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АктуАдьн| Ас|1ккти виРоБничо| тА !нвпстиц!йно| д|яль}{ост| тнк
у спзауппа| 0осл|8э+сегсо м!сце ! роль суча{нцх упран€нац!ональну.;х корпорац!й у процесах прансно.|{онал|зац!|'
вшро6ннцгпва п1а кап!:палу 6со5лцва ув{12а 3вер,т!а€гт|ься на зм!ну; мвсшпа6!в упа напрял:!в прямо?о !ноземноао
|нвеспування !пранснац|ональ|!цх кор!1орац!й п!сля св!пово|'ф!нанссэво-еконо:,т!чно|'кризи 2808-2009 рр,

|{лточов$ слова: {пранснац|онал!-зац!я, !т1ранснац{ональна корпорац!я {тнк}, !нпернац!одал!зац!я вшро6ншс1пва,
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у наш час 1гттернаг1!*',-.;','т:" '"1',с!*.',' 1

кап|талу с'т'а,]а чиннико|\.1, що ви3нача€ тем}:и ро3витку
нац!онального господарства. !"{игт! вгтр!:;:ення таких
ви3начальних 3авдань як п!двищення добробугу
населення' дс'сягненг]я в кра|н! р|вня ).киття' ш1о

в!дпов!дае стандартам 11ромислово розвинених кра!н,
за6езпечення сталого економ1.{ного р0звитку 6ез
3алг{ення нат1|ональн0| с,коном|ки у систему св!тового
господарства ста€ факти.тно нереаль!{им, ?ака
ттоста!{г}вка шро6лем*: перед6ачае висв!тлення рол| 1'Ё}(
в аспект'! св|'гоэг.-;х госп0дарських тен,_1енц1в:!, сунаст-тий
зр;1ст яки}.: 8изнач;1€ться тир1, що внасл{док актив|зац||
д|яльност| т}|Ё{ па:1!ональн| економ!ки все 61"л:ьше
!и'гегруються на р!вн! вироб}|ицтва, ! ц| пр0цеси
!нтегра:.1|[ !стсэтнрдм чин0м в1д6уватоться п;д к0н1.ролем
тг1к"

8агомий внесок у теоретичне осмис];ення
про6лематики процес!в транс||ац|она.л!зац!|, ру*у
кап1талу у гло6альному економ!нг*с:му простор1,
рг}3витку трат-тснац!ональних Р.с'рпоративних систем,
рол| срасно1 коргтораг1{! як руш!йно| с|'1л|1

пост{ндуст'р1ального розви"гку зро6г*"г:т.: 3ар3л$!цч;
*:атк^овцЁ: }(. Акама:1у, Р, Акофф, {, Бе;:,т, {' Берн,
.!ж. ['ел(}рейт, Р. !-|льс}ердинг' А. ле [ !ус:, {ж. .{{анн|нг,
}), {орн{}уш, Б. 1ноземцев, ]\4. (астельс, Р. [{ал'л:|нскг:,

{{ж' }{ейнс, &1. }{ессон, Р. }{оуз, Б. 1{с.+ето*, с. [(роуфорд,
1{.1т:1аркс, Р' }{арула, Р. $лл!о, [1. 11екар, й. [1ортер,
А' Рагман, }!{, {ап!р, ]{ж. {т1гл1:1, 9. }|льямс0н, Ф.9е6стер,
Ф. Фукуяма, [. !,аймер, Ё. !,елппсан, }(. хофф та |н'

9 :.г.:ирокому загал1 3азначе!{};х птро6леп+, необх|дгтс:
вид|лити'гакож досл|д>кення в|т.тизня;:их Ёа3лк9*'*',,

"[. Антоню!', }$. Бажала, Ф, БарановськогФ} !-, Башнянина,
[!. Б1:ряка' :{" |'альчинськ0го, Б, !"есця, 8, [ор6атова,
А' ['ртаценка, }0.3айцева, Б. !{васнюк;:, &1. |{:+зима,

/{' 71ук'яне:-тка, 3. "[[уцишин, $' }т1озгового, 8, Р1унт|я"тна,

8' !{овг:г1ь}(0гЁ' €. [|анненка, А. [!орунг:гт:<а, 31' Руден:со_
(ударсво1, н, Ёаввука, ,|[. Феду.гтово|, {" т-1итст1л!на,

А. 9ухна, [. $ку6овського та !н'
}4ет'ою досл|дження € анал|з су.тасно} рол1 та м!сця

@ 0льга [1!куруп|й, ?етяна.{ейнека, 1етяна Б1ло6ргова, 201,2

тнк у процесах |нтернац{онал[зац!! виро6нгтцтва 1

:сап|талу.
}т1етодолог!чного базою досл{дження €

загаль}|0науков! методи г:|знангтя (д{алектинний,
1сторико-лог1чни;--л т;} системний п!дходи) | методи
специф1ксван| в|дпов!дно до потре6 анал!зу проб.гтем
м|х<народног0 руху каг:|талу та д!яльност| }Ё}{.

3авданн*':ми досл|дження е: ро3кри"}{ роль ?Ё!{ у
пр0цесах !гттернац|онал1зац|| вларо6ництва 1 кап!талу;
проанал1зувати сунасн! масшта6тт т;! динам!ку м!грац{[
кат:!т;:лу 3а 0пФсеред{{ування ?Ё[{; виявити су:асн|
тенд1енц!? ':'ранснац!онал|:зац1} виробничих '!"а

!н вестиц1й т-:г.:х процес! в'
у код{ процес|в 1т;тернаг.44!ог:ал1зац[1, як! стали

осо6лр;вс'т в|1ра3ними у друг|й половин! 8)( ст.,
ст}1раю'гься географ!ньп! корд0г|и} }творю€ться нова
картина св1ту. 0ьогодн| вс| частин|| та вс| процеси
83а€п'{0п0в'язан! та вза€моо6умовлегт|; велик! компан!|
ста1{.'ть с;'л6'сктами процес!3, 1:д8 0х0пл!оють весь св!т, а

р|:шення, як! приймае кер1вництво таких компан1й,
6езг:с:середньо впл}{вас }'а св!:.ову економ|ку 3агалом'
}{ауковц! зауван{у10ть, щ0 у наш час процеси
|нтернаг1!сзнал!зац.|| продовх(ують сприяти формуванню
все б!льш широких ! ком:тлексних господарських систер1.
||е передбачас в1дмову в!д пол|тр:чно1 та !деолог|ч:то|
ро:-'межоваьпост| св!т'у та зам1:*у |] економ|чнр'м :":од!лом

| 11.

}!ин! у св!т{ д|е 82 тис. ?Ё}{ з 810 тис, закс'рд0нних
ф|л|й [2, с. {,{,|-!' Ёе:зважаючи на насл!дт<;* ф1гтансово-
економ|чно1 кр?13и, д!яльн[сть ?Ё}( за св1товигц
магшт'а6опс вп/!иву лиша€ться так само 3начущою, }
р[зних кра1нах (ре:'!онах), зг1дтпо 3 у3агальненнями
науковц{в [3, с.43], тенден*ц|| ро3витку
т'ранснац!онал[зац!| господарсько[ д1я':ьнос'г! мають
свс)ю спег4;.:ф!п;у' 8она сформульована у ь{аступн!|х те3ах:

для сшА харак'герними € н!тникнення н0в}{х
глобальних корп0рац|й (корпорац|й п'ят0го
покол!ннят] та трансс}орг:;*ц{я в гло6альн|
к0рпорац1т тнк, як! 1снува]]и до цьФго;

140



Барт!сний о6сяг у поточних ц!нах, мл д'дол.
,{инам!ка (прир!ст,

в|дхилення) ,в/о

2005-2007 рр.
(середн[й
показник}

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2009 р' 2010 р.

|]рит!к |]!1 1472 \7 44 1 185 1244 -37,1 4,9

Бив{з |]11 14в7 1911 1,171 1"з73 -зв,7 1з,1

74407 15295 ]7950 191,47 17,4 6,6

0бсяг вивезених [|1| 15705 15988 19\97 20448 7о,\ 6,3

{оходи в1д ввезених [1][ 990 \066 945 1137 - 11,3 20,3

1083 1113 1 0з7 1251 -6,8 20,8

703 707 250 з39 -6+,7 35,7

2129з 3з300 3о2ш з2960 -9,3 9,1

з570 6216 6129 6636 -1,4 8,3

6+423 5з601 5699в -16,8 6,3

Ёкспорт закордонних ф!л1й 500з 6599 5262 62з9 -20,3 18,6

55001 64484 66688 (,8218 3,4 2,3

Аов|дково:
50з3в 61147 57924 62909 -5,3 8,6

] 1208 13999 12734 1з940 -9,0 9,5

155 191 187 191 -1,9 \,7

для б1льшост! кра!н €вропи властив! пр0цесн п!дтверджу€ анал|з д|яльност| компан1й на стад11

подолання в|дставання у створенн| глобальних економ|чного спаду та в сучасний пер1од початщ виходу

корпорац!й, а також сприяння утвердженню у з кризи. 3а даними юнктАд гло6альна кри3а не

традиц1йних галу3ях економ|кй 6локувала 3ростаючу !нтернац|онал|зац1ю виро6ництва'

ву,ькоспец|ал!зованих агресивних ?Ё(; |т1асшта6и 3ниження обсяг!в продаж1в та додано!

для дпон[!, [1|вденяот (оре[ притаманним с вартост1 закордонних ф|л!й 1Б}{ у 200$ р, та 2009 р' 6ули

намагання тих тнк, що пережили кри3у, ментш!, н|ж спад св|тово[ економ!ки 3агал0м. {к насл!док,

трансформуватись шляхом 3лиття з |ноземними частка 3акордонних ф|л|й у св1товому ввп досягла

компан[ями; рекордно високого р!вня - || о/о.

для кра[н, що розвиваються, (!нд|я, Р1ексика, у 2010 р. глобальне промислове виро6ництво та

частково кнР), а тако)к для кра|н, де тнк торг!вля повернулись д0 стану докриз0вого р!вня, а

формуються на основ{ державних п|дприемств, глобальн! п0токи прямих |ноземних |нвестиц!й [п|1)

характерне становлення традиц1йних 1Ё}{ на 6аз! дещ0 3росли (на 1,24 трлн дол.), хоча | залишились на

нац1ональних ф|нансово-промислових |-Р!п; 15 0/о нижчими' 1'лобальна економ|чна кри3а негативно

для тенденц|| утворення нових (<молодих}) тнк по3начилась на потоках п||, проте не при3вела до

характерна експанс1я середн|х | малих ф!рм. повног0 краху в сегмент! великих корпорац|й' 3г!дно з

в ум0вах нер!вном{рност; економ|чного ро3витку оц[нками юнктАд глобальн1 п1| на6лизяться до

* .'' * й й 6 1з н е с 

" 

як 

'## : Ё};'н; н п ;т1;-} 
" 
#* * 

' 
# :}'#ж"т:# ;1 3 3 ]]#; 5]3 ];#;. ''

[|оказник

06сяг ввезених [1|

| лоходи в|д вивезених [1|!

'[ранскордонн! злиття [ поглинання
|п

Ф6сяг продаж[в
! закордонних ф!л!й

{одана варт|сть [виро6ництво)
заковд0нних ф[л|й

1 [укупн| активи
4з324закордонних ф!л|й

] 3айнят1сть у 3акордонних ф|л[ях
, !'тис. ос!6

83|1 [у поточних
Балове !{акопичення основног0
кап}т
Ёадходження у вигляд} роялт! та

л|ценз1йних платеж|в

Разом 3 цим, характери3уючи стан великого 6|знесу в

пер{од сг{асних кризових явиц& не можна не

к0нстатувати' що у цьому сегмент! так0ж спостер!галися

значн| втрати, Б!рхсовий крах не м!г не по3начитись на

д!яльност1 тнк" 3 жовтня 2007 р. по 6ерезень 2009 р''
!а6лшця2. 

'(инам1ка 
вартост| най6|ль[||их комшан1й* [6, с. \+77

}(1льк|сть 1$( за пока3ником
ринково] вартост|

|! квартал
2003 р.

|? квартал
?007 р.

[? квартал
2008 р.

Б!льше 20 млрд. дол. 246 500 261

Б|льше 50 млрд. дол. во 162 76

Б!п:-:т:о 1[8 гиппп ппп 26 7о 31

Б|льше 200 млрд. дол 7 17 4

Б|дьше 300 млрд. дол' 1 1 \

*Розрахова,оз,р',апс!а]!|тпеэ(Ё7-5о0)20о3,2007,2о0в,

[1роте ст|йк!сть тнк 1 1ЁБ у протистоянн1 криз| все ж реальн0го, так ! ф1нансового сектор|в св{тового

таки виявилась б1льшою, н!эк у [нших компан{й як господарства' |{е констатують джерела !нформац|!

Ф'1с'' американських компан!й 3а пока3ником

;н|ексу ,{оу-{жонса (}|1А - }отм !опев |п6ех Атега5е)

,""'*й.., на 53 %, варт!сть €вропейських компан!й *

6|льше, н!ж на 50 [5]; 3агальна динам!ка вартост!

найб|льш 3начних корпорац|й 6ула в1д'емною (та6л' 2)'

\4\



{зокрепта рейтинг г:айб!льших компан]й 
"св!ту, 

|]10 пр0водиться газетою Р!папс!а]?|шез - Ёт_500) [табл, 3}.
ч:::*:у:: #;;ъ;;],'' гт-5 00, 2о 7 1р. |7]

Анал1з даних [та5л' 3] св1днить, що завдяки св|тово1

(рейтинг гт-500} [7!

;}:;ж;ж ;}н ##?Ё',тж*.;жж;# Ё::щж;'|';,;#;3{, 
-Ё1;н;ж;у#н;

у рейтингустаном' на 
-207: 1, у!!*йли н 5о0 -;;#*: ;т;#фн;#;##?,};{'1";::*Ёж'**##03наками кап1тал!зац|л на ц'*д.в'му р!!н,{у} змог,г|!{ по!|]иреньпя д|яль::ост! нар]б!льш:их ?Ё,, надзви.:айнозабезлечит:т високе в;дт'орю!альне зр0стан|{я та велике. на,риклад, д|яльн!сть швейцарсько[з61льшитн свою ринкову варт|сть. Ёайб|льш 

^'Б'.'* фармацевтр:чно[ :соптпан!| [ч]оуаг{!я зд!йснюеться у 62-х
компан]ск: св|ту стала китайська корлорац|я Ёххоп кр;а|нах, а н!мецько[ поштово[ комг:атт|! [ецсэс}те Родс А6}т4оБ|!'якаощ!гтю€ться у417'2трлн'дол' - у 1 1!'ти[9, с.55]. 9ерез д!яльн!сз'ь дон|рн:х компан|й}|ин! на 500 пров|д[{их 1ЁЁ св1ту припадас 61льше 1/з' 

';;"й;; мережу тра1{скорд0нних 6!знес_операц|й ?}|(експорту о6ро6но1 промисловост1' 7+' св|'гово: тф;,л; .'о*'Ё*!*', глобальний 3в,язок р1зн:тх сегмент|всировинними товарами' 4/5 т'орг1вл! нови}|}| св|т'ового госг!0дарства, щ|льну в3а€мо3алежг*|стьтехнолог|ями' 3агалопт ц| компан|1 *'й'р'''*', то у' ,'ц;'*!,,них про|{ес|в в!дтворення"7а6лшця4. ,,ап!тал!зац|я компан!й 
", ф',д'й*, рицку, 2010-201 1 р.

Белик| корлторац!| вир!зняються з}{ачн0 довш[.1мФкиттям)) пор!вняно з |ншими компан[ями.
[{. [1ордстрем та й. Р|ддерстрале 3 посиланням на
досл|дження А, де [|уса |77] наводять ре3ультатидосл!дження яп0нських та свропейських' к6мпан!г-т,зг|дно 3 якими середн!й 

'*р'|" !снування компан!|
(незалежно в|д кра[ни, з яко] й,,, ,,*,дить] стан0вить
20,5 роки, а строк життя м1жнародно| компан|[ з
рейтингу [огЁшпе 500 або його аналога _ в!д 40 до 50
рок|в [11, с. 89].

}|а ду}1ку [!. !ем6|нск|, який одР{}:м 3 першихвикористав поняття (дуя{е велик! корпорац!т (явк)>,так! компан!| повинн| розц{гтюватися як к1нцев!структуруюн! си]1.4 св|тово| еконои!ки та реальн|руш|йн| чин!;ики глобал|зац!| [12, с. 43], А!йЁно, якосновн| гравц! у св|тов|й економ|ц|' вони 1стотно

впливають на д!яльн!сть !нших су6'скт!в
зовн1шньоеконом!чно1 д|яль:тост!, нац{онал]н; та
рег!ональн| рР]нки, на яких д!ють |х дон!рн|п!дприсмства, тобто о6,сктивно в!д|граю., 

"'д''}чайновелику роль у св!тов!й економ!ц|,
[1дходи до 3'ясування сутност{ ?||[ чере3 зм|ст ]х

д|яльност| - р!знопланов1. 3окрепла в!{сува€ться
проп03и!"{|я шддодо уявлення м{жнародно! д!.яльност{ 1}!!{як ксукупност! трьох 6|знес-вектор!в> [1з" с'2?$]
|нвестиц!йн0г,о, виро6ниного, торгового, |1ерший
|нвесз'иц|й нутй - 3намену€ початок д{й корпор,ц!:; метоюякР|х € опанування 3акордонного ринку, (1н:1евою
точк0ю !нвестиц!йн0го вект0ра та одночасно початк0м
нового - с виробн::н*тй' який мае 3а мету на6уття ?}{( укра?н!, що приймас, юридичного статусу. |1|сля цьог0в!д6увасться 

'1ере}{есення 3а кордон актив!в !

(опялан]я (ра!на
Ёххоп [ъ4о5|!

Ре|го[}:1па
[{итай Ё!афта | газ

?ехно'л:о|!!, о6ладнання|п0!.&[ощ| Бап}с о?бй (итай

[1афта | газ
Ре|го6гаэ

8|{Р 8!]!||оп
Британ1я Бидо6увна !ндустр{я

фщцсдцвсгшссй вапк
Бал*ки

Роуа| }цгс}:5}-:е|| 8елтака
Британ|я Ё|афта | газ

Ёафта ! газР1!сгосо||

[т1|сце,

2011 [{омпан|я

Ри*ткова
кап!тал!зац!я,

млрд. дол'

Фборот, млрд.
дол"

1{и

при(
стий
1уток, 0укупн! активи'

млрд. д0л.
2010 ?п11 201 0 /.011 20101 Бххоп 1!1оБ|| 316,2 417,2 з01'5

01 20 10 2011
2 341.6 19? 3 0.5 2з\,1 299,0гн''г0[п}па щ?;

?13,1
326,2 149,3 '1.4 -ё /.1,.-1з 15.1 )'' ? 212,4 251,3з71 1 36,з

н/д
911
н/д

5,7
4 [п0.] &[огп! 8ап& о|

(1т|па

Ре|го0газ

246,4 251.,1

7+,ц 53,6 75,2

16,з 25,1. 1,431,о 2042,1.
5 186,2 247,4 104,8

54,7_

н/д

ц€,д
5!,5*

н/д

16,66 8}!Р Б|!1|соп _*зч:е-
191,5

?47.А

2з2,6

4 \,ё 1'96,з з09,3
(1:!па [оп-ч|гцс[|оп

Бап}<

6,4 1,2,1 7 4,9 в3,в

15,6 20,5 1408 1640,3в Рптлз| }л;{-лБ (Б^!]
177,о 229,1о [[еугоп

278,2 37з,3 1.2,7 20,4 292,2 317,2
10

|52,з 215,8 159,4 189.6 10,5 19,0 |6з,4 18з,91ц|сго5о! 256,9 21.3,3 58,4 62,о 7+'ь 1в,в 77,6 86,1

1.42



3д!йснення виробничо] та торговельнот д|яльност!.
1о6то компан!я (руха€ться> за виро6ниним вектором,
!нтернац|огла.г:|зуюни виро6ниний процес, ! за торговим
- 1нтернац|онал|зуючи процес торг|вл1.

[1рот'е сл|д зазначити, що за таким п1дходом дещо
зм|щ;ют'ься критер|! - сфери д!яльност{ та посл!довн!сть
61знес-операц!й, 3важаючи на це, ви3начення сутност|
1Ё}{ 6уде 61льш точним, якщо п1д1йти до цього з позиц!|
д|| !нституц!ональних механ!зм1в, що опосередк0вують
д!яльн|сть корпорац|й. 3азначен! механ!зми можуть
6ути представлен1 як два основних угрупування: по_
перше, прягт1 |нвестиц[[ за кордоном; по-друге, експорт,
л|цензування. франяайзинг тощо. |1ри цьому
ви3начальним у з'ясуванн! сутност| тнк зг!дно 3 ци|}{
контекст0м анал!зу с критер|й виво3у ка::|талу, йдеться
про }€, що компан!я д!йсно :;а6увае статусу
транснац!онально[ якщо в }[ д!яльност! експорт товар|в
поступасться ь:1сцем експорту кап!талу" 8ив|з кап!талу,
на6увшг: прерогативи, 3умовлюс розм|щення
виро6ництва за !{ордоном.

3важаючи на 1{€, погли6лення потре6уе анал1з
масгшта6|в та св|тових тенденц!й |ноземного
[нвестування 1[{(' [1ередус|м потр!6но 3а3начити, що
велик1 промислов| корпорац|!, холдинги с активними
учасниками м!жнародного ринку кап!тал!в. 3а даними
юнктАд 400 з 500_та пров1дних ?Ё( контролюють
половину вс!х прямих кап[таловкладень [8, с. $9].
1ет*денц!| 1ноземного !нвестування св!днать про
ст|йк!сть тнк та |х знанущ!сть для екогтом!ки, що
виявля€ться як у зростаюн|й фаз| цР|клу та на п!ку
3ростання, так ! у фаз[ спаду, }л довгострок0вому пер!од|
(з 1986 р. }:0 2009 р.} роль ?Ё[ в !нтервал| зростання
одно3начн0 проявилась до 2000 р, (1986 ! 1990;
|99| /1995; 1996 /2000) { стала дещ0 меншим 1|!.!н0м

0чевидн0ю в [{овому тисянор|н.т!. 8раховуюни
нер!вном|р:-т|сть вияв,,,1ення економ|чно'п динам!ки,
нео6х1днипт с :1 61льш детальний анал|з.

[1очинаючи з 00_х рок!в хх ст. виразно
простен{у€ться переважання р|нних темп!в приросту [1[1

пор!вняно з| св[товим Б8[, св|товим експортом, а також
нак0п}|ченням 0сновного кап[талу. |}|1 6ули ъ цей пер1од
руш1йною силою ро3витку св!тово{ економ!ки' ?очкою
найтвищого п!дйому став 2000 р., коли о6сяг
кагт!таловкладе[{ь у св!тове госп0дарство склав
1,4 трлн дол' [111А. [1|сля цього, поступово, обрису стали
набувати 03наки упов|льнення ро3витку та настання
спадгто! фази економ|чного циклу. 3а роками процеси
плинност1 оц!нюються так: з 2001 р. по 2003, пот|к |111

3нижувався; у 2004 р. зб|льшився (нерез г:рит{к |11! у
кра|ни, що розвиваються) 1 з 2004 р. по 2007 * щор|нний
прир|с,' був позитивним. [!ав|ть на початку кризи [у
2008 р.) в пер|од, коли розм!р 3ниження локазник|в
притоку]в!дтоку {нвестиц|й кодивався на р|вн! 15-
|60/о,3агальна сума цих п0казник|в була вищ0ю' н|ж у
наг1 6{ль:ш б.::агополщному 2000 роц|'

3розум|ло, що вплив св|тово! кризи тако1 с|1ли, як
сг{асна, не м|г не позначитись на обсягах |1|!. 2009 р. за
показниками суми !нвестиц!йних поток!в можна
пор|вняти з 2005 р' 8трати 6ул*а [! ц| втрати 6ули
знач}!ими]. [1роте, пор|внюючи пока3ники о6сяг|в рРу
кап!та.г:у, можемо ствердя(увати, що наповнення
1нвестиц|йних поток!в 3алишалось |стотним, а це
о3нача€, що ?Ё( все ще 6ули руш1йною силою св|тово{
економ!ки.

у 1990 р" дох|д в!д залрених [1[| дор!вгпював лише
74 млрд'*о]1., } 2009 р' - вже 941 млрд1. д10л. {у 12,7 раза
вище). 3 останн! 20 рок|в о6сяг продаж!в 1ноземних

ф!л|й ?Ё( з6|льшився в 4,9 рази, !х валовий продукт - у
3,9 раза, експорт * у 3,5, зайнят!сть - у 3,3 [1$, с. 12].

Анал!зуюни ре3ультати 2010 р', юнктАд 3а3начас
тенденц!! до ро3ширення виробництва, експорту}
зайнятост! та актив|в 1}![(. у ?010 р, д0дана варт!сть у
ме}ках св{тового виро6ництва ?8[{ стан0вила 6лизько!+
гло6ального ввп (на ф|л![ припадало понад 10о|о
гло6ального Б8[ { % св|товогФ експорту). 36|льшення
поток{в п!| зг|дно 3 прогно3ом на 2013 р,
передбанасться у сум! 1,7 трлн дол, }{аведен! дан|
п!дтверджують 3азначену 3асаду щодо срасно[ рол1
1Ё(, яка залиша€ться в}{3начальною нав1ть в умовах
кризових явищ в економ!ц{. Белик| гроштов| авуари ?[!(,
корпоратив}{а та промислова рес.|.руктуризаг1!я
3ростання котирувань на фондових ринках ! поступове
виведення кошт!в держав з кап|талу ф|на:":сових та
неф|нат*сових компан!й (зах!д г:!дтриш:ки, якого вживали
п|д нас кризи) в!дкривас нов! !нвестиц!йн| можливост!
для компан|:? [4, с. {,_[!,2]'

3м!ни' що нин! в|дбуваються у св1тов|й економ|ц!,
о6умовлю1оть п0требу в нов|й парадигм| к|нвестиц![ -
ро3виток> та виваженого м|жнародного |нвестиц1йного
режиму, як!й д!йсно сприя€ ст|йкому розв}{тку. } зв'язку
з| зм|нами, що в|дбуваються у |1рактиц1 д!яльност| ?Ё(,
поряд з формуванням обрис!в |нвестиц!йно| пол!тики
виникають 'гри групи 3авдань !нвестиц{й 3 метою
ро3витку: (1) знаг!ти виважений баланс пол1тичних
заход!в [л!берал1зац!я та регулюва}{ня; права та обв'я3ки
держав!{ та !:-*вестор1в); (2) розширити надзвинайно
важлг:вгтй зв'язок про6лем !нвестиц!й 1 розвитку,
наприклад, }]а меж! питань |ноземних |нвестиц!й !

6{дност| та нац!ональних завдань ро3витку; (з]
за6езпечи1"и у3годжен|сть нац!онально] ! м1жнародно|
1нвести;д!йно1 пол|тики та |нвестиц|йно| пол|тики 

'дер}кавно] пол|тики в !нших сферах [15, с' {,{].
Розглядаюни роль тнк у процесах

|нт"ернаг1!онал1зац|! виробництва | кап|талу, вважасмо,
що у р1зних рег!онах | кра!нах св!ту 1нвестиц!йне
серед0вище формуеться також п!д впливом глобальних
криз0вих 1 посткризових зм!н (та6л.5].

0невидною с тенденц1я до з61льшення частки кра[н,
що ро3виваються, ! як о6'ект|в розм!щення, | як джерел
гло6альних п||. ц| кра[ни, 3а оц!нкою ю}|ктАд,
в1д|грають нин| пров|дну р0ль у в!дновленн| процес!в
[1|, виступаючи чиннр1к0м ]х актив|зац{|. {о цих кра!н
все активн1ше перем|щу€ться центр м|жнародного
виро6ництва та останн!м час0м також центр
м1жнародного споживання. у зв'я3ку 3 цим тнк
в!дпов[дгто спрямовують !нвестиц!йн[ потоки. } 2010 р.
кра|ни, що ро3вива1оться, опанували майже половину
глобального притоку |нвестиц|й {46,1' о|о) та суттево
з61льшили вив!з п||, що св|днить про 3ростаючу
значим|сть цих кра!н для св|тово] економ!ки. [р1м того,
тнк все активн!ше в3а6мод|ють 3 кра|нам1{, що
ро3виваються та з кра!нами 3 г[ерех1дною економ!кою,
вик0ристовуючр1 типи догов!рних в3асмов!дносин, як!
не пов'язан! 3 участю у кап!тал| {аутсорсинг,
франнайзинг, л|цензування, п!дряд тощо). ?ака
орган[зац|я м!жнародного б|знесу сприяс |нтеграц[1
перел1нених кра!н у св!тову економ|ку, посиленню !х
виробниного потенц|алу та п|двищенню
конкурентоспроможност|.

1ранснац|онал!зац|я п0ширю€ться не лише на
виробнину сферу. Бона 3находить вияв також у
зближенн| та взаемод!| гло6альног0 ф|нансового ринку
з м1жнар0дн|.|м 1нформац|йним комплекс0м. 1аким
чином утворю€ться новий ф!нансово-!нформац|йний
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компле{{с
системою

св]тов0г0 масшта6у, як|й € багатор!вневою с}{стемою, !-[-!!0 заснованавзаеп:ов1дноси|.| м!ж ![ утасниками; такою комуьт!кац!йнихтехнолог!ях.
7а6лслця 5. [1отоки |||! по рег|онам, 200в_2010 рр.{{, с. з1

на 1нформац1йно-

тнк 6удують велт'тк| мереж|, д0 яких на.}1ежатьв1дд|л.ення корпорац!й та'о6,сднан., 
"-оЁр-альн|орган!зац!| та фонди, РР-агенц!; тощЁ, тобтовпровадн{ують |нструменти !нституц!онального впливуна 1нших суб'ект!в ринку - спо}киван!в, ф!р:*и, а також наурядов| устан0ви; г|а д:ял,'1с!, .{ру.'ургромадянського сустт|льства 3агалом 

"|птернет-технолог|1 ?}!( швидко впроваджуються |{елише в 61знес, але й у пол|тику, дер}д{авне управл!ння',,р|м того, така д|яльн|сть тнк_ '.''''*'],'! нов!в!дносини {нформац!йного партнерства чере3
формування в!ртуальних онлайнових сп|льнот,групу!очи :сорптстува'+!в за певни]ц |нформац!йнирт
!нтересоь:'

}|ин| ?}1( с:амост|йн0 ств0рюють нов| корпоративн|
ринки, що |стотг*о в1др|зняс тепер!ш',' ,'*,'!ння ?}!}(в|д тих, що !сн}лва ли до цьог0. йр''е най,"разн!шою
в!дм[нн!стю |х сунаст*ого функц!о:-гування с поширення
електронних рин:с|в, при цьому такр1х' щооп0середкую1'ь не т|льки в!дносини квиробник
сп0живач> (ринок в2с), але й за6езпенують взасмод!ю
су6'скт!в б!знес-серед0вища (ринок в2в]"

|'ло6альний ринок [нформащ|.[ з |нтеглсив}{ими
транскордонними |нфоргаац{йнипти потоками, який
$ормуеться у сучасному св!т!, € надзвичайгто впливовим.тнк у такому транскордонн0му обм!н| виступають
г:ров!дними гравцями. $ауковц| 

",'''''у'', на
ве,г(иче3ному значенн[ |нформаг1!| та мережевих
технолог1й для функц!онування економ!ки, ф|наьтсово|,банк!всько[ систем, в|йськово! сфери, а також канал|в
передавання {нформац||, п!дкреслююни, щ0 той, хтоволод|с г|ими, може регулювати (дозувати]
надходження {нформац1! для !н:.ших та використовувати
най6|льш важливу !нформац|ю на власг!у користь.
}(онтроль над м{жнародн}|ми комун|кац|ями 

''*'р'.*нов! форми залежност| м1ж державами, 0,унасний пер|од
св{тового р03витку характеризу6ться ма1(симальним
3аст0суван ням мульти мед| й них цифрових технолог!й та
пос/|уг |, в!дпов1дно, п0явою нг)вих корпорац|й
г"1ультимед|*?них г!гант!в, а також ф|рм, як!
спец|ал!зуються на електронн!й торг!вл{. 9 |х нисл| сл!д
виокремити так!: сшш, ввс, А0!,-'1'{п:е \#агпег, 0!зпеу,
Бег|е!вшапп, }[еъал5 [огрога!!оп, |ч{Ё[ та !н, [9, с. 58_59].

Ё,расн| ?}!Ё{ зм|нюють (правила гри} * принципи
ведення 6|знесу. 8 контекст!управл|ння сус:п!льством [у
планетарному масшта6!), яке пост1йно ро3вивасться,
трансформац|я транснац!ональ!{ими коргторац!ями
!нсти:уц!ональних структур' процес!в, ц|леэ-: зумовлю€
3атвердження (електронного уряду). в широкому

розум1нн! [6, с,99] (електро}*ний 
уряд> _ це соц!ально-пол|тичний феномет:, заснований на пол|тичн|й

коглун1кац|!, яка забезпенуе 6езперервну оптим1зац|ю
процесу надан,{я послуг, пол!тичнот унаст; громадян таш"|видке вир|шення завдань управл|нн" ,'лйх.* зм|ни
внутр!гшн]х ! зовн!шн|х в|дносит{ пол!тичн['{х су6,скт1в за
доломогою техн1чних засо6|в, глобальннх | ,**,л,,'*
пол|тичних мере)к та су{асних 3й!.

Фтже, волод1юни 3начними к0ш]т.ами та широкими
|нформац|йно-коптун!кац|йними мережами, тнк усг{асних }'мовах ро3ширюють меж] !нтернац|онал|зац|[.
Ф]нансово_!нформац|йн! переваги у 3начно б1льших
масшт-абах та знат{но {нтенсивг1!ше, по_']ер1!!е, сприяютьвинесенню за меж| нац!ональних ейоном|к
господарсько[ д|яльност1 ?Ё|(, а, по_цруге, 3ум0влюють
|стотний вплив на пол|тинну сферу сусп1льного жи'гтя'
!е зд|йс:тюсться 3 метою забезпечення л|берал|зац!|
руху готово| продукц|[, фактор!в виробництва, йап!тал1в
чере3 ттос,::абле*]ня протид|[ уряд|в, а тако}к в !нтересах
шосилЁг'ня д!свост| ресурц влад|1, щ0 веде до зм!н
систер1и управл!ння св!товим порядком. 1о6то,
пол!т'и.;на влада все част!ше вистут|а€ як окрема мета -
о6'€кт прагнень ]Ё[( щодо }! узурпац|п.

Розг',г:яда:они д|яльн|сть 1$!{ як вагому складову
св|тового економ|чн0го ро3витку, необх1дно за3начити,
що ]1ротяг0м остангт!х 2*-ти рок!в зм|нювалися
масшта6и тнк, 1х форми та характер м!жнародних
операц1й, що 3умовило зм!н:.1 в стратег!ях { структур|
таких компан!й. [е стало одн|с:о 3 основних причин, що
ви3начають с}д{асну сутн|сть !сную.*их ринк1в 1 галузей,
а такон{ ринк!в | галузей, тцо формуються. Ё|дпов!дно до
на3ваних зм!н у св|тов|й економ|ц| 3'являються нов|тн!
:'енденц1|'

у допов!д! юнктАд (2010 р'), 3окрема,
п!дкреслю€ться поява таких основних нов!тн!х
тенденц|й: а) трансформац1[ системи |нтегрованого
м!жнародного виро6ництва тнк попередн!х рок|в у!нтегровану м!жнаро74ну мережу; 6) ширшого
використання форм орган1зац|| б!знесу, як{ не заснован!
на принципах }'част| 3а певн0ю часткою {напригслаА, пР&
реал|зац!| !гхфраструктурних проект!в _ .гаких схем як
<6уд!вниг{тво - волод1ння * експлуатац!я * передання>);
в) появи на фо*:! колосальн0го ро3ширення масшта6|в
д|яльност1 тнк в усьому сн|т! нових расник!в та
[нвестор!в з кра!н. щ0 ро3виваються [у ?.ч. державних?Ё(, банк|в та приватних фонд!в прямих 1нвестиц!й)
[15, с. 46], 8станнс [роль державн;.1х ?[{}( як джерЁда |1!!)
п|дкреслю€ться так0ж у допов|д! юнктАд (2011р.}.
0длтонасно у цьому д0кумент! зазнача6ться !нша
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в|дм|нн|сть с).часного г0сп0дарськ0го рсзвитку
м!жнародне виробництво 61льше не о6межусться
виключно [11|, з одного б'ц, та торг|влею' з |ншого.
8днонасно 3роста€ 3начення способ1в орган!зац1|
м1хснародного 6|знесу, не пов'язаних 3 г|астю у кап!тал!.
}{айб!льш виразно ця тенденц!я виявляе се6е в кра|нах,
що розвиваються [4].

[нтернац!онал1зац{ю, що розгляда€ться в аспект!
д|яльност| тнк, необх{дно оц1нювати як об'сктивно
зумовлений процес, який за осо6лив|стю вияв!в €
6агатор!вневр|м | суперен л|4вим, таким, що сутт€во
корегус як нац|ональн!, так ! м!жнародн! перспектив}|
економ!.тного ро3витку. тнк в сг{асних умовах
3алишаються рутш1йною силою !{их процес|в. ]х
6урклт.:вий ро3виток 3а останн! р0ки традиц|йно
в!дображають процеси |нтернац|она.п{зац!{ виробництва
| кап|талу' Разом 3 цим формтват.:ня ст!йких
м!жнародних 3в'я3к|в у сфер! економ!ки г1а основ!
м1жл*ародного под{лу прац1 [що, власне, 1 вртзртачас

сутн ! с'гь 1 нтерна ц!он ал|за ц1!) | стотп о опосередкову€ться
1нформац|ею. Б|льше того, вона стае предметом угод,
самост|йним продуктом' якиЁ: у систем| м|экнародннх
в|дносин пост[йно знах0диться у рус!, долаючи
географ!нн| кордони. (р|м цьог0, розширення системи
св!тових господарських та господарсько_пол|тичних
3в'язк!в в умовах гло6ал1зац|! дае п|дстави
стверджувати, щ0 у наш час 1Б( активно експортють
за меж] кра1ни базування продукт ново!якост! - (владу>'
споживна варт1сть як0го ма€ х;айвищу ц!нн|сть
передус|м р\ля са|4|1х корпорац!й. !о цього варто додати,
ш{о корпорац!! такого р!вг*я, з одног0 6оку с продуктом
м!жнародних економ|чних в!дносин, як! швидко
р03виваються, а з !ншого - сар:{ е м1цнии механ1зьтом
впливу на них.

[|ода':тьш! досл|дження автор!в 6удуть спрямован{ на
анал1з унаст| в!тчизг:яних к0рпоратнвних структур у
рег|ональних \а гло6альних процесах
тра нснац1она,г: !за ц|| в иро6н ицтва | кап!талу,
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