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своїй ідеології і ціннісних орієнтирах над короткостроковими ці-
лями максимізації прибутку, стає зрозумілою об’єктивність зна-
ходження процесу корпоратизації в ряду найбільш значущих су-
часних економічних трансформацій.
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АНОТАЦІЯ. Розглядається процес еволюції ТНК, який відбуваєть-
ся під впливом інноватизації господарського життя суспільства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: транснаціональна корпорація, транснаціоналі-
зація, прямі іноземні інвестиції економічний розвиток, інновації.

ANNOTATION. The process of the TNC’s evolution, which takes place
under the influence of society’s economic life innovatization, is
considered.

KEY WORDS: transnational corporation, transnationalization, direct
foreign investments, economic development, innovation.

Постановка проблеми. Зміни у міжнародному поділі праці,
підвищення інтенсивності процесів інтернаціоналізації господар-
ського життя, прискорення науково-технічного прогресу є тими
основними причинами, які формують нові умови світового біз-
нес-середовища та зумовлюють потребу безперервної актуаліза-
ції завдань з організації ефективного та швидко зростаючого ви-
робництва. За теперішнього часу однією з визначальних рушій-
них сил еволюції ТНК є інноваційна діяльність, підґрунтя якої
утворює чинник використання інтелектуальних ресурсів. Сучасні
ТНК володіють цінними ресурсами, що безпосередньо здатні
стимулювати економічне зростання: технологіями, управлінсь-
кими ноу-хау, кваліфікованою робочою силою, доступом до рин-
ків, товарними знаками тощо. Цей факт робить дослідження за
названою проблематикою надзвичайно актуальними.

Постановка завдання. З погляду на позитивний ефект масш-
табу та можливість утворення на цій підставі економії витрат, пе-
реваги ТНК досить часто пов’язують із розмірами таких компаній.
Цей погляд є дійсно аргументованим і таким, що до теперішнього
часу не втратив сенсу, проте слід зазначити, що в умовах поступо-
вих постіндустріальних перетворень домінуючим стає інновацій-
ний чинник. З’ясування сучасних відмінностей у діяльності ТНК
зумовлюють необхідність досліджень відповідного змісту.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Вагомий внесок у тео-
ретичне осмислення проблематики процесів транснаціоналізації,
що відбуваються нині зробили такі зарубіжні та вітчизняні нау-
ковці: К. Акамацу, Д. Берч, П. Буряк, А. де Гіус, В. Горбатов,
Дж. Даннінг, Р. Каплінски, М. Кизим, Е. Кочетов, В. Мунтіян,
В. Новицький, Р. Олліо, П. Пекар, М. Портер, А. Рагман, Л. Ру-
денко-Сударєва, С. Хаймер, Е. Хелпман, С. Якубовський та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінюючи зміст
еволюційного процесу, в якому перебувають нині ТНК, необхід-
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но передусім зазначити, що реалізація заходів, пов’язаних з інно-
ваціями, викликана прагненням ТНК задовольнити насамперед
власні інтереси бізнесу, що фактично досягається через підви-
щення конкурентоспроможності, розширення сфер впливу на рин-
ках товарів і ресурсів, забезпечення сприятливих умов для просу-
вання продукції у зовнішньому середовищі тощо. У кінцевому
підсумку це означає, що інновації мають забезпечити ТНК отри-
мання прибутку. Проте разом із визнанням реальності цілком
прагматичного інтересу великих корпорацій необхідно зазначити
існування іншої сторони цієї проблеми. Будучи за принципом
класифікації ринкових структур віднесеними здебільшого до олі-
гополії, ТНК є достатньо стійкими «гравцями» на ринках своєї
продукції. Їх конкурентний стан та наявність достатніх фінансо-
вих ресурсів дозволяє здійснювати НДДКР, що зазвичай вихо-
дить за рамки можливостей малих та середніх підприємств, а та-
кож (у ряді випадків) урядів окремих країн. Крім цього, в умовах
сучасних ринкових відносин, які опосередковуються функціями
інститутів наддержавного впливу, а також інститутів державного
регулювання, ТНК можуть задовольнити інтерес максимізації
прибутку лише враховуючи інтереси суспільства. Отже, іннова-
ційна діяльність ТНК, зумовлена зацікавленістю в отриманні ко-
мерційного інтересу та спрямована на ефективність бізнесу, од-
ночасно здатна сприяти розвитку науки, технологічному прогре-
су, економічному зростанню суспільства в цілому.

Трансформація пріоритетів у визначенні конкурентних переваг
ТНК, яка пов’язана з нематеріальними активами (технологіями,
знаннями, виробничим досвідом, управлінськими, маркетингови-
ми ноу-хау, репутацією фірми, її маркою тощо), стає у наш час ви-
значальним мотивом у спрямуванні вкладень капіталу та у зміні
структури споживання інвестицій. При цьому важливо зазначити,
що в умовах кризи великі компанії не тільки не зменшують фінан-
сування НДДКР, а й збільшують його. Наприклад, компанія First
Automobile Works (FAW) Group — найбільша автомобілебудівна
компанія Китаю в 2009 р. збільшила такі видатки на 61 %; загальна
сума витрат компанії на НДДКР склала близько 619 млн дол. [1].
За даними R&D Magazine серед досліджених 39-ти країн Китай за
приростом інвестицій у НДДКР посідає перше місце; на другому
— США (абсолютний лідер за сумою капіталовкладень у науку —
383,5 млрд дол.); на третьому Індія. Криза майже не зачепила сві-
товий сектор НДДКР: у 2009 р. світові інвестиції збільшились на
3,2 % і становили 1143,3 млрд дол. Із загальної кількості країн, що
були обстежені (аналіз R&D Magazine), фінансування науки ско-
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ротили тільки Велика Британія, Італія, Іспанія та Німеччини, але
несуттєво (30—40 млн дол.) [2].

Факт того, що нині не просто продовжується поступальний
розвиток високотехнологічних виробництв, а й відбувається оп-
тимізація інвестування (що проявляється як домінування інвес-
тицій, спрямованих на інновації) веде до розуміння конвергенції
інтересів провідних інвесторів (у ролі яких виступають ТНК) та
інтересів розвитку суспільства. На цій основі формується особ-
ливе ставлення суспільства до розвитку наукових, високотехно-
логічних виробництв, до поширення результатів НДДКР у прак-
тиці господарюючих суб’єктів та у діяльності домогосподарств (у
побуті при споживанні), що зумовлює загальний розвиток еконо-
міки за інноваційним вектором.

Взаємопов’язані тенденції науково-технічного розвитку та йо-
го інвестиційного забезпечення у наш час набули статусу визна-
чальних. За експертними оцінками, світовий ринок наукової про-
дукції, місткість якого в середньорічному обчисленні становить
близько 2,5 трлн дол. на рік, через 15 років збільшиться до 3,5—
4 трлн дол. [3, с. 93]. В перспективі, за цих умов, у системі глоба-
льної конкуренції будуть вигравати компанії та країни, які здатні
забезпечувати прогресивний економічний розвиток (високий тех-
нологічний рівень виробничих процесів, продукування товарів із
великим вмістом інтелектуальної складової, підтримку та розви-
ток наукоємних послуг) та поєднувати це з посиленням уваги до
розвитку науки, освіти; тобто ті, що здатні забезпечити іннова-
ційний тип суспільного відтворення.

Роль ТНК в інноваціно-інвестиційних процесах (як суб’єктів
системи міжнародних економічних відносин, зацікавлених у зміц-
ненні свого положення та як власників великого капіталу) — над-
звичайно велика. Визначальною для нашого часу відмінністю в
діяльності ТНК є виробництво інтелектуального продукту на ос-
нові НДДКР за межами країни базування. Прикладом може слу-
гувати практика найбільших ТНК Німеччини, які за 10 років, що
припадають на початок 90-х років — початок нового тисячоліття,
створили більше закордонних підрозділів для проведення науко-
вих досліджень, ніж за 50 попередніх років; частка закордонних
досліджень шведських корпорацій за той самий період збільши-
лась з 22 до 43 % [4, с. 21].

За даними опитування 800 європейських компаній, проведеного
E&Y («Ernst and Young»), найбільш привабливими для НДДКР-
підрозділів залишаються розвинені країни — США, Німеччина, Ве-
лика Британія; разом з цим все більший інтерес викликають нові
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країни, зокрема ті, економіка яких швидко зростає — Індія, Китай
[5, с. 33]. Інтернаціоналізація НДДКР, зумовлена діяльністю ТНК, у
наш час почала набувати специфіки, яка проявляється у тому, що
найбільші ТНК з країн, що розвиваються (зокрема походженням з
тих країн, що згадувались — Китай, Індія та деякі інші) все актив-
ніше самі орієнтують бізнес, а також НДДКР назовні.

ТНК з країн-економічних лідерів мають розгалужену мережу
дочірніх компаній, розташованих за межами країни походження,
які утворюють систему каналів передачі технологій, ноу-хау то-
що. Від дочірніх підрозділів до головних компаній спрямовується
близько 70 % платежів за передання технологій. Разом з тим, в
умовах сучасних світогосподарських відносин стає показовим те,
що зворотне спрямування потоків інтелектуальних продуктів (від
периферії до центру управління корпорацією) набуває дедалі біль-
шого значення. Наприклад, у США (зокрема у фармацевтичній
промисловості, електронній, транспортному машинобудуванні)
значення наукових лабораторій закордонних філій ТНК досить
часто є більшим, ніж значення наукових підрозділів материнсь-
ких компаній. Маючи вагомі досягнення науки і техніки та вико-
ристовуючи з успіхом міжнародну мережу виробничих філій,
ТНК істотним чином заміщують канали обміну технологіями між
країнами на канали внутрішньофірмової кооперації.

Для сучасних ТНК з найбільш прогресивно утвореною систе-
мою організації бізнесу все більш притаманним стає підхід, за
якого дослідні центри та групи науковців є географічно незалеж-
ними і розташованими за принципом здійснення функцій так,
щоб нові технологічні процеси і продукція оперативно впрова-
джувались у всій мережі ТНК. Наприклад, так, як це організовано
в корпораціях Microsoft, Yahoo!, Google.

Значною чином завдяки наявності внутрішньої мережі, інно-
вації, що створені у рамках діяльності ТНК, переростають у на-
копичення технологічної компетентності. Тому все більша кіль-
кість малих, середніх і досить великих компаній інтернаціоналі-
зують своє виробництво та НДДКР у ранніх стадіях перетворення
на ТНК. Це зокрема швидко зростаючі компанії («газелі»), серед
яких більша частка середніх за обсягом діяльності компаній, що
прагнуть досягти масштабів крупного бізнесу. Крім того, до
швидко зростаючих компаній відносяться також і великі корпо-
рації, такі як Google, Dell, Nokia та ін.

За існуючими критеріями (Д. Берч [6]) до швидкозростаючих
компаній відносяться такі компанії, що зростають темпами, які пе-
ревищують 20 % на рік упродовж 4-х років. Насамперед це високо-
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технологічні компанії, джерелом зростання яких є інновації, досяг-
нення науково-технічного прогресу. Такі компанії діють у межах
шостого технологічного укладу. Вони добре представлені у галузях
нанотехнологій (наприклад, Altair Nanotechnologies), біотехнологій і
генної інженерії (наприклад, Genentech), інформаційних систем (на-
приклад, Google) та ін. Такі компанії відрізняє високий ступінь ін-
новаційності, значні витрати, пов’язані з НДДКР (близько 20 % ва-
лової виручки), високий рівень кваліфікації персоналу.

З огляду на широке сприйняття інновацій як феномену сучас-
ного бізнесу, розуміння інновацій — це не тільки питання техно-
логій. К. Нордстрем, Й. Риддерстрале зазначають, що інновацій-
ність стосується будь-якого аспекту діяльності організації:
адміністративної сфери, маркетингу, фінансів, дизайну, управ-
ління кадрами, пропозиції нових послуг тощо. Це тотальна інно-
ватизація на всіх рівнях [7, с. 201]. Зважаючи на це, компанії, які
створюють унікальні цінності для споживачів, здійснюючи бізнес
у традиційних галузях (мережа кав’ярень та постачальник кави
Starbucks, авіаційні лінії Southwest Airlines та Jet Bue Airways)
потрібно визнати такими, що впроваджують інновації. Так само
слід оцінити діяльність компаній, які користуються бізнес моде-
лями, що не мають аналогів (інтернет-аукціон eBay, інтернет-
магазин Amazon), ефективними логістичними системами (Dell —
комп’ютери, Inditex — текстильна промисловість) та ін.

Прискорення всесвітнього технологічного прогресу змушує
ТНК нарощувати інвестиції в інноваційну сферу діяльності,
впроваджувати нові технології в усі сучасні функціональні лан-
цюги, які забезпечують розвиток транснаціоналізації. Інновацій-
ний компонент стає тим основним чинником, що детермінує дов-
гострокову перспективу розвитку ТНК. Він визначає стратегію
корпорацій як у цілому, так і у найбільш значимих для глобаль-
ного бізнесу сферах — фінансовій, інвестиційній, антикризовій
та ін. Від інноваційного компоненту залежить динаміка, структу-
ра, рівень конкурентоспроможності корпорації на світовому рин-
ку, а також приріст фінансового капіталу за рахунок інтелектуаль-
ної ренти у вартості готової продукції.

За сучасного типу світогосподарських відносин, відмінність яких
полягає у започаткуванні та поступовому розвитку постіндустріаль-
ної системи господарювання, додана вартість, отримана у вигляді
інтелектуальної ренти стає визначальною умовою успішності ТНК.
Зокрема, у вартості носіїв інформації (CD, DVD, тощо) вона стано-
вить 70 %, комп’ютерної техніки — 63—65, автомобілів — 60, по-
бутової техніки (пилососи, пральні машини) — 40—50, радіотоварів
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— 35. Бажання отримувати грошові надходження за рахунок цього
джерела примушує ТНК постійно оновлювати товарні властивості
продукції та швидко реагувати на кон’юнктурні зміни.

Разом з цим у наш час активно формується нова тенденція.
Науковці, які досліджують фундаментальні системні перетворен-
ня, що відбуваються нині в суспільстві, констатують: якщо рані-
ше нововведення «перевтілювалися» в основному в товари та
технології їхнього виготовлення, то нині дедалі більше виробни-
цтво новацій стає самостійним видом діяльності, що зумовлює
появу нових креативних галузей [8, с. 40].

Значимість виробничих і маркетингових інтелектуальних ак-
тивів, які створюються та впроваджуються ТНК, полягає у тому,
що пріоритет інноваційного компоненту зумовлює у рамках сві-
тової системи господарювання такий рух капіталу, а також обся-
ги і спрямування ПІІ, які є адекватними вимогам «нової економі-
ки». Це, у свою чергу, активно впливає на рівень економічного
розвитку суспільства в цілому. Завдяки виробничим і фінансовим
можливостям ТНК розробляють найновіші види продукції з най-
більш затребуваними споживними властивостями та зосереджу-
ють найбільш науковоємні виробництва, сприяючи тим самим,
по-перше, задоволенню потреб споживання вищого рівня та, по-
друге, створюючи умови для технічного прогресу.

Висновки. У наш час основний економічний інтерес ТНК
знаходиться в сфері інновацій. Постійне нарощування інтелекту-
ального капіталу, у тому числі, на основі власних масштабних
НДДКР, стало для ТНК основою стратегії, що забезпечує корпо-
раціям позиції лідерів у світовому господарстві. Добре розумію-
чи, що використання інновацій (у більш широкому розумінні но-
вітніх знань) для ТНК передусім означає продукування конку-
рентоспроможного продукту, затребуваного сучасним ринком та
здобуття за рахунок отриманої унікальності через інтелектуальну
ренту прибутку, ми все-таки вважаємо, що існує достатньо під-
став вважати реальним позитивом для розвитку суспільства інно-
ватизацію господарських процесів, яка поширюється завдяки
транснаціоналізацї. Нині ТНК фактично трансформувались у
структури, які оперативно реагують на зростання складності та
наукомісткості виробництва. Вони дійсно перетворились на фі-
нансову, техніко-економічну та організаційно-економічну основу
інноваційних процесів. Використовуючи міжнародну кооперацію
в отриманні знань, ТНК зумовлюють створення нової суспільної
продуктивної сили, а отже сприяють створенню умов прогресив-
ного розвитку в економіці та соціумі.
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