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ТНК ЯК ФАКТОР ДИНАМІЗАЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ

Стаття присвячена змінам у структурі світового господарства та їх
причинам. Розглянуто особливий вплив ТНК на зростання світового
виробництва та здійснення структурних зрушень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: структурні зрушення, ТНК, поглинальна можли-
вість, прямі іноземні інвестиції.

На сучасному етапі розвитку світового господарства спостері-
гаються глибокі зрушення у структурі економіки країн і регіонів.
Якщо раніше ці зміни стосувалися окремих секторів господарст-
ва, вимальовуючи нові пропорції між крупними секторами еко-
номіки, то сьогодні структурні зрушення більш відчутні на між-
галузевому рівні. На сучасному етапі світовому господарству
характерні такі зміни у структурі, як зменшення частки сільсько-
го господарства, видобувної та обробної промисловості, та в той
же час підвищення частки сфери послуг.

Причину таких змін потрібно розглядати, перш за все, з точки
зору того, що сьогодні світ опинився на порозі нового переділу,
але не військово-політичного, а економічного, де головними грав-
цями будуть вже не держави і навіть не блоки країн, а провідні
транснаціональні корпорації найбільших промислово розвинених
держав. Глобальні тенденції інтернаціоналізації виробництва,
приватизації, лібералізації зовнішньої торгівлі поставили ТНК у
центр світового економічного розвитку. Змінюється структура
суспільних вимог, відбуваються зміни в техніці і технологіях,
розподілі праці та її подальшій спеціалізації, змінюються відно-
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сини власності на засоби виробництва. Саме ТНК у цей час ста-
ють основним структурним елементом економіки більшості кра-
їн, провідною силою їх розвитку і підвищення ефективності.
Особливо значних масштабів цей процес набув в останні десяти-
ліття. ТНК фактично вирішують питання нового економічного і
політичного переділу світу, стоять на межі створення світового
наднаціонального уряду. Свідоцтвом тієї ролі, яку грають транс-
національні корпорації в світовій політиці і економіці, з’явилося і
створення при ООН Центру і Комісії ООН по ТНК, обговорення
різних аспектів діяльності корпорацій, як і окремих країн, на рів-
ні спеціалізованих органів ООН. У таких умовах актуальність
розвитку ТНК і їх впливу на глобалізаційні процеси є незапереч-
ною. При цьому йдеться не тільки про збільшення масштабів
операцій ТНК різних країн базування, але в більшому ступені про
розширення й поглиблення впливу діяльності ТНК на економіч-
ну, політичну, соціальну сфери життя приймаючих країн.

Міжнародне виробництво ТНК охоплює практично всі країни
та всі види економічної діяльності. Прямі інвестиції дозволяють
ТНК розробляти глобальні корпоративні стратегії діяльності та
розвитку, об’єднувати активи, капітал, технології та кадрові ре-
сурси. Форми здійснення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) ста-
ють дедалі різноманітнішими. Вони можуть проявлятися у ролі
первинних капіталів, реінвестуванні прибутку, передачі техноло-
гій, приватизації національних активів тощо. Можна виділити
прямий та опосередкований вплив ТНК на структуру економіки
країни. Прямі інвестиції та спільні підприємства відносять до
прямого впливу. Опосередкований проявляється у зв’язках з міс-
цевими фірмами, передаванні знань, досвіду, технологій.

Ступінь впливу інвестицій ТНК на структуру сектора зале-
жить від рівня поглинальної можливості країни та ступеня вико-
ристання поглинальної можливості. Для оптимального впливу
капіталовкладень ТНК на структуру економіки бажано, щоб була
присутня максимальна поглинальна можливість й обсяг припли-
ву інвестицій збігався з обсягом поглинальної можливості, тобто
поглинальна можливість повністю використовувалась. Погли-
нання інвестицій ТНК буде найефективнішим, якщо країна гото-
ва отримувати ці інвестиції та якщо вона має необхідні фактори
для їх прийняття та ефективного використання. Деякі фактори
можуть бути перенесені інвесторами, але навіть у цьому випадку
вони мають ефективно сполучатися з наявними національними
ресурсами. Саме від ефективності сполучання даних коштів та
ресурсів буде залежати поглинальна можливість країни. Виділя-
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ють три види впливу інвестицій ТНК, що були поглинені, на
структуру економіки: динамізуючий, стабілізуючий та нейтралі-
зуючий [4]. Динамізуючий вплив характеризується значним по-
глинанням ПІІ в певній галузі, швидким зростанням обсягу вироб-
ництва іноземних компаній у цій галузі та, як наслідок, збіль-
шенням ВВП галузі та її питомої ваги в загальному ВВП країни.
Стабілізуючий вплив характеризується середнім рівнем припливу
ПІІ, помірним зростанням виробництва іноземних компаній і, що
забезпечує стабільність частки ВВП цієї галузі в загальному
ВВП. Нейтралізуючий вплив характеризується середнім рівнем
припливу капіталовкладень ТНК до галузі, що сприяє уповіль-
ненню падіння ВВП галузі і її питомої ваги в загальному ВВП
завдяки діяльності іноземних компаній.

Вплив операцій ТНК на економічну структуру країн демон-
струється секторною динамікою. В останнє десятиліття значно
зросла частка прямих іноземних інвестицій у сектор послуг,
майже в два рази скоротилась їх частка в сировинному секторі
та без змін залишилась обробна промисловість. Цікавою є дина-
міка для розвинутих країн та країн, що розвиваються. Тенденції
ввезення інвестицій ТНК свідчать про те, що основна частина
міжнародного виробництва в розвинутих країнах зосереджена
в секторах послуг, а в країнах, що розвиваються, у галузях об-
робної промисловості. В обох групах країн спостерігається ско-
рочення частки ПІІ в сировинному секторі, і збільшується питома
вага ПІІ в секторах послуг у розвинутих країнах. Структура сві-
тової економіки відображає ці тенденції й зміни, а також зміни в
конкурентних перевагах компаній, зміни в перевагах країн, що
робить їх більш привабливими для розміщення інвестицій, і в за-
ходах, які вживають ТНК у зв’язку з процесами глобалізації та
лібералізації.

У міжнародному виробництві ТНК важливу роль відіграє ви-
сокотехнологічний підхід до будь-якого сектора та галузі еконо-
міки. Технологічні активи, інноваційна діяльність, діяльність в
області науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
(НДДКР) є тими сферами, в яких ТНК мають переваги. Стратегії
розвитку сучасних ТНК пов’язані з активною інноваційною діяль-
ністю. У країнах ЄС дві третини всіх промислових досліджень
здійснюються провідними ТНК з числом зайнятих працівників
більше 5 тис. Концентрація витрат на НДДКР значно перевищує
концентрацію витрат в інших сферах економічної діяльності. У
Великобританії 70 % виробництва фармацевтичної промисловос-
ті сконцентровано у 20 компаній, а 70 % витрат на НДДКР тільки
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у 4 компаніях. Харчовий концерн «Нестле» витрачає на НДДКР
більше, ніж вся харчова промисловість Франції [1]. ТНК, здійс-
нюючи прямі іноземні інвестиції в різних країнах світу, мають
вплив на економічну структуру як країн-реципієнтів, так і країн-
донорів. ТНК не просто спрямовують свій капітал у конкретну
галузь, вони також спрямовують туди капітальні, технологічні,
трудові ресурси, одночасно зменшуючи капіталовкладення й зай-
нятість у цій галузі у своїй країні. Необхідно звернути увагу на
те, що ТНК інвестують у найбільш прибуткові проекти, які вони
вважають важливими у своїй корпоративній стратегії і які на су-
часному етапі пов’язані з НДДКР [2].

Діяльність ТНК призводить до того, що окремі галузі перено-
сяться з одних регіонів світу до інших. Так, наприклад, на почат-
ку становлення постіндустріального суспільства такі галузі, як
металургія, автомобілебудування, нафтохімія і деякі інші були
перенесені з розвинених країн до країн Латинської Америки,
Близького Сходу [3]. Трудомісткі галузі переносяться до регіонів
з дешевою робочою силою. Відбувається також часткова відмова
розвинутих країн від традиційних галузей обробної промислово-
сті. Таким чином, ТНК, розташовуючи свої ресурси й капітали в
тих регіонах та країнах, де це є найоптимальнішим з точки зору
корпоративних стратегій, формують світову галузеву структуру,
а також галузеву структуру окремих регіонів й держав. При цьо-
му при взаємному інвестуванні розвинутих країн капітал в осно-
вному спрямовується в ті сфери, розвиток яких є основою стано-
влення постіндустріального суспільства, а при інвестуванні в
країни, що розвиваються, капітал в основному спрямовується до
традиційних галузей, хоча інколи має деяку високотехнологічну
спрямованість.

Таким чином, розвиток ТНК сприяє динамічним структурним
зрушенням у світовому господарстві, які можуть мати позитив-
ний потенціал, але можуть викликати й суперечливі наслідки. На
сучасному етапі ТНК у найбільшій мірі сприяють розвитку нау-
комістких галузей народного господарства, в тому числі галузей
сфери послуг, виносячи за межі розвинутих країн традиційні га-
лузі, галузі екологічно небезпечні та такі, що мають невелику
технологічність.

Підсумовуючи можна сказати, що існує значний взаємозв’язок
між структурними зрушеннями в економіці та діяльністю ТНК.
Цей взаємозв’язок обумовлений впливом ТНК на розвиток тих чи
інших галузей у різних регіонах та країнах. Розвинуті країни,
здійснюючи взаємне інвестування, вкладають капітали в основ-
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ному до високотехнологічних та наукомістких галузей. У країни,
що розвиваються, та країни з перехідною економікою розвинуті
країни виносять традиційні, трудомісткі, екологічно небезпечні
галузі, залишаючи на своїй території галузі в більшому ступені
орієнтовані на високі технології, науковий внесок та постіндуст-
ріальне суспільство. До обов’язкових умов, дотримання яких збі-
льшує можливість успішного проведення структурних перетво-
рень, можна віднести: чітку державну політику в галузі
структурних перетворень та орієнтацію на науково-технічний
прогрес. З впливу ТНК на галузеву структуру окремих країн та
регіонів складається визначальна дія ТНК у формуванні загаль-
носвітової структури економіки. Отже, ТНК виступають на поча-
тку ХХІ ст. однією з основних рушійних сил та організаційних
форм здійснення структурних зрушень в глобальній економіці. А
міжнародне виробництво ТНК формує нові контури міжнародно-
го поділу праці, визначає тенденції регіональних та внутрідер-
жавних секторальних змін.
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Досліджено сучасний стан розвитку підприємницьких структур в Ук-
раїні. Проаналізовано тенденції розвитку системи державної підтрим-
ки суб’єктів малого підприємництва. Основна увага приділена інсти-
туційному забезпеченню розвитку малих підприємств в Україні, вияв-
лено його регіональні особливості.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: малий бізнес, інституційне забезпечення, держав-
не регулювання

Перехід від адміністративної системи господарювання до рин-
кової сприяв глибокому дослідженню проблеми підприємництва.
З розвитком цього сектора економіки пов’язують перспективи
активізації вітчизняної економіки, забезпечення стійких темпів
економічного росту, формування цивілізованих ринкових відно-
син.

Вивченню підприємництва як економічної категорії присвяче-
на значна кількість робіт вітчизняних і зарубіжних вчених.

Дослідженню різних аспектів державного регулювання під-
приємств малого бізнесу присвячені праці багатьох учених-еко-
номістів: К. Кривенка, Ю. Палкіна, А. Базилюк, З. Варналій, Л. Ба-
бич, М. Чумаченка та ін.

Метою статті є аналіз інституційних факторів розвитку малого
бізнесу в Україні.

Роль, яку відіграє сектор малого підприємництва в економіч-
ному та соціальному розвитку країни, визначається наступними
його структурними елементами, що виокремлюються за критері-
єм мети створення.

По-перше, це — мале підприємництво як елемент системи
зменшення соціальної напруги у суспільстві. До цієї групи нале-
жать, перш за все, підприємці-фізичні особи, що займаються дріб-
ним виробництвом, торгівлею на ринках та наданням дрібних по-
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