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Постановка проблеми. Слово «лідер», згідно з Оксфордсь-
ким словником англійської мови, виникло в XIII столітті. У
слов’янських, романських та інших мовах немає аналога відпові-
дному англійському слову. Запозичене зі старослов’янського
слово «вождь» етимологічно означає «проводир війська» або піз-
ніше — «загальновизнаний ідейний керівник партії, громадсько-
го руху». Проблема лідерства з початку XX ст. дедалі частіше
почала привертати до себе увагу, особливо в нестабільні періоди
соціального розвитку. [1, с. 215].

За визначенням Д. Адаїра, лідерство — це мистецтво, вінець
управлінської діяльності [1, с. 215]. Поняття лідерства в глобаль-
ному інвестиційному середовищі пов’язано із рухом капіталу, а
саме — із вивозом інвестицій. Вивіз капіталу — це результат ви-
сокої концентрації капіталу і вважається детермінантами, висо-
котехнологічними імперативами промисловорозвинутих країн у
конкурентному середовищі.

Вивіз капіталу, втілюючи собою вищу форму міжнародного
бізнесу, став характерною рисою міжнародних відносин кінця
ХХ — початку ХХІ ст. У світовій економіці цього періоду спо-
стерігалось посилення інвестиційної активності та зростання
транснаціональних поглинань, які свідчать, що вивіз капіталу
став характерною рисою нового світового порядку. Незважаючи
на те, що домінуючі позиції за обсягом вивозу та ввозу капіталу
продовжують займати країни з розвиненою ринковою економі-
кою, останніми роками стрімко зростає роль країн що розвива-
ються, та країн із перехідною економікою як таких, куди надхо-
дять прямі іноземні інвестиції [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій за проблемою. Се-
ред наукового доробку вчених, в працях яких досліджуються ос-
нови конкурентоспроможності та фактори забезпечення лідерст-
ва міжнародних суб’єктів господарювання у глобальному
середовищі, слід виокремити роботи таких вітчизняних вчених,
як Л. Антонюк, С. Аптекар, Н. Балтачеєва, Д. Лук’яненко, О. Мо-
зговий, Т. Орєхова, А. Поручник, В. Рокоча, Є. Савельєв,
С. Юрій, А. Філіпенко, О. Швиданенко та зарубіжних — Г. Бан-
ністер, П. брага, Дж. Петрі, Х. Гьорг, Е. Стробл, Дж. Даннінг та
інші.

Постановка завдання. Метою даної статті є розкриття сутно-
сті лідерства та конкурентоспроможності суб’єктів господарю-
вання в інвестиційній сфері, визначення поняття інвестиційного
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лідерства ТНКта обґрунтування факторів забезпечення глобаль-
ного інвестиційного лідерства корпорацій.

Виклад основного матеріалу. Теоретичні засади вивозу капі-
талу були закладені ще у XVI–XVII ст. у роботах англійських
економістів Т. Мана (1571–1641 рр.) [3] та В. Стаффорда (1554–
1612 рр.), які відстоювали необхідність державного втручання у
формування зовнішньоторговельних відносин з метою обмежен-
ня вивозу з країни валюти (дорогоцінних металів), оскільки, на
їхню думку, це негативно впливало на розширене відтворення
національного виробництва, і збільшення експорту товарів порі-
вняно з їх імпортом. Останнє мало сприяти додатковому надхо-
дженню в країну золота і вкладень у національну економіку.

У ХVIII ст. А.Сміт (1723—1790), критично оцінюючи ці по-
ложення, називав їх авторів меркантилістами і на противагу їм
розглядав вивіз капіталу як дієвий механізм економічного розви-
тку. Належачи до економістів класичної школи, він вбачав виго-
ди від трансграничного переміщення капіталу не тільки для наці-
ональних економік, а й для загальносвітового процесу, оскільки
такий рух капіталів зумовлював збільшення сукупного світового
продукту та зростання капіталу [4].

У ХІХ ст. К.Маркс (1818—1883) розглядав вивіз капіталу як
спосіб завоювання нових ринків, переважно колоній, що крім до-
даткових сировинних джерел давало можливість використовува-
ти дешеву робочу силу. На його думку, основним мотивом виво-
зу капіталу є надлишок капіталу всередині країни-експортера та
вища норма прибутку на вкладений капітал у периферійних краї-
нах через більш високий рівень експлуатації праці, довшу трива-
лість робочого дня, нижчі ціни на сировину тощо [5, с.36-37].

На початку ХХ ст. В. Ленін (1870—1924 рр.), розглядаючи
зростання вивозу капіталу та посилення його концентрації у фо-
рмі створення міжнародних монополістичних союзів і картелів,
зазначав, що вивіз фінансового капіталу сприяє експорту товарів.
Він відзначив тенденцію виходу капіталу за національні межі,
виділивши вивіз капіталу як одну з п’яти ознак вищої стадії капі-
талізму — імперіалізму, окресливши тим самим початок нової
епохи міжнародного капіталу — прообразу глобального [6].

Неокласична школа 30—40-х років ХХ ст. розглядала вивіз
капіталу в контексті руху позикового капіталу в цілому, що було
покладено в основу досліджень з питань міжнародного фінансу-
вання та теорії портфельних інвестицій. Досліджуючи причини
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вивозу капіталу, аналізувався зворотний зв’язок між його конце-
нтрацією та продуктивністю в окремих країнах. Економічні шко-
ли цього та наступних періодів не відходили від постулату над-
лишку капіталу, але вбачали причини його вивозу також у
зростанні інтернаціоналізації виробництва, посиленні конкурен-
ції та підвищенні темпів розвитку. Д. Кейнс (1883–1946 рр.) та
його послідовники стимулюючим чинником вивозу капіталу
вважали накопичення в країні іноземних платіжних засобів, як
результату активного сальдо торгового балансу. Разом із тим, во-
ни відзначали можливість стихійного характеру трансграничного
руху капіталів, тобто такого, що не спричинений активним саль-
до торгового балансу.

У 50–60-і роки ХХ ст., що характеризуються розпадом світо-
вої колоніальної системи, оцінка вивозу капіталу була неодно-
значною: або як процес зародження механізмів неоколоніалізму,
або як дієвий захід взаємовигідного співробітництва економік рі-
зних країн. Така протилежність поглядів зумовлювалася різни-
цею у політичних уподобаннях їх авторів. У 70-х роках ХХ ст.
прийнятним було визначення, що вивіз капіталу здійснюється
приватними компаніями та державою переважно з метою збіль-
шення капіталу. При цьому зазначалось, що капітал вивозиться у
підприємницькій формі (прямі та портфельні вкладення) та у фо-
рмі позикового капіталу (позики, кредити, розміщення коштів у
іноземних банках) [1].

У 1970-х, 1980-х i 1990-х роках спостерігалися стрибки обся-
гів міжнародних прямих інвестицій та зміни в їх географічній
структурі. Між 1970 i 1990 роками, за винятком короткого пері-
оду на початку 1980-х, їх обсяги зростали швидко й рівномірно.
2000 року ПІІ досягли рівня — 1,27 трлн дол. США, а 2007 пере-
вищили цей рівень, сягнувши 1,83 трлн дол. США (розглядаючи
останній факт, слід враховувати різке знецінення американською
долара за 2007–2008 рр.) [7].3 1970-х років участь у світових
процесах прямого інвестування як інвестор почала брати Японія,
експорт капіталу якої з середини 1970-х набуває великих масш-
табів [8].

Кінець ХХ — початок ХХІ ст. характеризуються посиленням
процесів глобалізації, і у дослідженнях переважної більшості
економістів цього періоду вивіз капіталу пов’язується з діяльніс-
тю ТНК, реального та фінансового секторів. Науковці вбачають у
цьому процесі як позитивні, так і негативні риси. ТНК, реалізую-
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чи стратегію встановлення панування фінансової влади у світі,
здійснювали експансію капіталу, переважна частина якого зосе-
реджувалась у економічно розвинених країнах. На початку ХХІ
ст. країни з розвиненою економікою вивезли у формі прямих ін-
вестицій понад 4/5 загальносвітового експорту цих коштів (табл. 1).

Таблиця 1
ВИВІЗ КАПІТАЛУ У ФОРМІ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

2005–2011 РР., МЛРД ДОЛ. США

ВИВІЗ ПІІ
КРАЇНИ 2005 2006 2007 2008 200

9
2010 2011

Розвинені країни 742,0 1157,9 1924,0 1572,0 821,0 935,0 1237,5

Європа 689,9 799,6 1270,5 944,5 в/д в/д в/д

Японія 45,8 50,3 73,5 128,0 74,7 в/д в/д

США 15,4 224,2 378,4 311,8 330,5 в/д в/д

Країни, що роз-
виваються

122,7 215,3 292,0 296,0 229,0 328,0 383,8

Південно-Східна
Європа й СНД

14,3 23,7 52,0 61,0 51,0 61,0 73,1

Всі країни світу 879,0 1396,9 2268 1929 1101 1323 1694,4

Джерело: складено за даними [7].

Безперечними світовими лідерами, які з максимальною ефек-
тивністю змогли поєднати процеси науково-технологічного й
економічного розвитку, є США, Японія, Сполучене Королівство
та Німеччина, частка яких на міжнародному ринку наукоємної
продукції сягає 39, 30 і 16% відповідно, а їх сумарна частка в
експорті ліцензій становить 70%. Частка країн «великої сімки»
становить 80–90% виробництва усієї наукоємної продукції і
практично весь експорт. Ці країни володіють 46 із загальної кіль-
кості 50 макротехнологій: на частку США припадає 20–22, Німе-
ччини — 8–10, Японії — 7, Англії і Франції — по 3–5, Швеції,
Норвегії, Італії, Швейцарії — по 1–2 [9].

Нові імпульси і нову якість за умов глобалізації отримує
транснаціоналізація. Наразі понад 82 тис. фірм різних країн світу,
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що контролюють приблизно 810 тис. зарубіжних філіалів, пере-
бувають на транснаціональній стадії розвитку i концентрують ле-
вову частку світових потоків товарів, послуг, інвестицій, іннова-
цій, зокрема, 75–80% загальносвітового обсягу НДДКР.Важливо
усвідомлювати, що провідні та успішні нацiональнi економіки є
глибоко транснаціоналізованими. Це i США, Японія, провідні за-
хідноєвропейські країни з могутніми та чисельними ТНК, i, на-
приклад, Південна Корея з конгломератом кількох ТНК, на яких
тримається її внутрішня економіка, міжнародна конкурентоспро-
можність i лідерство на окремих сегментах світового ринку. Це i
центральноєвропейські країни, i Росія, де капітал пережив період
надконцентрації i окремі холдингові компанії вже входять за оці-
нками Fortune до 500 провідних корпорацій світу. На території
країн «золотого мільярда» розміщено чотири з п’яти материнсь-
ких компаній і близько третини афільованих [10, c.9]. Серед 500
найбільших ТНК світу — 153 належить США, 64 — Японії і 39
— Франції (табл. 2). Слід зауважити, що хоча серед 100 найбіль-
ших ТНК частка США і скоротилася 2008 р. до 31 компанії порі-
вняно з 55 компаніями2006 р., проте це відбулося за рахунок збі-
льшення частки країн Західної Європи (45 компаній 2006 р. та 49
компаній 2008 р.), які також належать до «золотого мільярда».

Таблиця 2
НАЦІОНАЛЬНА НАЛЕЖНІСТЬ НАЙПОТУЖНІШИХ ТНК СВІТУ

ЗА ДАНИМИ РЕЙТИНГУ «FORTUNE» (2009—2011 РР.)

Країна
Рік Групи

ТНК США Японія Британія Китай Франція Німеччина

Топ 10 4 1 1 1 1 0
Топ 50 16 3 3 3 5 6

20
09

Топ 100 29 10 6 5 10 15
Топ 10 2 2 1 3 1 0
Топ 50 20 4 3 3 6 5

20
10

Топ 100 32 10 10 5 11 11
Топ 10 3 2 1 3 0 0
Топ 50 17 7 2 3 6 5

20
11

Топ 100 29 11 8 6 10 11

Джерело: складено за даними [11]
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На думку автора, інвестиційне лідерство ТНК — це здатність
транснаціональної корпорації до завоювання високого рівня кон-
курентоспроможності в глобальному інвестиційному просторі,
його утримання та зміцнення. Проте інвестиційне лідерство фо-
рмується під впливом дії факторів внутрішнього та зовнішнього
характеру, які водночас є об’єктивними (інтернаціоналізація ка-
піталу та виробництва; транснаціоналізація інвестиційних проце-
сів; формування світового фінансового ринку; формування єди-
ного глобального інвестиційного простору; формування системи
наднаціонального регулювання міжнародних інвестицій) чи
суб’єктивними (розвиток національних фондових ринків; лібера-
лізація національних інвестиційних режимів; використання та
розвиток фінансових інструментів та послуг; формування інвес-
тиційного ринку в транзитивних економіках). Ці чинники мало
піддаються впливу з боку людської економічної діяльності, але є
невід’ємною складовою процесу функціонування ринкової еко-
номіки. Система господарювання може досягти значного збіль-
шення обсягів діяльності лише за умови всебічного врахування її
суб’єктами в процесі свого функціонування дії об’єктивних рин-
кових законів, наявності підприємницьких ризиків та фактора ча-
су. Систематизація факторів забезпечення лідерських позиції
ТНК в глобальному інвестиційному середовищі показана на
рис. 1.

Фактори інвестиційного глобального лідерства, а також їх вза-
ємозв’язок, як об’єкт дослідження, в економічній літературі
представлений недостатньо. У дисертації під факторами глобаль-
ного інвестиційного лідерства пропонуєтьсярозуміти зовнішній
або внутрішній вплив на формування конкурентних переваг сис-
теми лідерських позицій корпорації. Когерентне накладення інве-
стиційних факторів глобального лідерства може давати синергіч-
ний ефект і суттєво зміцнювати позиції компанії на світовому
ринку, що потребує системного дослідження факторів у їх взає-
мозв’язку та взаємообумовленості.
Внутрішні фактори інвестиційного лідерства корпорації за-

безпечуються наявними факторами виробництва, об’єднаних
технологічним процесом та підприємницькою ініціативою:

— економічні (ємність сегменту глобального інвестиційного
ринку, рівень ринкової капіталізації, темп приросту інвестицій в
основний капітал, співвідношення валових інвестицій та аморти-
заційних відрахувань, структура бізнес-портфеля ТНК);
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— виробничі (галузева належність ТНК, зростання прибутко-
вості ТНК, рівень продуктивності праці, рівень зносу основних
засобів, ефективність використання ресурсів (виробничих, фінан-
сово-інвестиційних, кадрових тощо), рівень механізації та авто-
матизації виробництва);

— інноваційні (рівень витрат на НДДКР, інноваційна актив-
ність у виробничій сфері та введення новітніх технологій, вве-
дення прогресивних форм менеджменту);

— організаційно-управлінські (імідж корпорації, її стратегія
розвитку, рівень диверсифікації бізнесу, рівень корпоративного
управління, ефективність менеджменту, в тому числі, інвестицій-
ного, здатність топ-менеджерів до прийняття стратегічних рі-
шень інвестиційно-інноваційного характеру);

— кадрові (підбір та навчання керівників з глобальним бачен-
ням проблем, професійність інвестиційних менеджерів різного
рівня, використання креативного мислення персоналу, корпора-
тивна культура і самоідентифікація із місією корпорації, здат-
ність до навчання, підвищення кваліфікації персоналу);

— екологічні (вичерпність природних ресурсів, дотримання
норм міжнародного права щодо охорони навколишнього середо-
вища, збереження довкілля, відновлення екосистем);
Зовнішні факториявляють собою елементи цілісної системи,

які можна визначити як параметри впливу на міжнародну діяль-
ність корпорацій, чільне місце серед яких складають економічні
фактори (тип економічної системи; економічна безпека націона-
льної системи; рівень макроекономічних показників; сприятли-
вий діловий та інвестиційний клімат; конкурентоспроможність
національної фінансової системи; відкритість економіки; суве-
ренність економіки та інвестиційного ринку тощо), які глобаль-
ним чином впливають на прийняття інвестиційних рішень.

Врахування та аналіз політичних факторів, представлених по
суті стабільністю політичної ситуації, зрозумілістю політичного
курсу, рівнем корупції, відносинами між державою та бізнесом, є
також важливим для корпорації. Ці відносини знаходять свій
прояв у застосуванні адміністративних методів впливу на розви-
ток великого та малого бізнесу (формування та удосконалення
нормативно-правової бази).

Загрози для міжнародних корпорацій на іноземних ринках мо-
жуть виникнути в результаті проникнення іноземних компаній або,
навпаки, відтоку іноземного капіталу відповідно до проведеної уря-
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дами інших країн політики, наприклад, протекціонізму або, навпа-
ки, — залучення іноземних інвесторів. Менеджмент ТНК, однією з
визначальних характеристик якої є ефективна діяльність на міжна-
родних ринках, повинен спрямовуватися на моніторинг, прогнозу-
вання можливих змін, їх наслідків для подальшого розвитку корпо-
рацій, розробки та реалізації комплексу заходів щодо запобігання чи
усунення загроз та небезпек. Для найбільш повної оцінки зовніш-
нього політичного середовища корпорація повинна володіти інфор-
мацією з таких питань: участь країни в політичних блоках і міжна-
родних економічних союзах, основні політичні партії і найвпли-
вовіші громадські організації в країні та за її межами, вагомість та
вплив регіональної влади (з урахуванням регіонів проникнення фі-
рми) на диверсифікацію діяльності корпорації.

Залежність компанії від політичної обстановки в країнах, де
вони діють, пов’язана і з правовими системами в цих країнах, а
також з правовими відносинами країн світу. Державно-правові
фактори, які забезпечують поєднання диверсифікованої діяльно-
сті корпорації з правовим забезпеченням державного регулюван-
ня економіки, захистом прав власності (в тому числі, антимоно-
польного законодавства), формуванням та підтримкою бізнес-
середовища у тих країнах, де корпорація здійснює свою діяль-
ність, визначаються: комерційним або договірним правом; стан-
дартними формами бухгалтерського обліку; регулюванням екс-
портно-імпортних операцій, переміщення капіталу, експорту при-
бутку, трудових відносин, цін, оподаткування компаній та прива-
тних осіб тощо. Міжнародне публічне право розглядається як са-
мостійна правова система, його норми мають на меті створення
правових умов міжнародного співробітництва в різних галузях.
Інституційно-інфраструктурне середовище формує базу, в

межах якої усі елементи ринкової інвестиційної інфраструктури
взаємодіють один з одним з метою отримання доходу та забезпе-
чення процвітання економіки, забезпечуючи обслуговування ру-
ху коштів від інвестора до реципієнта. Інституційне середовище
відображає наявність інститутів приватно-державного партнерст-
ва, прав власності, глобальної конкуренції, міжнародні інвести-
ційні фонди, компанії, пенсійні фонди, страхові компанії, фондо-
ві біржі, промислові і фінансові ТНК, міжнародні фінансові орга-
нізації.

Будь-яка корпорація діє в певному соціокультурному середо-
вищі, характерні фактори якого (темпи зростання доходів та за-
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ощаджень населення, темпи зниження безробіття, вкладення у
формування інтелектуального потенціалу та рівня культури на-
ції) впливають на бізнес компанії. Звичайно, неможливо пізнати
всі грані культурної спадщини та норми поведінки індивідуумів у
своїй та інших країнах, проте отримана інформація може бути
корисною при виділенні тих культурних сфер, які здатні спрово-
кувати серйозні проблеми для розвитку бізнесу, які вимагатимуть
негайного реагування.

Культура — це елемент та водночас фактор зовнішнього сере-
довища впливу, який накладає відбиток на формування бачення,
мислення, вчинення дій громадянами суспільства в тих чи інших
ситуаціях. Не можна нехтувати впливом цього чинника і на фор-
мування лідерської позиції корпорації. У дослідженні культурних
чинників, розробленому Хофстеде (1980), які можуть впливати
на менеджмент корпорацій, використовується набір з чотирьох
параметрів: влада відстані, індивідуалізм, запобігання невизначе-
ності і мужність. Для вироблення стратегії компанії на зарубіж-
ному ринку це має особливе значення, оскільки управління окре-
мими працівниками і колективами спирається на об’єктивне
уявлення про систему цінностей, що знаходяться в основі поведі-
нки. Даний факт особливо відчутний на глобальному рівні і ви-
магає конструктивного підходу до вивчення та врахування його
впливу: відмінності між «західною», «східною», «ісламською» і
«африканською» культурами з точки зору цінностей, — разючі.
Так, згідно з дослідженнями Сітарама і Когделла [12], індивідуа-
льність, щирість, ефективність, пунктуальність, успіх займають
безумовне перше місце в західній культурі, в той час як в інших
вони мають досить скромні позиції (наприклад, в ісламській
культурі індивідуальність як цінність, як і пунктуальність з точки
зору східної культури, взагалі заперечується). Разом з тим, існу-
ють і цінності, визнані в усіх культурах: релігія, мужність, повага
до ієрархії.
Інформаційно-технологічні фактори представлені дифузією

знань і технологій, що здійснюється шляхом купівлі-продажу лі-
цензій, патентів, ноу-хау; передаються разом з перенесенням ви-
робництва до інших країн тощо. Завдяки безперешкодному пере-
тіканню інформації в глобальному масштабі формується єдиний
інформаційний простір, що не має національних кордонів. Одно-
часно під впливом нових технологій змінюються і всі параметри
навколишнього середовища, і сам простір, в якому конкурують
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міжнародні компанії. Єдине інформаційне середовище поглиб-
лює конкуренцію між корпораціями, між країнами, оскільки
тільки володіючи могутнім техніко-технологічним потенціалом,
можна ефективно використовувати інформацію для забезпечення
конкурентних переваг та лідерських позицій на світовому ринку.

Проблема глобального інвестиційного лідерства переплітаєть-
ся з проблемами конкурентоспроможності транснаціональної ко-
рпорації, мотивації та напрямів потоків ПІІ, інтернаціоналізації
підприємництва, питаннями менеджменту та аналізу навколиш-
нього середовища міжнародного бізнесу.

Висновки. Наведені фактори забезпечення глобального інвес-
тиційного лідерства дозволяють стверджувати, що це складний
агрегат, який складається з окремих компонентів, які відрізня-
ються за національними, міжнародними, глобальними, політич-
ними, правовими, економічними, соціальними, інноваційними,
технологічними та іншими параметрами. Деякі компоненти, типа
економіки або культури, залишаються відносно стійкими деякий
період, в той час як інші, подібно обмінним курсам більш мінли-
ві. Всі ці фактори знаходяться в складній взаємозалежності. Це
робить характер глобального інвестиційного середовища калей-
доскопічним, тому що будь-які зміни в одному місті розміщення
інвестиційних ресурсів корпорації може визначити трансформа-
ції в інших місцях.
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