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ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ: ОСНОВНІ ЕТАПИ 
РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті досліджено вплив транснаціональних корпорацій на процес глобалізації, 
визначено, що основною рушійною силою глобалізації є транснаціоналізація світової 
економіки, виділено п’ять поколінь транснаціональних корпорацій та розглянуто їх особ- 
ливості, а також проаналізовано основні рівні регулювання діяльності транснаціональ-
них корпорацій. 
Ключові слова: транснаціональна корпорація, глобалізація, транснаціоналізація, над-
державне регулювання діяльності ТНК, міждержавне регулювання діяльності ТНК, 
державне регулювання діяльності ТНК, суспільне регулювання діяльності ТНК, адап-
тація продукції.

Постановка проблеми та її зв’язок з науковими та практичними 
завдан нями. На початку XXI ст. почалася інтенсивна виробнича та інвести-
ційна глобалізація, що супроводжується об’єднанням окремих економічних 
суб’єктів у єдине ціле. Скасування обмежень та розмиття кордонів, змен-
шення часового фактора – все це наслідки інтернаціоналізації національних 
економік. У таких умовах особливого значення набуває діяльність трансна-
ціональних компаній (ТНК), їх вплив на економіки окремих країн і тенден-
ції розвитку світових економічних показників у цілому. 

Розміщуючи окремі частини і стадії відтворювальних процесів на те-
риторії різних країн, ТНК являють собою найпотужніші угруповання кор-
поративного бізнесу, що діють у світових масштабах і відіграють провідну 
роль у посиленні міжнародної економічної взаємозалежності. Через струк-
тури ТНК протікають фінансові та товарні потоки, яки є визначальними для 
розвитку світового господарства. Вищенаведене свідчить про актуальність 
теоретичного осмислення феномену транснаціональної корпорації, про не-
обхідність його подальшого наукового дослідження.

Аналіз останніх досліджень та ви ділення невирішених частин за-
гальної проблеми. Дослідженню діяльності ТНК присвячено достатню 
кількість робіт як у закордонній, так і у вітчизняній літературі. Серед за-
рубіжних авторів слід виділити Дж. Бейлі, Дж. Даннінга [1], Г. Кейвс [2],  
Г. Коуза, С. Майерса, С. Хаймера [3]. У вітчизняній літературі ця пробле-
матика представлена працями А. Архипової, А. Астаповича [4], Г. Давтяна,  
А. Ковальової, Д. Лук’яненко, Ю. Макогона [5], А. Наговіцина, А. Рога-
ча [6], В. Рокоча [7]. 

Незважаючи на таке глибоке дослідження та значний інтерес до фено-
мену транснаціональних корпорацій, залишився невирішеним ряд проблем, 
серед яких особливе значення мають теоретико-методологічні засади роз-
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витку ТНК в умовах глобалізації. Транснаціональні корпорації з величез-
ною швидкістю трансформуються, але в той же час динамічно змінюєть-
ся й зовнішнє середовище їх функціонування. У сучасній економічній нау-
ці детально не з’ясовані взаємозв’язок і взаємний вплив ТНК та глобаліза-
ції. ТНК формуються в тісному зв’язку з глобалізацією світової економіки і 
по суті є одним з продуктів глобалізації. У той же час транснаціональні кор-
порації виступають як головний каталізатор процесів глобалізації та транс-
формації світової і національних економік. Негативний вплив ТНК на краї-
ни, що розвиваються, доводить необхідність регулювання їх діяльності. Це, 
безсумнівно, вимагає більш глибокого наукового дослідження. 

Метою статті є виявлення та аналіз основних напрямів впливу ТНК 
на глобалізаційні процеси, удосконалення хронологічних етапів розвитку 
транснаціональних корпорацій та їх характеристики, обґрунтування необ-
хідності регулювання діяльності ТНК на чотирьох рівнях, включаючи сус-
пільний інтерес на кожному рівні регулювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розвит-
ку світової економіки транснаціональні корпорації стали однією з головних 
рушійних сил глобалізації. На початок 2012 р. було зафіксовано 85 тис. од. 
транснаціональних компаній та їхніх філій, які контролювали більше 85% 
світового експорту і 90% прямих іноземних інвестицій [8]. На них припа-
дає понад 50% світового виробництва, більше 75% світової торгівлі та між-
народної міграції капіталу, більше 80% міжнародного обміну технологіями. 
На сьогоднішній день саме транснаціональні корпорації фактично вирішу-
ють ключові питання нового економічного і територіального переділу світу, 
формують найбільшу групу іноземних інвесторів і носіїв нових технологій у 
виробничій та невиробничій сферах. 

За визначенням ООН, транснаціональні корпорації – це підприємства, 
які володіють виробництвом товарів або послуг або контролюють його за 
межами країни, в якій вони базуються [9]. Основною характеристикою ТНК 
є їх здатність планувати, організовувати і контролювати господарську ді-
яльність у різних країнах. Саме ця специфічна риса їх діяльності і відрізняє 
ТНК від інших акторів світової економічної системи. Такими акторами є ро-
боча сила, споживачі, місцеві, регіональні та національні уряди.

ТНК відіграють найважливішу роль у процесі глобалізації (рис. 1), тому 
що, по-перше, їхня діяльність та їхні потреби лежать в основі організаційних 
і технологічних інновацій, а отже, в основі розвитку продуктивних сил; по-
друге, на їх частку припадає найбільша кількість міжнародних транзакцій; 
по-третє, на сучасному етапі розвитку світової економіки вони є єдиним ак-
тором, який дійсно може планувати, організовувати і контролювати транс-
кордонну діяльність; по-четверте, вони здатні повною мірою скористатися 
перевагами ІКТ і сприяти їх розповсюдженню і розвитку; по-п’яте, на відмі-
ну від багатьох інших суб’єктів світової економіки, ТНК є, скоріше, актив-
ним, ніж пасивним учасником процесів глобалізації.

Вищевикладене дає вагомі підстави вважати, що сукупність ТНК висту-
пає як самостійна підсистема і найважливіший каталізатор процесів транс-
формації та глобалізації світової економіки. Разом із тим поетапний аналіз 
розвитку ТНК дозволяє зробити висновок, що транснаціональні корпорації 
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не тільки прискорюють просування світової економіки до глобалізації і фор-
мують її характер в сучасних умовах, але й є об’єктивним породженням еко-
номічних процесів і одним з продуктів глобалізації.

Рис. 1. Роль транснаціональних корпорацій в процесах глобалізації

Причини становлення та розвитку ТНК дуже різноманітні, але всі вони 
певною мірою пов’язані з недосконалою конкуренцією, бар’єрами на шля-
ху розвитку міжнародної торгівлі, валютним контролем, значними тран-
спортними витратами, відмінностями у податковому законодавстві різних 
країн.

Перші прообрази ТНК з’явилися у XVI–XVII ст., коли почалося коло-
ніальне освоєння Нового Світу. Так, серед засновників Британської Ост-
Індської компанії, що утворилася в 1600 р. для «освоєння» багатств Індії та 
діяла до 1858 р., були не тільки англійські комерсанти, але також купці Гол-
ландії та банкіри Німеччини. Такі колоніальні компанії займалися виключно 
торгівлею, але не організацією виробництва, тому не відігравали вирішаль-
ної ролі у розвитку системи господарювання. Їх вважають лише попередни-
ками «справжніх» ТНК, які з’явилися наприкінці ХІХ ст., коли на зміну віль-
ній конкуренції прийшов активний розвиток великих компаній-монополій, 
що почали здійснювати масований вивіз капіталу [10]. 

Транснаціональні корпорації у своєму розвитку пройшли кілька етапів, 
тому в літературі зазвичай виділяють їх п’ять поколінь.

Діяльність першого покоління ТНК (з періоду їх зародження наприкінці 
XIX ст. до початку Першої світової війни) була пов’язана переважно з видо-
бутком сировини в колоніальних країнах Азії, Африки, Латинської Америки 
і її переробкою в метрополіях. Налагоджувати високотехнологічне промис-
лове виробництво за кордоном тоді було невигідно. З одного боку, в прий-
маючих країнах відсутній персонал необхідної кваліфікації, технології ще не 
досягли високого ступеня автоматизації. З іншого боку, доводилося рахувати-
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ся з можливим негативним впливом нових виробничих потужностей на здат-
ність підтримувати ефективний рівень завантаження потужностей на «домаш-
ніх» підприємствах фірми. Так, експорт капіталу з Англії складав у середньо-
му 7% від національного доходу. В цілому на частку Англії до 1914 р. припа-
дало більше 50% всього експортованого міжнародного капіталу. Закордонні 
інвестиції розподілялися таким чином: 40% було вкладено в залізницю, 30% – 
урядові і муніципальні позики [11]. Суб’єктами транснаціоналізації в цей пе-
ріод виступали зазвичай об’єднання фірм різних країн (міжнародні картелі), 
які ділили ринки збуту, проводили узгоджену цінову політику та ін.

Друге покоління ТНК розвивалося в період між двома світовими війна-
ми і займалося виробництвом військової техніки для провідних європей-
ських країн, Америки та Японії. У цей період напрям інвестицій починає 
змінюватися: країни Західної Європи, насамперед Англія, втрачають своє 
становище кредиторів і експортерів капіталу, а американський капітал усе в 
більшому ступені проникає в Західну Європу. Характерною особливістю є 
те, що 25% від загальної суми вже складали прямі інвестиції [11]. 

Третє покоління ТНК почало розвиватися після закінчення Другої сві-
тової війни і розпаду колоніальної системи (1945–1960 рр.) Цей період 
пов’язаний з посиленням ролі зарубіжних виробничих підрозділів, не тіль-
ки в країнах, що розвиваються, але і в розвинутих країнах. Виробничі зару-
біжні відділення почали спеціалізуватися в основному на виробництві тієї 
ж продукції, що раніше вироблялася у «рідний» для ТНК країні. Поступо-
во філії ТНК все більш переорієнтовуються на обслуговування місцевого 
попиту і місцеві ринки. Якщо раніше на арені світового господарства дія-
ли міжнародні картелі, то тепер виникають національні фірми, досить ве-
ликі, щоб проводити самостійну зовнішньоекономічну стратегію. Саме у 
1960-ті роки з’являється сам термін «транснаціональні корпорації». Швидке 
зростання числа і значення ТНК з 1960-х відбувалося під впливом науково-
технічної революції. Впровадження нових технологій і спрощення виробни-
чих операцій, використання навіть низькокваліфікованого і малограмотно-
го персоналу давали можливість проводити просторове роз’єднання окре-
мих технологічних процесів. Політика лібералізації міжнародних економіч-
них зв’язків, поява на політичній арені нових незалежних держав, зростаю-
чий світовий споживчий попит сприяли тому, що на початку 1960-х років 
міжнародні корпорації почали активно завойовувати світові ринки. Діяль-
ність ТНК у цей період переважно зосереджувалася в галузі атомної енергії, 
електроніки, приладобудування, космічної промисловості. 

У 1970–1980-ті роки в умовах прискорення НТП і розвитку світо-
господарських зв’язків, обумовлених зростаючою конкуренцією на світово-
му ринку, сформувалися ТНК четвертого покоління. Розвиток транспорт-
них та інформаційних комунікацій сприяв реалізації цих можливостей. Ви-
робничий процес стало можливо безболісно дробити і розміщувати окремі 
технологічні процеси в тих країнах, де національні фактори виробництва де-
шевше. Почала розвиватися просторова децентралізація виробництва в пла-Почала розвиватися просторова децентралізація виробництва в пла-
нетарному масштабі при концентрації управління. Цей етап характеризуєть-Цей етап характеризуєть-
ся великою кількістю злиттів і поглинань, які призвели до концентрації ви-
робництва і капіталу у ТНК-лідерів у сфері великого міжнародного бізнесу. 
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У 1990-х рр. прискорена глобалізація фінансового сектора і інтеграція фі-
нансових ринків призвели до виникнення величезних транснаціональних фі-
нансових конгломератів.

Таблиця 1
Історичні етапи розвитку транснаціональних корпорацій

№ Покоління ТНК Період розвитку Особливості розвитку 

1
Перше покоління Кінець XIX ст. – 

до початку Першої 
світової війни

Видобуток сировини в колоніальних 
країнах Азії, Африки, Латинської 
Америки та її переробка в 
метрополіях

2 Друге покоління Період між двома 
світовими війнами

Виробництво військової техніки

3

Третє покоління Після закінчення 
Другої світової війни і 
розпаду колоніальної 
системи 
(1945–1960 рр.)

Посилення впливу зарубіжних 
виробничих підрозділів як у країнах, 
що розвиваються, так і у розвинутих 
країнах 

4
Четверте покоління З 1970–1980-х років 

до початку ХХІ ст.
Концентрація виробництва і капіталу 
у ТНК-лідерів у сфері великого 
міжнародного бізнесу

5 П’яте покоління З початку ХХІ ст. Створення мереж виробництва і 
реалізації глобального масштабу

П’яте покоління ТНК почало формуватися на початку ХХІ ст. в умовах 
прискорення процесів економічної інтеграції. Спираючись на сучасну нау-
ку і інноваційний бізнес, ТНК п’ятого покоління виступають головними 
генераторами і поширювачами наукових ідей і концепцій. Головна особ-
ливість розвитку ТНК полягає в створенні мереж виробництва і реалізації 
глобального масштабу. Зростання кількості зарубіжних філій ТНК відбу-
вається набагато швидше, ніж зростання числа самих ТНК [12]. Голов- 
ну роль у виборі місць для створення дочірніх фірм відіграє аналіз вироб-
ничих витрат, які часто більш низькі в країнах, що розвиваються; прода-
ється ж продукція там, де на неї вищий попит, головним чином, у розви-
нутих країнах. На цьому етапі транснаціональні корпорації, переслідую-
чи свої приватні економічні інтереси, разом являють собою синтез як суб-
національних, так і наднаціональних інтересів, що посилюються величез-
ним фінансовим капіталом і тяжіють до використання як державного апа-
рату окремих країн, так і суб’єктів інтересів внутрішніх корпорацій у своїх 
інтересах. Це і є основним протиріччям в інтересах між ТНК і національ-
ною державою. Воно носить діалектичний характер і набуває різноманіт-
них форм – від прямого протистояння до цілком конструктивного та взає-
мовигідного співробітництва. 

У тих випадках, коли інтереси ТНК об’єктивно збігаються з інтересами 
певних національних держав, вона може забезпечити їм значні і навіть ви-
рішальні переваги у конкуренції між країнами. Але в сучасному світі поси-
люється роль ТНК і слабшає роль національних держав, що веде до підпо-
рядкування інтересів держави більш могутнім інтересам транснаціональних 
корпорацій. 
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Більш суперечливі інтереси ТНК з менш розвинутими державами, в 
число яких входить і Україна. Тут інтереси великих міжнародних корпора-
цій часто входять у суперечність з державою. Можна виділити такі основні 
моменти негативного впливу транснаціональних корпорацій на країни, що 
розвиваються:

1. На внутрішньому ринку країни ТНК створюють потужну конкурен-
цію місцевим компаніям, не даючи їм розвиватися.

2. Вільні переміщення фінансового капіталу ТНК можуть підірвати ста-
більність національних валют і створити загрозу для національної безпеки 
країн, що розвиваються. 

3. ТНК, маючи свій інтерес у країні, здатні насаджувати ідеологію, яка 
суперечить інтересам розвитку національного бізнесу і пригнічувати розви-
ток національно-державних інтересів країни.

Перелічені напрями негативного впливу свідчать про необхідність ре-
гулювання діяльності ТНК. На нашу думку, можна виділити чотири рівні ре-
гулювання транснаціональних корпорацій: наддержавне, міждержавне, вну-
трішньодержавне [13] та суспільне (табл. 2).

Таблиця 2
Основні рівні та інструменти регулювання діяльності ТНК та їхніх філій

№ Рівень регулювання ТНК Інструмент регулювання Мета регулювання

1 Наддержавне регулювання Багатосторонні міжнародні 
договори

Регулювання правил конкуренції 
та захисту вільної торгівлі

2
Міждержавне регулювання Двосторонні інвестиційні 

угоди
Захист інвестицій та 
відповідність міжнародним 
стандартам

3

Внутрішньодержавне 
регулювання

Інвестиційне законодавство Підпорядкування діяльності 
філій і дочірніх підприємств 
ТНК національному 
законодавству приймаючої 
країни

4
Суспільне регулювання Суспільна думка, традиції, 

виховання
Захист громадських інтересів, 
адаптація товарів ТНК до 
інтересів суспільства

Основними інструментами наддержавного регулювання є багатосто-
ронні міжнародні договори, які залежно від числа країн, що беруть у них 
участь, можуть бути універсальними, регіональними та субрегіональними. 
Слід зазначити, що прийняті документи не дають практичного впливу на ді-
яльність ТНК та їхніх філій тому, що не всі країни дають згоду виконувати 
ТНК-стандарти на своїй території. 

До міждержавного регулювання можна віднести двосторонні інвести-
ційні угоди, що укладаються між зацікавленими державами. У цей час укла-
дення договорів між приймаючою країною і країною базування – найбільш 
поширений спосіб регулювання діяльності ТНК. Україна підписала майже 
73 двосторонні угоди про захист інвестицій. На відміну від таких держав, як, 
наприклад, США, Японія, Великобританія, Україна не має модельної (типо-
вої) угоди. Власне, відсутність останньої в цілому засвідчує брак уніфікова-
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ного, чітко вираженого підходу держави до ключових положень та понять у 
сфері стандартів захисту інвестицій та інвестиційного арбітражу.

Внутрішньодержавне регулювання у більшості випадків – це інвести-
ційне законодавство, спрямоване на визначення правового статусу інозем-
ного вкладника: фізичної або юридичної особи. Однак найбільш вразливим 
моментом в односторонньому регулюванні діяльності ТНК є те, що завдя-
ки своїй організаційній структурі вона здатна уникнути контролю з боку од-
нієї держави. Тому для регулювання діяльності ТНК національного зако-
нодавства приймаючих держав явно недостатньо. Проблемами внутрішньо-
державного регулювання діяльності ТНК виступають, по-перше, прагнення 
найвпливовіших країн поширити внутрішнє законодавство на іноземні від-
ділення компаній, по-друге, недостатність інститутів національного законо-
давства приймаючих держав.

Інструментами суспільного регулювання є національні традиції, вихо-
вання та найголовніше – суспільна думка. Більшість транснаціональних кор-
порацій вважають що споживачі живуть у глобальному середовищі, в яко-
му їхні смаки і культури гомогенізуються і задовольняються через пропо-
зицію стандартизованих глобальних продуктів. Це підтверджується успі-
хом транснаціональних корпорацій, які досягли максимальних прибутків у 
довгостроковій перспективі, не фокусуючись на окремих купівельних пе-
ревагах. Це дозволяє транснаціональним компаніям підтримувати стійкий 
імідж бренду на глобальному рівні і використовувати всю повноту переваг 
від ефекту масштабу. По суті, у цьому ж і криється основне протиріччя цієї 
стратегії: стандартизована глобальна стратегія випускає зі свого поля зору 
сегменти, які все ще відрізняються соціальними, культурними, економічни-
ми і правовими маркерами, не повною мірою відповідаючи реальним потре-
бам споживачів. Але суспільна думка не позволяє в деяких випадках вико-
ристовувати таку стратегію. Громада вимагає від ТНК адаптувати свої про-
дукти, ціни, канали і стратегії просування до їхніх інтересів, що пов’язане з 
особливостями та відмінностями національної культури, купівельної спро-
можності, уподобання в продукції і потребах, бажаннях споживачів. 

Відкриття пострадянського економічного простору, світові інтеграційні 
тенденції, зростання Китаю як величезного виробника і споживача, а також 
лібералізація міжнародної торгівлі відкрили широкі можливості для експан-
сії ТНК на всіх континентах. Безперервно поглиблюються торгові, виробни-
чі, валютно-фінансові та науково-технічні зв’язки між сучасними ТНК, що 
посилює глобальний характер їхнього бізнесу. Таким чином, можна ствер-
джувати, що ТНК формуються в тісному зв’язку з глобалізацією світової 
економіки і за своєю суттю є одним з продуктів глобалізації.

Висновки та перспективи подаль ших наукових розробок у цьому на-
прямі. Вищевикладене дозволяє стверджувати, що транснаціональна корпора-
ція – це компонент світової економіки, який підпорядковується її законам роз-
витку і справляє зворотний вплив на світову економіку, це продукт глобаліза-
ційних процесів. Зазначений взаємозв’язок ТНК та процесу глобалізації під-
тверджується дослідженням етапів еволюції транснаціональних корпорацій.

Сьогодні у світі роль ТНК посилюється і, навпаки, слабшає роль на-
ціональних економік, що приводить до протиріччя інтересів між трансна-
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ціональним корпораціями та державами. Таке протиріччя може негативно 
впливати на економічний стан держави. Саме тому виникає необхідність ре-
гулювання діяльності ТНК. 

Таким чином, з’явившись як результат глобалізації, ТНК почали керу-
вати цим процесом і прискорювати його в цілях максимізації власних еко-
номічних інтересів. У зв’язку з тим, що сучасний процес транснаціоналізації 
набув багатьох нових рис, істотно впливає не тільки на світову економіку, 
а також і на економіку країни розміщення корпорації. У перспективи нашо-
го подальшого дослідження входить аналіз позитивного і негативного впли-
ву діяльності ТНК на національну економіку та рекомендацій щодо регулю-
вання їх діяльності.
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В статье исследовано влияние транснациональных корпораций на процесс глоба-
лизации, определено, что основной движущей силой глобализации является транснаци-
онализация мировой экономики, выделено пять поколений транснациональных корпо-
раций и рассмотрены их особенности, а также проанализированы основные уровни ре-
гулирования деятельности транснациональных корпораций.
Ключевые слова: транснациональная корпорация, глобализация, транснационализа-
ция, надгосударственное регулирование деятельности ТНК, межгосударственное ре-
гулирование деятельности ТНК, государственное регулирование деятельности ТНК, 
общественное регулирование деятельности ТНК, адаптация продукции.

The article deals with the impact of transnational corporations on the process of 
globalization. It is defined that the basic driving force of globalization is the transnationalization 
of the world economy. It stresses the five generations of transnational corporations and their 
peculiarities. Also the basic regulation levels of the activity of transnational corporations are 
analyzed.
Key words: transnational corporation, globalization, transnationalization, supranational reg-
ulation of transnational corporation activity, intergovernmental regulation of transnation-
al corporation activity, governmental regulation of transnational corporation activity, public 
regulation of transnational corporation activity, production adaptation.
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