші публічні ІТ�компанії світу станом
на 3 кв. 2015 р.

Джерело: складено за даними Forbes 2000 List [16].
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12 Apple Inc.  199,4 44,5 261,9 741,8

25 Microsoft Corpor
ation  93,3 20,7 174,8 340,8 

39 Google Inc.  66,0 13,7 131,1 367,6 
44 IBM  93,4 12 117,5 160,2 
67 Intel Corporation  55,9 11,7 92,0 147,2
76 Cisco Systems  48,1 8,7 104,9 139,0 

88 Oracle 
Corporation  38,8 10,8 98,8 187,6 

96 Hewlett-Packard 
Company  109,8 5,0 100,9 57,9 

322 Accenture  32,8 3,0 17,0 63,5 

447 Lenovo Group 
Limited  44,3 0,887 29,2 16,0 
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представлено на рисунку  1. Як видно з рисунка 1 навищий

рівень чистого прибутку демонструє з 2011 р. фінансовий

результат компанії Apple. Відмітимо, що у 2009 р. за цим

показником Apple поступа/

лась більшості з досліджува/

них компаній (нижчі значення

були тільки у Lenovo та Intel).

Стрімке зростання величини

чистого прибутку компанії

Apple почалось уже у 2010 р.,

коли цей показний зріс у 2,5

рази, на наступний рік компа/

нія продемонструвала приріст

чистого прибутку ще на 85%,

у 2012 р. компанія досягла

поки що максимуму із зрос/

танням порівняно з попе/

реднім роком ще на 61%. Але

починаючи з 2013 р., величи/

на чистого прибутку Apple

дещо скоротилась, що пов'я/

зано передусім із скорочен/

ням темпів зростання таких

країн з ринками, що форму/

ються як КНР та РФ, і у 2014

р., недивлячись на зростання,

рівня 2012 р. досягнуто не

було.

Динаміка чистого прибут/

ку інших компаній за період

2009—2014 рр. є позитивною

у переважної більшості ком/

паній (окрім IBM та НР). Про/

ведемо кореляційний аналіз

впливу факторних ознак на

результативну, якою в нашому

випадку є величина чистого

прибутку ТНК, що дасть змогу

встановити єдину міру тісноти

зв'язку і роль досліджуваних

факторів у загальній зміні ре/

зультативної ознаки з метою

отримання більш широкого

уявлення про зв'язок між

ними. Нами обрано наступні

фактори для виявлення їх

впливу на обсяг чистого при/

бутку ТНК на глобальному ІТ/

ринку:

1) EBITDA (earnings before

interests tax, depreciation and

amortization) — це прибуток

компанії за винятком обслуго/

вування боргу, амортизацій/

них відрахувань і податку на

прибуток, млрд доларів США.

Показник EBITDA був обраний

тому, що дозволяє оцінити

грошовий потік, виключивши таку "не грошову" статтю вит/

рат як амортизація. Показник корисний при порівнянні

підприємств однієї галузі, що є особливо актуальним у да/

ному аналізі;

2) коефіцієнт ліквідності (Current Ratio), %. Даний по/

казник означає здатність активів компанії бути швидко про/

даними за ціною, близькою до ринкової і може свідчити про

оцінку успішності стратегії компанії;

3) показник вартості робочого капіталу (Working

Capital), млрд доларів США. Даний показник було об/

рано як показник розміру капіталу, який є у організації

для фінансування її поточної діяльності (тобто придбан/

ня оборотних активів в ході нормально виробничого цик/

лу);

 
 , 
  

 

EBITDA, 
 

 
 

 
, 

% 

 
,  
  

 
 

,  
  

1 2 3 4 5 6
Apple 

2009 5,70 8,69 1,49 20,05 31,22
2010 14,01 19,41 1,52 20,96 39,54 
2011 25,92 35,60 1,61 17,02 64,43
2012 41,73 58,52 1,50 19,11 87,85
2013 37,04 57,05 1,68 29,63 106,61
2014 39,51 61,81 1,08 5,08 112,26 

IBM 
2009 13,43 23,98 1,36 12,93 0,32
2010 14,83 24,93 1,19 7,55 0,31
2011 15,86 26,24 1,21 8,81 0,31
2012 16,6 27,05 1,13 5,81 0,29 
2013 16,48 24,61 1,28 11,2 0,28
2014 12,02 24,97 1,25 9,82 0,28

Lenovo 
2009 0,226 0,41 0,92  319 0,1 
2010 0,129 0,46 0,97  184 0,11
2011 0,273 0,62 0,99  96 0,14
2012 0,475 0,84 1 11 0,16
2013 0,632 1,02 1,02 298 0,17
2014 0,817 1,39 1  62 0,17

Hewlett Packard
2009 7,66 16,12 1,22 9,54 0,29
2010 8,76 16,29 1,1 4,78 0,3
2011 7,07 14,66 1,01 0,58 0,29 
2012  12,65  5,96 1,09 3,97 0,27
2013 5,11 11,74 1,11 4,84 0,25
2014 5,01 11,52 1,15 6,41 0,24

Google 
2009 6,52 10,54 10,62 26,42 0,7
2010 8,51 11,78 4,16 31,57 0,67
2011 9,74 14,24 5,92 43,85 0,71 
2012 10,74 16,43 4,22 46,12 0,72
2013 12,92 18,52 4,58 56,98 0,75 
2014 14,44 22,34 4,8 63,88 0,72

Intel 
2009 4,34 16,87 2,79 13,57 0,58
2010 11,46 20,68 3,39 22,28 0,59 
2011 12,94 23,89 2,15 13,84 0,62
2012 11,01 22,49 2,43 18,46 0,65
2013 9,62 20,89 2,36 18,52 0,7
2014 11,7 23,9 1,73 11,71 0,71

Microsoft
2009 14,57 24,56 1,82 22,25 11,58
2010 18,76 27,84 2,13 29,53 12,39
2011 23,15 31,13 2,6 46,14 15,58
2012 16,98 25,61 2,6 52,4 17,53 
2013 21,86 31,24 2,71 64,05 20,25
2014 22,07 33,63 2,5 68,62 26,93

Таблиця 2. Окремі фінансові показники діяльності компаній Apple,
IBM, Lenovo, HP, Google, Intel, Microsoft на глобальному ІТ�ринку

за 2009—2014 рр.

Джерело: складено за даними річних звітів компаній [18—24].

 
 

 
 

 0,2 
0,21  0,5 
0,51  0,7 
0,71  0,9 

 0,9 

   
  

  
  

   

Таблиця 3. Показники кореляційного зв'язку
між змінними

Джерело: [25].
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4) собівартість реалізованої про/

дукції (COGS), млрд доларів США.

Даний показник передбачає вартіс/

ну оцінку використовуваних в про/

цесі виробництва продукції (робіт,

послуг) природних ресурсів, сирови/

ни, матеріалів, палива, енергії, ос/

новних фондів, трудових ресурсів і

інших витрат на її виробництво і реа/

лізацію, і може бути використаний як

основний при оцінюванні стратегій

розвитку нових напрямів діяльності

компанії.

Вказані показники групувалися

по кожній досліджуваній компанії в

динаміці за 2009—2014 рр. (табл.

2). Наприклад, коефіцієнт

ліквідності був найвищим у всі

роки заданого періоду в компанії

Google, найнижче значення має

Lenovo. За величиною робочого

капіталу вражають значення

Microsoft, Lenovo має відємні зна/

чення, а Apple скоротила величи/

ну робочого капіталу в 4 рази.

За допомогою в MS Office

Excel/2013 розрахуємо коефіцієн/

ти кореляції для всіх компаній.

Статистичні характеристики

свідчать по адекватність гіпотези, щодо

обраних факторів та розрахунків. Інтер/

претація отриманих даних здійснювалась

згідно шкали представленої у табл. 3.

Коефіцієнти кореляції для компанії

Apple свідчать, що існує дуже висока по/

зитивна кореляція між показником чис/

того прибутку і двома показниками

(EBITDA (0,9931) та собівартістю реалі/

зованої продукції (0,9411)) (табл. 4).

Після аналізу кореляційної матриці

можна зробити висновок, що обрані ко/

ефіцієнти мають великий вплив на чистий

прибуток, що може свідчити про на/

явність лінійної залежності між ними.

Проаналізуємо кореляцію між фактора/

ми та результативною ознакою для IBM.

Коефіцієнти кореляції для компанії IBM свідчить, що існує

середня позитивна кореляція між показником чистого при/

бутку і EBITDA (0,55019) (табл. 5).

Коефіцієнти кореляції для компанії Lenovo свідчать, що

існує середня позитивна кореляція між показником чистого

прибутку і EBITDA (0,5502) та собівартістю продукції

(0,615797) (табл. 6).

Аналіз кореляційної матриці

для Hewlett Packard дає змогу

визначити наявність високої коре/

ляції між величиною чистого при/

бутку та EBITDA (0,996847) (табл.

7).

Дані таблиці 8 свідчать про

дуже високу кореляцію між ре/

зультативною ознакою та такими

факторами, як EBITDA (0,984602)

та величина робочого капіталу

(0,989654), та середньою кореля/

цією з коефіцієнтом ліквідності

(від'ємна кореляція /0,64826) та

собівартості реалізованої про/

дукції (0,6766).

У таблиці 9 продемонстрована кореляційна матриця для

Intel, з якої видно існування високої кореляції між величи/

ною чистого прибутку та EBITDA (0,926306).

Проаналізуємо кореляцію між факторами та результа/

тивною ознакою для Microsoft (табл. 10). Як видно з коре/

ляційної, матриці дуже високий рівень кореляції існує між

величиною чистого прибутку та EBITDA (0,937333), високий

  
 EBITDA  

 
 
 

 
 

 
 

 1     

EBITDA 0,9931 1    

 
 -0,2306 -0,28251 1   

 
 -0,18855 -0,20662 0,906515 1  

 
. . 0,941113 0,973076 -0,32346 -0,20575 1 

Таблиця 4. Кореляційна залежність між факторами для Apple

Джерело: розраховано за даними таблиці 1.

  
 EBITDA  

 
 
 

 
 

 
  1     

EBITDA 0,55019 1    

  -0,48814 -0,87092 1   

  -0,4327 -0,8445 0,991379 1  
 
  -0,07483 -0,18288 0,243694 0,169519 1 

Таблиця 5. Кореляційна залежність між факторами для IBM

Джерело: розраховано за даними таблиці 1.

  
 EBITDA  

 
 
 

 
 

 
 

 1     

EBITDA 0,5502 1    

 
 -0,48 -0,871 1   

 
 -0,433 -0,845 0,9914 1  

 
 

 
0,615797 0,535203 -0,42984 -0,44239 1 

Таблиця 6. Кореляційна залежність між факторами для
Lenovo

Джерело: розраховано за даними таблиці 1.

  
 EBITDA  

 
 
 

 
 

 

  1     

EBITDA 0,996847 1    

 
 0,154464 0,173999 1   

  0,172929 0,193642 0,998367 1  
 
 

 
0,126187 0,187832 -0,31905 -0,2888 1 

Таблиця 7. Кореляційна залежність між факторами
для Hewlett�Packard

Джерело: розраховано за даними таблиці 1.
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рівень з коефіцієнтом ліквідності

та середній рівень з величиною ро/

бочого капіталу (0,688092) та со/

бівартістю реалізованої продукції

(0,592676).

Кореляційний аналіз дав змогу

визначити щільність зв'язку не лише

по відношенню до чистого прибутку,

але і виявити та виміряти взаємозв'/

язок між іншими показниками. Зок/

рема, закономірно, що вартість ро/

бочого капіталу у досліджуваних

компаній має високу та дуже високу

кореляцію з коефіцієнтом ліквід/

ності (окрім компанії Google, де ко/

реляція між цими показниками є се/

редньою з від'ємним значенням).

ВИСНОВКИ
Отже, для більшості з проана/

лізованих ТНК глобального ІТ/рин/

ку існує тісний зв'язок між показ/

ником чистого прибутку та обрани/

ми факторами впливу. Так, на чис/

тий прибуток як результативну оз/

наку кожної компанії найбільший

вплив має EBITDA, значно менший

вплив мають собівартість реалізо/

ваної продукції та робочий капітал.

Коефіцієнт ліквідності чинить нега/

тивний вплив на величину чистого

прибутку. Таким чином, в умовах поши/

рення на глобальному ринку "третьої

платформи" розвитку ІТ знижується зна/

чення собівартості реалізованої продукції

та ліквідності, що впливає на стратегії ТНК

на глобальному IT/ринку. В якості пріори/

тетів виступає інноваційній розвиток,

фінансування наукових лабораторій, на/

томість такий чинник зниження собівар/

тості продукції, як використання дешевої

робочої сили втрачає своє значення.
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