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Статтю присвячено дослідженню діяльності транснаціональних корпорацій та 
питанням формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності корпорацій в 
умовах розширення масштабів глобалізації, якісної трансформації системи 
міжнародних економічних відносин, аналізу організаційних та економічних механізмів 
прийняття управлінських рішень ТНК. 
Ключові слова: транснаціональна корпорація (ТНК), глобалізація економіки, інвестиційна 
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Статья посвящена исследованию деятельности транснациональных корпораций и 
вопросам формирования стратегических целей инвестиционной деятельности 
корпораций в условиях расширения масштабов глобализации, качественной 
трансформации системы международных экономических отношений, анализа 
организационных и экономических механизмов принятия управленческих решений 
ТНК. 
Ключевые слова: транснациональная корпорация (ТНК), глобализация экономики, 
инвестиционная деятельность, корпоративная стратегия. 
 
The article is devoted to the study of the activities of transnational corporations and the 
formation of strategic goals of investment activities of corporations in the context of 
expanding globalization, the qualitative transformation of the system of international 
economic relations, the analysis of organizational and economic mechanisms for making 
managerial decisions of TNCs. 
Keywords: multinational corporation, globalization of the economy, investment activity, corporate 
strategy. 

 
Стратегічний розвиток транснаціональних корпорацій вимагає від їх менеджменту 

пріоритетної уваги до розроблення ефективних у глобальному конкурентному середовищі 
інвестиційних корпоративних стратегій, реалізація яких в умовах глобалізації ускладнена: 
по-перше, розвитком нових форм і методів конкуренції на глобальному інвестиційному 
ринку, циклічністю кризових коливань його кон’юнктури; по-друге, збільшуваною 
ризиковістю операцій в умовах глобальної фінансової нестабільності; по-третє, де 
лібералізацією національних і регіональних режимів іноземного й зарубіжного інвестування, 
посиленням політичного впливу на ініціювання й здійснення глобальних інвестиційних 
проектів. Це зумовлює в теоретичному плані необхідність поглибленого дослідження, у 
практичному – безперервного моніторингу глобального висококонкурентного 
інвестиційного середовища, якому притаманні, з одного боку, уніфікованість та 
інформаційна транспарентність, а з другого – динамічність та непередбачуваність. 
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Питанням інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій присвячено 
праці зарубіжних i вітчизняних вчених, таких  як  І. Ансофф, Х. Антоні,  Д. Барні, I. Бланк, 
Р. Грант, М. Грехем, Дж. Даннінг, Д. Девiс, П. Друкер, Д. Кейнс, В. Македон, Г. Марковіц, 
Р. Мертон, Г. Мінцберг, О. Мозговий, Є. Панченко, М. Портер, Дж. Стрикленд, М. Тейлор, 
Дж. Трейнор, С. Хаймер, У. Шарп, С. Якубовський та інші. 

Водночас існує об’єктивна необхідність проведення подальших досліджень впливу 
глобалізації на удосконалення інвестиційних корпоративних стратегій в умовах зростаючої 
глобалізації ринків та типізації глобальних інвестиційних стратегій ТНК. 

Метою статті є розкриття механізмів інвестиційної діяльності ТНК, а також наукове 
обґрунтування напрямів підвищення ефективності інвестиційної діяльності в Україні за 
рахунок мобілізації корпоративного потенціалу. 

Характерними рисами будь-якого інвестиційного процесу є орієнтація на майбутній 
дохід, ризиковість, безперервність, географічна диверсифікованість. До чинників 
інвестиційної привабливості країни належать: економічні, соціальні, політичні, правові, а для 
присвоєння державі інвестиційного рейтингу агентства враховують: платоспроможність 
держави, величину її зовнішнього та внутрішнього боргу, стабільність курсу національної 
валюти, величину експорту, золотовалютних резервів, рівень інфляції, стан бюджету, а також 
рівень та якість людського капіталу, на базі яких будь-яка держава, регіони та компанії 
здатні ефективно використовувати інвестиції.  

Сучасні теорії інноваційного розвитку змістили акценти у поведінці людей, 
сформували у них прагнення до накопичення знань. Стало очевидним, що економічне 
зростання країн великою мірою залежить від інноваційної активності підприємницьких 
структур, від їх прагнень, зусиль і здатності використовувати у своїй діяльності новітні 
технології, творчо підходити до визначення способів задоволення потреб споживачів, на 
основі чого вдосконалювати та оновлювати продукцію, отримуючи більші доходи і 
зміцнюючи свої ринкові позиції. Нововведення здатні суттєво вплинути на перебіг 
економічних процесів і значно прискорити їх. Про це свідчить досвід Японії, Південної 
Кореї, Китаю та інших азійських «тигрів», які, зробивши ставку на інтенсивні технологічні 
зміни, за короткий період забезпечили своє потужне економічне  зростання [4, С. 12]. 

Однією з найважливіших рис сучасних процесів глобалізації є безпрецедентна 
динамізація міжнародного руху капіталів, поглиблення транснаціоналізації, 
трансконтинентальне розширення географії ринків ТНК, формування глобальних 
корпоративних структур. При цьому глобальна мобільність капіталу по-різному впливає на 
національні економіки, зумовлюючи різноваріантність їхніх інвестиційних політик [1]. 

Сучасна структура глобального інвестування включає національні та міжнародні 
інвестиційні інститути – інвестиційні фонди та компанії, пенсійні фонди, страхові компанії, 
взаємні фонди, банки, промислові й фінансові ТНК, міжнародні фінансові організації. 
Функціонування інвестиційних інститутів певним чином зумовлює характер, динаміку, 
напрям інвестицій і сприяє рівномірному розподілу та зменшенню ризиків інвестування, 
ефективному використанню інвестиційних ресурсів, спрямуванню їх до пріоритетних 
інноваційних галузей економіки. Використання досвіду країн з розвиненими ринками 
сприятиме входженню та приєднанню інвестиційних інститутів України до світових ринків 
фінансово-інвестиційних послуг. 

Інвестиційна корпоративна стратегія є ключовою ланкою в розробленні управлінських 
рішень ТНК. Враховуючи те, що для реалізації своїх національних та глобальних стратегій 
корпорації використовують різні методи інвестування, розуміння яких дає можливість 
фахівцям адаптувати інструменти та пропонувати зручні альтернативи, встановлено, що 
просторовий розвиток міжнародної інвестиційної діяльності корпорацій з глобальною 
стратегією може складатися з п’яти приблизно рівних за значеннями стадій: створення 
корпорації та її закріплення на внутрішньому ринку; перетворення корпорації в постійного 
учасника зовнішньоекономічної діяльності; освоєння корпорацією виробництва товарів і/або 
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послуг на зарубіжних ринках; посилений розвиток корпорацією міжнародної інвестиційної 
діяльності; утворення потужної глобальної ТНК. 

Транснаціональні корпорації іноземного походження є одними з основних інвесторів в 
Україні та представлені американськими, німецькими, англійськими, південнокорейськими й 
російськими компаніями, глобальні інвестиційні стратегії яких переважно реалізуються 
шляхом злиття і поглинання. Проте іноземне інвестування в Україні гальмують численні 
чинники: нечітка правова система, корупція, надмірно важкий податковий тягар, низький 
рівень доходів громадян, мінливість політичного та економічного середовища, відсутність 
матеріальної інфраструктури, проблеми виходу на внутрішній і зовнішній ринки.  

Технологія управління корпораціями є безперервним, динамічним, послідовним, 
стійким, мінливим, цілеспрямованим процесом, що має циклічний характер, однак процеси 
глобалізації зумовили значні зміни у функціях менеджменту ТНК з превалюванням ознак  
креативності, результативності, інтегративності, інформативності. 

Аналіз інвестиційних трендів показав, що глобальне лідерство країн пов’язано з 
високою концентрацією капіталу та його оптимальним закордонним розміщенням. На 
початку ХХІ ст. країни з розвиненою економікою вивезли у формі прямих інвестицій більше 
4/5 загальносвітового експорту цих коштів. Сучасні тенденції глобалізації свідчать про 
подальше посилення в цьому процесі ролі таких країн, як США, Японія, провідних 
західноєвропейських країн, Китаю, Індії, Бразилії, Росії, що спричиняє формування нових 
глобальних центрів концентрації капіталу, утворення кластеризованої світової економічної 
системи. За результатами оцінок UNCTAD: частка зазначених країн становить близько 25% 
імпорту та 75% експорту. При цьому транснаціоналізація отримує нові імпульси й нову 
якість, коли понад 82 тис. ТНК різних країн світу, що контролюють 810 тис. зарубіжних 
філій i концентрують левову частку світових потоків товарів, послуг, інвестицій, інновацій, 
зокрема 75-80% загальносвітового обсягу НДДКР [3, С. 99].  

Фінансування як складова здійснення інвестиційної діяльності компаніями, тісно 
пов’язане з основними стадіями інвестиційного процесу: на початковій стадії компанії 
прагнуть уникнути власних витрат і максимально використати кошти державних програм; на 
стадії запуску проекту фінансування здійснюється переважно за рахунок коштів венчурних 
фірм; на стадіях росту та експансії джерелами фінансування стають позики і кошти, залучені 
на фондовому ринку. Безперечними лідерами у використанні венчурного капіталу 
виступають США, частка яких у світовому венчурному фінансуванні інновацій досягла 
третини, в той час як частка ЄС і Китаю становить біля 6% [3, С. 117]. 

Глобалізація інноваційної сфери як складова частина загальних процесів глобалізації та 
інтеграції світової економіки характеризується зростанням питомої ваги іноземного 
фінансування наукових досліджень та створенням дослідницьких підрозділів ТНК (у 
сприятливих для цього регіонах). Іноземні інвестиції в НДДКР дають змогу вдосконалити і 
адаптувати інновації до місцевого ринку та споживачів; створити нові товари відповідно до 
місцевого попиту; використати глобальний науково-дослідний потенціал. 

 Нові умови глобальної конкуренції, високий технологічний рівень галузей, освітній і 
демографічний стан трудових ресурсів – усе це необхідно враховувати в державній 
інноваційній політиці, за допомогою якої мобілізується економічна міць країни, ринковий 
механізм, сила державного і приватного підприємництва для прискорення впровадження 
інновацій у виробництво. Світова практика показала, що в економіці розвинених держав 
фінансування інноваційного процесу здійснюється на партнерських засадах урядом і 
приватним сектором. Така взаємодія щодо комерціалізації інновацій створює передумови 
зростання економіки на якісно новій основі. 

Основними цілями міжнародної інвестиційно-інноваційної стратегії макрорівня є 
створення привабливого інвестиційного та підприємницького клімату для формування 
конкурентоспроможної економіки, забезпечення її структурної модернізації, адаптація 
зарубіжного управлінського досвіду, підвищення рівня кваліфікації працівників. Міжнародні 
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інвестиційно-інноваційні стратегії на мікрорівні базуються на сучасних концепціях 
стратегічного та міжнародного фінансового менеджменту й орієнтуються на принципи 
системності, оптимальності, варіативності, безперервності, адаптивності. Залежно від 
характеру, рівня зрілості корпорації доцільно виокремлювати інвестиційні стратегії 
зростання, захисту, стабілізації, скорочення. Провідні ТНК розробляють і реалізують 
глобальні інноваційні стратегії, які мають свою ідеологію, методологію та інструментарій.  

Серед найбільш поширених мотиваційних факторів зарубіжного інвестування ТНК, 
таких як пошук нових ресурсів і ринків, важливого значення набувають: ресурсні (доступ до 
нових джерел сировини та енергії, земельних площ виробничого й невиробничого 
призначення); виробничо-економічні (зменшення капітальних витрат при створенні нових 
потужностей, придбання нової виробничої бази, розширення наявних виробничих 
потужностей, реалізація переваг дешевих чинників виробництва, можливість запобігти 
циклічності або сезонності виробництва, пристосування до процесу скорочення); ринково-
маркетингові (зростання ефективності наявного маркетингу, придбання нових каналів 
торгівлі, проникнення на конкретний географічний ринок, вивчення потреб, набуття 
управлінського досвіду на нових ринках, пристосування до умов країни, яка приймає 
капітал); природно-екологічні (виведення за рубіж реально шкідливих та потенційно 
небезпечних виробництв і видів діяльності); інноваційно-інтелектуальні (пошук та 
використання освічених працівників, здатних до постійного навчання й генерування ідей та 
їх креативного застосування, а також для командної роботи у складі крос-культурних груп); 
персонально-іміджеві (підтримання національно-етнічних та родинних зв’язків, прагнення 
підвищити особистий міжнародний імідж, розширення сфери впливу корпоративного бренду 
до глобальних масштабів) [2, С. 209]. 

Найбільша активність іноземних інвесторів на українському ринку спостерігається в 
секторах з активами, що знецінилися, де на процеси злиття та поглинання негативно 
впливають: непрозорі структури власності; активне використання компаніями схем 
уникнення податків; неефективність інститутів контролю; відсутність достовірної звітності 
та тривалий процес її підготовки; відсутність в учасників угод належного досвіду щодо їх 
здійснення тощо. В економіці Україні глобальні корпоративні стратегії реалізуються 
переважно шляхом злиття та поглинання, що сприяє досягненню стратегічних цілей 
розподілу ризиків, набуттю нових конкурентних переваг, розширенню пропозиції. 

Узагальнення світового досвіду функціонального управління міжнародними 
корпораціями дало змогу виявити істотні відмінності функцій менеджменту в 
транснаціональних та національних корпораціях, що сприяло виділенню сучасних ознак 
функцій управління: передбаченість (стає найбільш важливою в умовах ускладнення 
виробництва, зростання його масштабу, прискорення науково-технічного розвитку, зміни 
соціально-економічних умов діяльності корпорацій), креативність (творчий підхід до 
нестандартних ідей, новацій, раціоналізаторських та інших ініціативних пропозицій, їх 
подальше впровадження), результативність (спрямованість на досягнення стратегічної мети 
управління), інтегративність (зміцнення взаємозв’язків між національними культурами, 
інформаційними потоками, формування загальноцивілізаційних цінностей на основі 
врахування національних стереотипів), інформативність (забезпечення інформаційної 
прозорості корпорації для стейкхолдерів). Загалом сутність глобального менеджменту 
полягає в тому, що він дозволяє застосовувати управлінські концепції та інструменти у 
міжкультурному середовищі та одержувати завдяки цьому додаткові вигоди та економію 
часу.  
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