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го оподаткування загалом. Що зумовило б динамічне наповнення
бюджету всіма учасниками процесу справляння податків.
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ТНК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Транснаціональні корпорації (ТНК) є важливим елементом
розвитку міжнародних економічних відносин, рушійною силою
процесу транснаціоналізації та глобалізації світової економіки [8,
c. 24]. На ювілейній п’ятдесятій сесії Асамблеї ООН в доповіді
Кофі Анана глобалізація визначається як «все більш складний
комплекс транскордонних взаємодій між фізичними особами,
підприємствами, інститутами і ринками» [5]. Глобальні ТНК, що
виникли на початку 80-х років минулого століття, характеризу-
ються такими ознаками:

1) глобальним баченням ринків і здійсненням конкурентних
дій у світовому масштабі;

2) поділом світових ринків з небагатьма іншими ТНК;
3) координацією дій своїх філій на основі нових інформацій-

них технологій, гнучкою організацією кожного окремого вироб-
ничого вузла, уніфікацією бухгалтерського обліку і аудиту;
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4) об’єднанням філій, підприємств і спільних підприємств в
єдину міжнародну мережу управління, яка, своєю чергою, інтег-
рована з іншими мережами ТНК;

5) здійсненням економічного і політичного впливу на держа-
ви, в яких діють ТНК [3, c. 155].

Глобалізація в цілому, та зокрема світогосподарські відно-
сини, — об’єктивний процес, що виражає сукупність умов роз-
витку сучасного світового співтовариства в умовах науково-
технічного й економічного прогресу. На декілька десятиліть
уся світова економіка стала досить рухливою. Так, в 1995 р.
«Майкрософт» не входила в число 15 найбільших компаній у
світі, та вже у 1998 р. вона вийшла на перше місце, відірвав-
шись від таких ТНК як «Дженерал електрик» і «Роял Датч-
Шелл». Активне економічне та географічне розширення ТНК
створило багато труднощів для регулювання їх діяльності, фо-
рмулювання кола прав і обов’язків, визначення відповідально-
сті, гармонізації законодавства приймаючих країн. Проблема
правосуб’єктності ТНК існує з моменту їх виникнення. При
цьому ТНК не слід включати до первинних суб’єктів міжнаро-
дного права, оскільки наявність суверенітету не є їх характер-
ною ознакою [2, c. 102].

Необхідно зазначити, що рекомендаційні норми (так зване
«м’яке право»), які містяться в резолюціях та рішеннях міжна-
родних організацій, а також в інших джерелах міжнародного
права, не можуть визначати правовий статус і правосуб’єкт-
ність ТНК, тому що вони не створюють для останніх будь-яких
прав та обов’язків у суворому юридичному значенні. Принци-
пово іншої позиції дотримуються юристи-міжнародники, котрі
зазначають, що ТНК фактично укладають договори (наприклад
інвестиційні чи концесійні) з державами, з іноземними уряда-
ми, у зв’язку з чим можна розглядати відносини між держава-
ми та міжнародними корпораціями. Таким чином, вченими ви-
світлюються різні концепції, однак панівною залишається
позиція стосовно ТНК як суб’єкта «квазіміжнародного права»
[2, с. 102].

Якщо стосовно національних підприємств законодавчі норми
добре сформовані, то ТНК, що існують декілька десятиліть, не
мають такого регулювання. Це пов’язано зокрема з тим, що роз-
робити однакові принципи поведінки корпорацій в різних країнах
дуже важко, адже процес знаходження в цьому випадку «спіль-
ного знаменника» є тривалим і нелегким внаслідок відмінностей
законодавчих норм кожної країни [1, с. 83]. Противником думки
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про можливість регулювання діяльності ТНК за допомоги міжна-
родного права є С.Н. Лебедєв, який заперечує безпосереднє вре-
гулювання ними цивільно-правових відносин з «іноземним еле-
ментом», зокрема, відносин між різнонаціональними юридич-
ними особами у зовнішньоторговельній угоді. Л.Н. Галенська за-
значає, що сучасна міжнародна практика свідчить про обов’язок
держав керуватися основними принципами міжнародного права
не лише під час укладання міжнародних договорів, а й у своїх
односторонніх актах, що стосуються інтересів інших суб’єктів:
держав, їхніх юридичних осіб і громадян [1]. З цією думкою мо-
жна погодитися, оскільки таке регулювання дало б можливість
для гармонізації національного законодавства країн з міжнарод-
но-правовими нормами.

У науковій літературі поряд із поняттям «ТНК» використову-
ють термін «міжнародна юридична особа» (МЮО), зрідка зазна-
чаючи на умовність терміна «міжнародний». В умовах глобаліза-
ції формулювання єдиної точки зору в цьому напрямі правового
регулювання ТНК має надзвичайно важливе значення. Деякі ав-
тори відносять ТНК до МЮО, хоча це різні категорії. Єдина мо-
жлива ситуація, коли створена відповідно до міжнародного дого-
вору юридична особа буде одночасно підрозділом ТНК чи ТНК у
цілому (якщо остання існує у формі єдиної юридичної особи).
Водночас, більшість юридичних осіб — підрозділів ТНК не во-
лодіють статусом міжнародних, оскільки вони не були створені
відповідно до певного міжнародного договору, що дає підстави
розділяти ТНК і МЮО [2, с. 103].

Отже, ТНК не лише докорінно змінили міжнародну економіч-
ну діяльність, але й значно ускладнили регулювання національ-
них економік. Сьогодні глобальний характер операцій таких
компаній практично унеможливив контроль за їх здійсненням
будь-якими державними органами влади. Так, незбалансованість
інтересів ТНК та влади країни часто призводить до конфліктів та
непорозумінь між ними. З іншого боку, ТНК, яка розташувалася
в певній державі, зобов’язана дотримуватись законів і традицій
цієї країни, що не завжди відповідає власним інтересам компанії.
Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК на регіональ-
ному рівні відіграє певну роль, але воно ще не спроможне захис-
тити країни, особливо ті, які стали на шлях самостійного розвит-
ку. На нашу думку, найдоцільнішим у цій сфері є прийняття
єдиного акту в рамках ООН, адже правове регулювання діяльно-
сті ТНК як на регіональному, так і на світовому рівні сьогодні ще
далеке від бажаного.
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ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні —
науково і економічно обґрунтовані напрями провадження іннова-
ційної діяльності.
Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності

на 2011—2021 роки [1]:
1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впро-

вадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій,
освоєння альтернативних джерел енергії;


