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Основною метою статті є спроба проаналізувати вплив транснаціональних корпорацій  
на приймаючі країни та країни базування, виявити головні переваги та недоліки таких 
економічних утворень на території країни, їх значення для національних економік. 
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Основной целью статьи является попытка проанализировать влияние 
транснациональных корпораций на принимающие страны и страны базирования, 
выявить главные преимущества и недостатки таких экономических образований на 
территории страны, их значение для национальных экономик. 
Ключевые слова: транснациональные корпорации, страна базирования. 
 
The main purpose of the article is to try to analyze the impact of transnational corporations on 
host countries and home countries, to identify the main advantages and disadvantages of such 
economic entities in the country, their importance for national economies. 
Keywords: transnational corporations, home country. 

 
Функціонування транснаціональних корпорацій (ТНК) має неоднозначний вплив на 

економіку світу. Для прикладу, у світовій економіці ТНК мають позитивний вплив на 
взаємозалежність та взаємозв’язок національних господарств, поглиблюють міжнародну 
спеціалізацію та виробництво з одного боку, але з іншого боку суттєва частина економічної 
влади країни знаходиться в їхніх руках, що призводить до того, що з часом ТНК перестають 
бути контрольованими та погіршують стан глобальних проблем світу. 

Дослідженню процесів транснаціоналізації та діяльності ТНК присвячено достатню 
кількість робіт як в закордонній, так і у вітчизняній літературі. Серед зарубіжних авторів, які 
вивчали питання ролі ТНК у світовій економіці, зазначимо Шауба Р., Хендлі Р. та 
Вирзиковську М., Дж. Даннінга, Р. Кейвса, С. Хаймера. 

У вітчизняній літературі ця проблематика представлена працями А. Астаповіча, 
Ю. Макогона, О. Рогача, В. Рокочої. Водночас, незважаючи на такий науковий здобуток, 
поведінка ТНК постійно змінюється, їх вплив на економічні системи країн є неоднозначним, 
що потребує регулярного наукового аналізу та узагальнення процесів транснаціоналізації. 

Основною метою статті є спроба проаналізувати вплив транснаціональних корпорацій 
на приймаючі країни та країни базування, виявити головні переваги та недоліки таких 
економічних утворень на території країни, їх значення для національних економік. 

Країною базування називають ту, в якій розташована головна компанія чи штаб-
квартира. Як правило, цією країною є та, в якій з самого спочатку була створена корпорація. 
Країни, в яких розташовані та створені дочірні компанії та філії головної фірми, називають 



ВИПУСК 1 (15) - 2021 
 

84 

 

 

приймаючими країнами. Таким чином, саме проникнення компаній в приймаючі країни та 
створення там філій робить корпорацію транснаціональною [1].  

На сьогоднішній день ТНК, як і самі країни базування та приймаючі держави, є 
рівноправними учасниками міжнародних відносин. Варто відзначити, що достаток країн, їхня 
участь у міжнародному поділі праці, рівень взаємозв’язку зі світовою економікою і взагалі її 
міжнародна конкурентоспроможність все більше стають залежними від успішності 
функціонування ТНК, які базуються на її території. Також варто відзначити, що інвестиції 
ТНК в закордонну економіку – це ефективний метод активізації попиту на вітчизняні 
продукти. Цього можна досягти внаслідок створення нових ринків за кордоном і експорту 
виготовлених корпораціями товарів у закордонні дочірні компанії [2]. Отже, з вищесказаного 
можна зробити висновок, що країнам базування відкривається можливість доступу до нових 
містких ринків. 

З іншого боку взаємодія ТНК із країною базування у політиці й економіці пов’язана 
також з великими протиріччями між ними в цих сферах. Відповідним прикладом даних 
протиріч із історії минулого століття можна назвати дії керівників найбільших американських 
енергетичних ТНК під час арабо-ізраїльської війни 1973 року, які відправили президенту 
США Ніксону лист із вимогою відмовити в постачанні озброєння ізраїльській армії. У випадку 
відмови від виконання вимог, американські ТНК відмовлялися надавати паливо кораблям 
військово-морського флоту США, що знаходилися в зоні конфлікту, оскільки вони не хотіли 
втратити свої економічні позиції в арабських країнах [2]. 

Діяльність ТНК може не відповідати стратегічним інтересам країни базування та 
напрямкам її зовнішньої і внутрішньої політики. Підтвердженням цього є велика кількість 
антимонопольних справ, які проходили та проходять по всьому світу. Так, у 2003 році 
«Майкрософт», один із найбільших у світі виробників програмного забезпечення, фактично 
був монополістом в сфері операційних систем для персональних комп’ютерів. Внаслідок 
цього, Верховний суд США зобов’язав «Майкрософт» закрити частину своїх філій, на базі 
яких було створено незалежні компанії. Дане рішення було прийняте для «оздоровлення» 
галузі та відновлення конкурентного середовища [2]. 

Взаємини ТНК із приймаючими країнами також неоднозначні. Насамперед, у них 
з’являється можливість отримати доступ до нових джерел ресурсів, а також отримати товари, 
до яких вони не мали доступу раніше. Приймаючі країни підвищують свій достаток, 
отримуючи більші прибутки з порівняно нижчим податковим тиском, крім цього 
відкривається можливість перманентного здолання митних бар’єрів [1].  

Варто вказати на те, що капітал, який інвестується ТНК в національне господарство 
приймаючих країн, стає невід’ємною частиною їхнього відтворювального процесу. Найбільш 
важливу роль іноземний капітал у формі прямих іноземних інвестицій має в економіці країн, 
що розвиваються, де частка компаній з іноземним капіталом становить до 40%, а в багатьох 
країнах дочірні компанії та філії ТНК виготовляються 50–60% усієї продукції [2]. 

ТНК мають важливе значення у розповсюдження світових стандартів підготовки 
кваліфікованого персоналу, об’єднуючи робочу силу різних країн і виставляючи для неї 
однакові вимоги. Це призводить до якісного та кількісного збільшення промисловості 
приймаючої країни і до збільшення продуктивності праці, як наслідок. Крім цього, ТНК також 
впливають на органи місцевого самоврядування, маючи на меті зменшити податковий тиск, а 
також позбавити окремі процедури, пов’язані з інвестуванням чи приватизацією, від 
бюрократії. Зазвичай, сильний вплив ТНК стимулює та активізує процес реформування 
бюрократичного апарату, оновлення законів та підзаконних актів, які направлені на 
регулювання правил здійснення інвестицій та оподаткування в приймаючій країні для їх 
поліпшення та лібералізації. Наслідком є збільшення прозорості економіки країни, 
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підвищення привабливості країни для закордонних інвесторів, що призводить до приходу в 
державу додаткових інвестицій [3]. 

Загалом функціонування ТНК має позитивний вплив на економічний розвиток та 
конкурентоспроможність приймаючих країн, але можна виділити й безліч негативних 
факторів, які стосуються тієї діяльності ТНК, яка шкодить інтересам приймаючих країн. Серед 
цих факторів можна виділити такі: втрата конкурентоспроможності місцевими 
підприємствами, встановлення корпораціями монопольних цін, недотримання національного 
законодавства корпораціями, надмірне використання природних та трудових ресурсів, 
забруднення навколишнього середовища, відтік кваліфікованої робочої сили до головної 
компанії в країну базування [2]. 

Функціонування ТНК у таких сферах господарювання, як гірничодобувна, хімічна, 
лісова, рибне господарство тощо, має різко негативний вплив на природу приймаючих країн. 
Наслідком такої діяльності стає порушення екологічного балансу в країні, тому основна 
кількість ТНК проводять ці роботи у країнах, що розвиваються, а не на національній території. 
Для прикладу, в американських штатах Арканзас і Алабама було зупинено видобуток 
бокситів, і американські ТНК почали процес видобутку у Гайяні й на Ямайці [4]. 

Були випадки злочинних дій ТНК, які призводили до людських жертв та шкоди здоров’ю 
громадян приймаючих країн внаслідок викидів шкідливих для здоров’я хімікатів або ж 
випробувань. У 1981–1983 рр. американська компанія «Dow Chemical» разом з японською 
компанією проводили випробування токсичних речовин у лісах на півночі Бразилії. Внаслідок 
порушення підприємствами відповідних правил безпеки, отруїлося та загинуло більше ніж 
7 тис. місцевих жителів, а зона, на якій проводили випробування тривалий час залишалася 
непридатною для життя. Крім цього, 25 тис. видів рослин і тварин були під загрозою повного 
зникнення [2]. 

Негативні наслідки на економіку приймаючої країни можуть також проявлятися в 
одноманітній спеціалізації національного виробництва, яка пов’язана з інтересами іноземного 
капіталу; у протидії реалізації політики в економіці приймаючої країни; у встановленні 
монопольних цін та умов, які існують всупереч інтересам приймаючої країни; в ухилянні від 
сплати податків шляхом перерахування доходів із однієї країни в іншу; у витісненні місцевих 
підприємств зі сфери діяльності та інтересів ТНК; у вагомому впливі ТНК на майже всі сфери 
життя приймаючої країни, при цьому має місце незначний вплив уряду країни на діяльність 
ТНК, а це несе загрозу для національної безпеки держави [5].  

Аналіз отриманої під час дослідження інформації надав можливість виділити ряд 
позитивних та негативних рис діяльності ТНК в приймаючих країнах, що розвиваються (табл. 1). 

Таблиця 1 
Наслідки діяльності ТНК в приймаючих країнах (джерело [5]) 

Позитивні наслідки Негативні наслідки 

Міжнародна спеціалізація на 
базі взаємопроникнення інвестицій 

Збільшення конкуренції на ринку, занепад 
вітчизняних компаній 

Формування міжнародних галузевих 
та господарських територіальних одиниць 

Поступове зруйнування економічного 
державного суверенітету – поява 
наднаціональних утворень (ТНК) 

Вирівнювання національних 
відтворювальних виробничих структур 

Різке зростання транскордонного злиття і 
поглинання вітчизняних компаній 

Свобода пересування факторів 
виробництва, товарів 

Розташування на території держави 
трудомістких та матеріаломістких, 
екологічно небезпечних виробництв 
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продовження табл. 1 

Доступ до більш якісних і дешевих ресурсів 
Відтік капіталу, перерахунок прибутку в 
промислово розвинуті країни 

Розвиток науково-технічної сфери Ухилення від сплати податків 

Розвиток інноваційної діяльності 
Розподіл фінансових ресурсів країни між 
великими ТНК з недостатнім фінансуванням 
середніх компаній 

Якісний розвиток виробництва країни Занепад галузей, які є непривабливими для ТНК 

Посилення ролі держави (саме країни- 
базування ТНК) у світовій економіці 

Вплив ТНК на економічну владу країни 

З метою зменшення можливостей негативних наслідків функціонування ТНК з’являється 
необхідність використання інструментів регулювання їхньої діяльності (табл. 2). 

Таблиця 2 
Основні рівні та інструменти регулювання діяльності ТНК та їхніх філій (джерело [1]) 

Рівень регулювання ТНК Інструмент регулювання Мета регулювання 

Наддержавне регулювання 
Багатосторонні міжнародні 
договори     

Регулювання правил конкуренції та 
захисту вільної торгівлі 

Міждержавне регулювання 
Двосторонні інвестиційні 
угоди 

Захист інвестицій та відповідність 
міжнародним стандартам 

Внутрішньодержавне 
регулювання 

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

Суспільне регулювання 
Суспільна думка, традиції, 
виховання 

Захист громадських інтересів, адаптація 
товарів ТНК до інтересів суспільства 

Згідно з табл. 2 виділяють чотири рівні регулювання ТНК, які характеризуються 
використанням різних інструментів. Підписання угоди між приймаючою країною та країною 
базування є найпоширенішим методом регулювання ТНК, тобто міждержавне регулювання. 
Оскільки особливість організаційної структури ТНК надає їм можливість позбавитися від 
контролю країн базування та приймаючих, то внутрішньодержавне та суспільне, тобто 
одностороннє регулювання, не має необхідної кількості можливостей для організації 
контролю за такими потужними суб’єктами економіки, як транснаціональні корпорації [1]. 
Саме тому міждержавне регулювання вважається найбільш ефективним методом впливу на 
діяльність ТНК. 

ТНК мають відповідний позитивний та негативний вплив як на країни базування, так і 
на приймаючі країни. Так, ТНК сприяють підвищенню міжнародної конкурентоспроможності 
країн базування, але водночас стратегія ТНК може не співпадати зі стратегією держави, що 
може призводити до відповідних протиріч, так як корпорації також мають суттєву владу над 
економікою. Приймаючі країни разом з приходом ТНК отримують на своїй території нову 
якісну продукцію, передові технології виробництва, стимули для розвитку вітчизняних 
підприємств. Поміж цим, часто національні компанії можуть не впоратися із сильним 
конкурентом та перестати існувати.  
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