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Анотація. У статті досліджено сучасні тенденції
транснаціоналізації
світової
економіки,
зокрема,
розглянуто основні етапи розвитку транснаціональних
корпорацій, уточнено поняття «транснаціональна
корпорація», підкреслено неоднозначність підходів до
процесів
транснаціоналізації
світової
економіки,
закцентовано увагу на сучасних критеріях віднесення
корпорації до транснаціональних, проаналізовано
переваги та недоліки діяльності транснаціональних
корпорацій у приймаючих країнах. Досліджено сучасні
тенденції руху глобальних потоків прямих іноземних
інвестицій, що здійснюються великими ТНК. Наголошено
на
визначальній
ролі
інновацій
у
процесах
транснаціоналізації світової економіки, виокремлено
причини збільшення масштабів діяльності ТНК,
проаналізовано галузевий та географічний аспекти
транснаціоналізації світової економіки, а також
особливості її офшоризації. З’ясовано, що глобальні ТНК
впливають на розвиток сучасної світової економіки
через втілення соціальних проектів, в тому числі
забезпечення більш збалансованого гендерного складу
правління компаній.
Ключові слова: транснаціональна корпорація,
транснаціоналізація, тенденція, світова економіка,
глобалізація, прямі іноземні інвестиції, міжнародне
виробництво, галузь, Forbes Global 2000.
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1. Постановка проблеми.
Посилення глобалізаційних процесів в сучасних умовах розвитку світової
економіки призводить до появи нових тенденції у транснаціоналізації світової
економіки, що здійснюється з допомогою великих транснаціональних корпорацій.
Мінливість умов транснаціоналізації зумовлює необхідність дослідження її тенденцій
та впливу на формування сучасних світогосподарських зв’язків.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідженню аспектів транснаціоналізації світової економіки присвятили свої
праці ряд авторів, зокрема, Андрєєва Е., Лук’яненко Д., Колот А., Столярчук Я.,
Гудим К. М.,
Ляшенко В. І.,
Макарчук К. О.,
Марченко К. В.,
Михайлишин Л. І.,
Свірський В. С., Охріменко О. О., Сільвестрова Д. Д., Котов Є. В., Рогач О. І., Рябець Н. М,
Саричев В. І., Скавронська І. В., Мадараш О. В,. Ткаченко Д. О. [1-14] та багато інших.
Проте, окремі аспекти даної проблематики, зокрема, сучасні тенденції
транснаціоналізації світової економіки, потребують додаткового дослідження.
3. Невирішені раніше частини загальної проблеми
Попри вагомі напрацювання у сфері транснаціоналізації світової економіки, ряд
питань залишаються невирішеними. Це, зокрема, стосується дослідження сучасних
тенденцій даного процесу та їх впливу на галузеву та географічну структуру світового
господарства.
4. Постановка завдання.
Динамічність та волатильність процесів транснаціоналізації зумовлюють
необхідність дослідження їх тенденцій та впливу на розвиток світової економіки, що
визначає мету даного дослідження.
5. Виклад основного матеріалу.
Транснаціоналізація, як найважливіша складова і одночасно головний механізм
загальних процесів глобалізації, представляється найбільш суттєвим елементом і
одним з основних регуляторів, що забезпечують єдність функціонування світової
економіки через транснаціональні організації і потоки, що визначають розвиток
світового господарства. Вони є провідним фактором глобалізації економіки,
розміщуючи окремі частини і стадії відтворювальних по територіях різних країн [12].
Теорія транснаціоналізації має новітнє походження, адже часто вживані нині
терміни «транснаціональні корпорації» (transnational corporations (TNCs)),
«мультинаціональні
корпорації»
(multinational
corporations
(MNCs)
чи
«мультинаціональні підприємства» multinational enterprises (MNEs)) виникли десь у
1960 – на поч. 1970 рр. До того часу компанії, що здійснювали свою господарську та
інвестиційну діяльність за національними межами, називали мультитериторіальними
фірмами чи підприємствами, що займаються іноземним інвестуванням [8, с. 205]. На
початку 1980-х років поступово формуються глобальні ТНК визначальними рисами
яких є планетарне бачення ринків і функціонування в умовах глобальної
конкуренції [3, с. 34].
Виходячи з багаточисельності концепцій до виникнення та розвитку
транснаціональних корпорацій, слід наголосити про відсутність єдиного підходу щодо
трактування їх сутності. Найбільш доцільним видається офіційне визначення
Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), яке визначає транснаціональну
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корпорацію як підприємство, що об'єднує юридичних осіб будь-яких організаційноправових форм і видів діяльності в двох чи більше країнах і провадить єдину політику
та загальну стратегію завдяки одному або декільком центрам прийняття рішень [9].
Головною ознакою материнської компанії є наявність у компанії контролю над
активами економічних одиниць, розташованих на території інших держав [14].
До основних критеріїв, що дозволяють віднести компанію до транснаціональних
(за визначенням ООН) слід віднести: кількість країн, в яких діє корпорація (мінімум
становить від двох до шести країн); певна кількість країн, в яких розміщені виробничі
потужності корпорації; певний розмір капіталізації, якого досягла корпорація; мінімум
частки іноземних операцій у доходах чи продажах корпорації (як правило, 25 %);
володіння не менше 25 % голосуючих акцій у трьох або більше країнах;
інтернаціональний склад персоналу та вищого керівництва корпорації.
На сьогодні у науковій літературі науці не існує універсальної (єдиної) теорії
транснаціоналізації. Формування різноманітних теорій транснаціоналізації обумовлено
значною кількістю чинників формування даного процесу. Основною перешкодою в
консолідації наукових поглядів виступає динамічна зміна способу транснаціоналізації
та всеохоплюючий характер діяльності ТНК (присутність у більшості галузей
економіки). Формування великої чисельності різного роду тлумачень поняття
транснаціоналізації
зумовлено
великою
чисельністю
факторів,
якими
супроводжуються відповідні процеси [7, с. 27].
Транснаціоналізація – це процес посилення світової інтеграції у результаті
глобальних операцій ТНК, в межах якої значна частина виробництва, споживання,
експорту, імпорту і доходу країни залежить від міжнародних центрів за межами
держави [4].
Сучасний період розвитку транснаціоналізації (кінець ХХ початок ХХІ століть)
характеризується переорієнтацією міжнародних економічних зв’язків між окремими
державами
та
інтеграційними
об’єднаннями
на
формування
системи
внутрішньокорпоративних зв’язків, де основними гравцями на світовому ринку стають
ТНК, кількість яких стрімко почала збільшуватися в період 1980 – 1990 років. Якщо на
кінець 1970 років, за даними ЮНКТАД, в світі нараховувалося 7,5 тисяч материнських
компаній, то через 10 років їх кількість зросла в 4,9 рази (36,6 тис. компаній), які мали
174,9 тисяч закордонних філій, дочірніх компаній і фірм. На теперішній час у світі
нараховується понад 85 тис. материнських компаній і понад 800 тисяч їх закордонних
філій, які продукують більше половини товарів світового виробництва, забезпечують
70 % зовнішньоторговельного обороту, володіють 80 % технологій та ноу-хау,
здійснюють 90 % експорту капіталу у вигляді ПІІ [16, с. 116].
В останні 20 років темпи зростання кількості материнських компаній
уповільнились у 2,2 рази, в цей період відбувається активне розширення внутрішніх
інфернальних взаємозв’язків і формування глобальних ТНК, які в результаті відкриття
нових закордонних філій, а також активізування злиттів та поглинань суттєво
розширюють межі власних інфернальних ринків.
ТНК стали основними суб’єктами міжнародних економічних зв’язків світового
масштабу, які завдяки сформованим інтернальним фінансовим ринкам, позбавлених, у
значній мірі, залежності від національних регулятивних державних функцій, мають
реальні можливості щодо мобілізації власних і залучених на світових ринках
фінансових ресурсів у величезних обсягах та їх спрямування на розробку та
впровадження сучасних технологій виробництва та збуту продукції [16, с. 117].
Міжнародне науково-технологічне та інноваційне співробітництво на основі
стимулювання науково-дослідної і технологічної кооперації є одним із основних
напрямів сучасної транснаціоналізації, так як динамічний розвиток науково–
технічного прогресу не дає кожній країні поодинці проводити масштабні наукові
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дослідження і розробки, не кажучи вже про розвиток фундаментальної науки [2, с. 51].
На початку XXI ст. транснаціоналізація виробництва і капіталу стала не тільки
безпосередньою умовою функціонування і розвитку ТНК, але і чинником, що визначає
значною мірою темпи і пропорції розвитку всієї світової системи господарства.
Принаймні зростання в діяльності ТНК ролі зовнішньоекономічної сфери стає все
більш діючим чинником їхнього економічного зростання. Масштаби розширення сфери
діяльності ТНК значно збільшилися завдяки відкриттю східноєвропейського і
пострадянського економічних просторів; прискоренню глобалізації фінансових ринків;
інтенсифікації процесів приватизації; поглибленню взаємозалежності низки країн і
національних економік; загострення економічної конкуренції; регіональним
інтеграційним процесам; появі новітніх технологій, особливо в галузі зв’язку і
телекомунікацій, космосу, біотехнологій [5, с. 43].
Активізування діяльності ТНК у ХХІ ст. додала інтеграційним процесам у світовій
економіці нового імпульсу, насамперед тому, що їх закордонні філії стають органічною
частиною національної економіки приймаючих країн. Розвиток міжнародного
виробництва супроводжується помітними змінами в методах організаційної діяльності
ТНК. Якщо в 1980-ті роки ТНК віддавали перевагу створенню нових закордонних філій,
то в другій половині 1990-х сформувалась тенденція до підвищення ролі
транскордонних злиттів і поглинань іноземних компаній. Більшість транскордонних
угод припадає на 100 найбільших ТНК [3, с. 35].
У своїй діяльності ТНК вдаються також до створення стратегічних альянсів з
компаніями закордонних країн. Здебільшого стратегічні альянси між ТНК виявляються
тривалими й охоплюють різні стадії усього виробничого циклу: від наукових розробок
до спільного виробництва й збуту. Додаткову економію дає скорочення
адміністративних видатків на утримання управлінського апарату.
На сучасному етапі світогосподарського розвитку транснаціоналізація економіки
(як процес включення в структуру національних відтворювальних комплексів
діяльності іноземних корпорацій) призводить до виникнення нових різнорівневих
взаємозалежностей, оскільки все більша частина країнових ресурсів, виробничих
потужностей різних галузей національних економік включаються в сферу
транснаціональної діяльності, визначаючи місце країн у міжнародному розподілі
праці [7, с. 11].
Щороку журнал Forbes публікує Forbes Global 2000, тобто перелік 2000
найбільших компаній світу, який визначаються на основі оцінювання за критеріями
вартості продаж, прибутку, активів та ринкової вартості. За версією 2018 р. цього
видання, рейтинг очолили компанії США та Китаю, українські компанії у ньому
відсутні. Слід зазначити, що, першу десятку лідерів даного рейтингу компанії із США та
Китаю формують починаючи з 2015 р. Загалом, у Forbes Global 2000 потрапили
компанії з 60 країн, загальний обсяг продаж яких становить 39,1 трлн. дол. США., обсяг
чистого прибутку – 3,2 трлн. дол. США, при цьому їх активи оцінюються у
189 трлн. дол. США. При цьому Forbes оцінює загальну ринкову вартість усіх 2000
компаній у розмірі 56,8 трлн. дол. США [18].
Найбільшою компанією у 2018 р. став Торгово-промисловий банк Китаю
(Industrial and Commercial Bank of China), що працює під брендом ICBC. Це державна
корпорація з приватним капіталом: більша частина акцій належить уряду Китаю,
менша частина бере участь у біржових торгах. ICBC здійснює контроль над п’ятою
частиною банківського сектору в Китаї, що дозволило компанії зайняти перше місце в
рейтингу Forbes Global 2000 шостий раз поспіль.
Останній раз компанія, що не знаходиться в Китаї займала перше місце в
рейтингу Forbes Global 2000 в 2012 році, На цей час глобальною бізнес-структурою був
американський нафтовий гігант ExxonMobil. Друге місце зайняв Будівельний банк
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Китаю (China Construction Bank), на третьому місці знаходиться фінансова компанія
JPMorgan Chase з США. Слід зазначити, що у 2017 р. сукупний обсяг кредитів, наданих
китайськими банками, досяг 35 трлн. дол. США, що втричі перевершує обсяг
китайського ВВП. Серед представників небанківського сектору у першій десятці країн
опинився холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, що розмістився на четвертому
місці. Цей холдинг охоплює компанії різних галузей, зокрема: будівельної, харчової,
транспортної, страхової, фінансової та інших.
Microsoft завершує першу двадцятку рейтингу Forbes з виручкою
103,3 млрд. дол. США та чистим прибутком 14,2 млрд. дол. США. При цьому слід
зазначити, що, не дивлячись на високі рейтинги, компанія знаходиться у постійному
розвитку та декілька років назад розпочав здійснювати диверсифікацію діяльності,
придбавши декілька компаній, в тому числі ІТ-гіганта - сервіс відеодзвінків Skype,
виробника телефонів Nokia та сервіс пошуку працівників LinkedIn та співтовариство
програмістів Github. Завершують першу десятку лідерів Agricultural Bank of China (5-те
місце), Bank of America (6-те місце), Wells Fargo (7-ме місце), Apple (8-ме місце), Bank of
China (9-те місце) та Ping An Insurance (10-те місце). Проте, США все ж випереджають
Китай щодо кількості компаній у загальному списку Forbes (30 %). Кількість компаній з
Китаю та Гонконгу зросла до 291 (у минулому році вона становила 262). У табл. 1
представлено топ-10 найбільших компаній згідно Forbes Global 2000 (2018).
Таблиця 1. Топ-10 найбільших компаній згідно Forbes Global 2000 (2018),
млрд. дол. США*
Обсяг
Чистий
Загальні Ринкова
Ранг
Компанія
Країна
продаж прибуток активи вартість
1.
ICBC
Китай
165.3
43.7
4,210.9
311
2.
China Construction Bank
Китай
143,2
37,2
3,631.6
261.2
3.
JPMorgan Chase
США
118.2
26.5
2,609.8
387.7
4.
Berkshire Hathaway
США
235.2
39.7
702.7
491.9
5.
Agricultural Bank of China
Китай
129.3
29.6
3,439.3
184.1
6.
Bank of America
США
103
20.3
2,328.5
313.5
7.
Wells Fargo
США
102.1
21.7
1,915.4
265.3
8.
Apple
США
247.5
53.3
367.5
926.9
9.
Bank of China
Китай
118.2
26.4
3,204.2
158.6
10. Ping An Insurance Group
Китай
141.6
13.9
1,066.4
181.4
*Примітка: складено за [18].

Підтримуючи оборот капіталів, людей і технологій, ТНК вищеназваних країн
значною мірою сприяють економічному зростанню та розвитку приймаючих
національних економік, включаючи: зменшення гостроти валютного дефіциту,
пов’язаного з імпортом, що означає перенесення в інші країни хоча б частини
виробництва, продукцію котрого вони досі імпортували; підвищення культури ведення
бізнесу та споживання товарів і послуг згідно з міжнародними стандартами;
забезпечення додаткових робочих місць місцевому населенню, що особливо важливо
для країн, де прихід трудомістких потужностей дасть можливість використовувати
переважно фізичну, а не машинну працю [13, с. 199].
Журнал Forbes опублікував також рейтинг найдорожчих компаній світу, згідно
якого перше місце належить компанії Apple, вартість бренду якої у 2018 році було
оцінено у 182,2 млрд. дол. США, що на 8 % більше ніж минулого року. Друге місце посіла
Google з вартістю в 132,1 млрд. дол. США та зростанням за рік на 30 %. Третє місце
дісталось Microsoft, вартість якої становить 104,9 млрд. дол. США, що на 21 % більше,
ніж у 2017 році [20].
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У першу п’ятірку найдорожчих компаній світу потрапили представники ІTсфери: крім названих сюди ввійшли компанії Facebook (94,8 млрд. дол. США) та Amazon
(70,9 млрд. дол. США). Слід зазначити, що для складання даного рейтингу журналом
Forbes було оцінено 200 компаній. Обов’язковою умовою була присутність на
американському ринку, тому деякі відомі бренди, зокрема китайські Alibaba та Tencent
у даний список не ввійшли. Китайські компанії також впевнено нарощують свої
капітали. Huawei зайняла 79 позицію, піднявшись цього року на 15 % – до $ 8,4 млрд. В
кінці першої сотні найдорожчих компаній світу знаходяться відомі бренди PayPal и Dell,
які подорожчали на 33 % и 18 % та, відповідно, зайняли 98 и 99 місця даного рейтингу.
Згідно Forbes, вартість 100 найдорожчих компаній світу становить
2,15 трлн. дол. США, що на 10 % більше, ніж минулого року. У табл. 2 представлено
рейтинг найдорожчих брендів світу за галузевою приналежністю у 2018 році [19].
Таблиця 2. Топ-10 найдорожчих брендів за галузевою приналежністю у 2018 році
Кількість
Загальна вартість
Ранг
Галузь
брендів бренду, млрд. дол. США
1
Технології
20
872,6
2
Фінансові послуги
13
160,2
3
Автомобілебудування
12
222,9
4
Виробництво товарів повсякденного попиту
11
124,7
5
Роздрібна торгівля
9
119,0
6
Виробництво предметів розкоші
6
91,7
7
Виробництво напоїв
4
103,2
8
Диверсифіковане галузі
4
66,3
9
Телекомунікації
3
82,3
10 Ресторанна справа
3
65,0
11 Швейна промисловість
3
49,0
12 Алкогольна промисловість
3
42,5
13 Індустрія розваг
2
56,1
14 Медіа-послуги
2
26,3
15 Транспортні послуги
2
21,6
16 Тютюнова промисловість
1
26,6
17 Бізнес-послуги
1
14,8
18 Аерокосмічна галузь
1
8,1
19 Всього
100
2,1529
Вагомий вплив на розвиток світової економіки чинить рух прямих іноземних
інвестицій (ПІІ), що здійснюється, в основному великими транснаціональними
корпораціями. У 2017 р. глобальні потоки ПІІ скоротились на 23 % та становили
1,43 трлн дол. США, в той час як у 2016 р. їх вартісний об’єм зріс до 1,87 трлн дол. США.
Дана тенденція суперечить динаміці інших макроекономічних показників, таких як
ВВП та об’єм торгівлі, які у 2017 р. суттєво зросли. Слід зазначити, що падіння
глобальних ПІІ у світовій економіці частково пов’язано із скороченням чистого
вартісного об’єму транскордонних злиттів протягом 2017 року на 22 %. Проте навіть
без врахування великих одноразових угод та реструктуризації корпорацій, завдяки
яким відбулось різке зростання об’ємів ПІІ у 2016 р., їх зниження у 2017 р. є доволі
значним. Об’єм заявлених інвестицій у нові проекти, що є одним з ключових показників
майбутніх тенденцій – також знизився на 14 % та становив 720 млрд. дол. США [25].
При збереженні тенденції розвитку міжнародного виробництва, що не потребує
великих активів, об’єми продаж закордонних філій зростають у два рази швидше, ніж
кількість працівників та розміри активів. Відзначені за останні п’ять років
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середньорічні темпи зростання роялті та ліцензійних зборів (майже 5 %) в порівнянні з
темпами зростання товарообігу та ПІІ (менше 1 %) свідчать про зміщення
міжнародного виробництва з матеріально-речових транскордонних виробничих
систем у сферу нематеріальних активів. Це може негативно позначитись на
перспективах залучення країн, що розвиваються інвестицій у виробничий потенціал.
Приплив ПІІ у країни з перехідною економікою Південно-Східної Європи та країн
СНГ знизився на 27 % до 47 млрд. дол. США – більш низький рівень за період з
2005 року був зафіксований лише один раз. В цілому це зниження пояснювалось
слабкою динамікою ПІІ в чотирьох основних приймаючих країнах (Російській
Федерації, Казахстані, Азербайджані та Україні). На противагу цьому, вивіз засобів зріс
на 59 % до рівня 40 млрд. дол. США внаслідок великих вкладень в нові проекти та
кількох великих придбань, здійснених мультинаціональними компаніями, що
базуються в РФ.
Зміни в технологічному базисі транснаціонального виробництва створили
об'єктивну основу для формування нової структури цінностей і модифікації системи
мотивації працівників [16]:
- спостерігається тенденція зміщення інтересу від матеріальних мотивів
(забезпечення існування та гарантії) до постматеріальних (соціальний статус і
самореалізація);
- незважаючи на великий інтерес до збільшення вільного часу цінність праці як
цілеспрямованої людської діяльності зберігається і навіть зростає;
- зростають вимоги до організації найманої праці. Вона більше не
розглядається з точки зору гарантованості існування, а набуває власну цінність;
- зростає прагнення до самовизначення, самостійності, участі і спілкування, яке
повинно враховуватися в організаційних структурах і при розробці соціальних аспектів
транснаціоналізації виробництва.
Великі мультинаціональні компанії докладають зусиль щодо забезпечення
більш збалансована гендерного складу правління компаній. МНП, що входять у
світовий рейтинг 100 великих компаній та до числа 100 передових корпорацій країн,
що розвиваються, знаходяться в авангарді зусиль із забезпечення більш
збалансованого гендерного складу правлінь компаній, хоча їм ще доведеться чимало
зробити на даному шляху. Станом на кінець 2017 р. жінки склали в середньому 22 % в
правліннях великих 100 МНК, а в п’яти корпораціях їх очолили [21].
Зростаючу роль у конкурентних перевагах ТНК у XXI столітті відіграє
ефективність використання інновацій. Підвищення міжнародної конкуренції в умовах
зростаючого техноглобалізму обумовлюють необхідність удосконалення інноваційної
діяльності ТНК шляхом її інтернаціоналізації. Залежно від цілей функціонування
закордонні інноваційні підрозділи ТНК еволюціонували від найпростіших
моніторингових та адаптивних філій до міжкорпоративних технологічних
альянсів [8, с. 207].
Створення міжкорпоративних стратегічних альянсів дозволяє ТНК не лише
зберегти конкурентоспроможність, а й призводить до появи у глобальній економіці
нових регіональних кластерів економічної співпраці. Сучасною формою такої
транснаціональної кооперації є створення гнучких бізнес-мереж, члени яких тісно
співпрацюють, залишаючись при цьому незалежними й самостійними у процесі своєї
фінансово-господарської діяльності.
За останні роки ТНК почали з'являтися в країнах, що розвиваються, оскільки ці
країни виступають можливими носіями економічного зростання і ринкових відносин.
Основними причинами появи ТНК є: пошук нових ринків виробництва та збуту,
дешевих ресурсів та робочої сили, зниження витрат виробництва, зростання
конкурентоспроможності та максимізування прибутків [11].
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Як показують дослідження, в періоди глобальних технологічних зрушень на
хвилі зростання нового технологічного устрою відкривається «вікно можливостей» для
підйому країн, що розвиваються та досягти успіху в підготовці умов його становлення.
На відміну від передових країн, що стикаються з кризою перенакопичення капіталу в
застарілих виробництвах, у них є можливість уникнути масового знецінення капіталу і
сконцентрувати його на проривних напрямах зростання. Для того щоб утримати
лідерство, передовим країнам доводиться удаватися до силових прийомів у зовнішній
та зовнішньоекономічній й політиці. У наш час на хвилі зростання нового
технологічного устрою передові позиції зайняв Китай, а накопичення капіталу в Японії
створило можливості для переміщення центру світового відтворення в ПівденноСхідну Азію [4, с. 5]. Загалом участь країн, що розвиваються у світових фінансових
потоках зросла з 7 % у 1990 р. до 37 % у 2017 р. [17].
Транснаціональні корпорації, розміщуючи виробництва в різних країнах,
прагнуть зменшити ризики та оптимізувати сплату податкових та митних платежів.
Існує широкий спектр офшорних операцій, які обслуговують найрізноманітніші
потреби фізичних і юридичних осіб. У їх число входить використання для розрахунків
корпоративних дебетових і кредитних карток, відкритих на ім'я офшорної компанії [6].
Однак
здійснення
офшорних
операції
ускладнюється
масштабною
антиофшорною компанію, що розгорнулась у світі. Цього року вступив в силу
«Загальний стандарт звітності» (Common Reporting Standart – CRS), що започатковує
автоматичний обмін податковою та фінансовою інформацією ЄС з іншими країнами
світу. У зв’язку з цим управління активами деяких компаній перейшло до створених
незалежних фондів або великих страхових компаній. Інші перейшли до прозорого
структурування активів, скориставшись послугами юрисдикцій розвинутих країн зі
сприятливим оподаткуванням. За даними дослідження Амстердамського університету,
всього три країни забезпечують рух 43 % від загального об’єму корпоративних
офшорних інвестицій з податкових гаваней, зокрема, Нідерланди забезпечують 23%
руху корпоративних фінансових потоків, Великобританія – 14%, Швейцарія – 6%.
Одним з головних наслідків деофшоризації бізнесу також можна вважати перерозподіл
контролю над офшорним бізнесом. Згідно результатів дослідження Financial Secrecy
Index (рейтинг країн-пристанищ фінансових потоків, пов’язаних з відмиванням
грошей) Британської неурядової організації Tax Justice Network, на сьогодні США
контролюють більшу частину офшорного ринку – 22,3 %. Одним з міжнародних
офшорних фінансових центрів, що розвивається швидкими темпами, Tax Justice
Network назвав Гонконг, який контролює 4,7 % світових об’ємів офшорного
капіталу [1, с. 13; 15].
В останні роки швидкими темпами зростають неакціонерні форми операцій
транснаціональних корпорацій. Після світової фінансової кризи поглиблюється
тенденція, що транснаціональні фірми, навіть найкрупніші із них, звужують сферу своєї
спеціалізації на головних, найбільш динамічних, напрямах бізнесу і «передають» на
контрактних засадах все більше функцій незалежним фірмам різних країн з метою
отримувати додаткові переваги від різниці в рівні витрат на виробництво та
постачання. Такі головні незалежні контрактори або постачальники часто є, у свою
чергу, також транснаціональними фірмами, що мають власну міжнародну виробничу
мережу підприємств та власних субконтракторів та постачальників [10, c. 84].
Транснаціональні фірми також все більш активно «передають» окремі ланки
своїх операцій місцевим фірмам приймаючих країн. Вони також інтенсивно формують
різні форми кооперативних, спільних інноваційних механізмів з іншими компаніями
(споживачами, постачальниками, конкурентами) та науковими інституціями
(університетами, лабораторіями і т.д.). Така кооперація примушує розглядати
міжнародне виробництво як систему з величезною кількістю економічних суб’єктів.
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6. Висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку.
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що транснаціоналізація
світової економіки є одним з найбільш динамічних процесів її розвитку.
Транснаціоналізація сприяє розширенню ринків суб’єктами господарювання
міжнародної економічної діяльності, зосередженню великих ТНК у країнах, що
розвиваються, зокрема, країнах Південно-Східної Азії.
На тлі зростання об’ємів світової торгівлі, у 2017 році відбулось скорочення
глобальних потоків прямих іноземних інвестицій, а також кількості транскордонних
злиттів та зниження об’єму заявлених інвестицій у нові проекти що є одним з
ключових показників майбутніх тенденцій транснаціоналізації світової економіки.
Розвиток глобальних транснаціональних корпорацій супроводжується розвитком
міжнародного науково-технічного та інноваційного співробітництва. Крім цього, в
останні роки відбувається зосередження міжнародного виробництва у сфері
нематеріальних активів. У 2017 р. у процесах транснаціоналізації світової економіки
спостерігається домінування технологічних галузей.
Транснаціоналізації
світового
господарства
на
сучасному
етапі
є
супроводжується деофшоризацію бізнесу, що спонукає бенефіціарів до пошуку нових
юрисдикцій для своїх міжнародних структур.
Сучасні глобальні ТНК впливають на розвиток сучасної світової економіки через
втілення соціальних проектів, в тому числі забезпечення більш збалансованого
гендерного складу правління компаній.
У подальших дослідженнях слід зосередити увагу на сучасних тенденціях
транснаціоналізації світових фінансових ринків.
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Аннотация.
В
статье
исследованы
современные
тенденции
транснационализации мировой экономики, рассмотрены основные этапы развития
транснациональных корпораций, уточнено понятие «транснациональная корпорация»,
подчеркнуто неоднозначность подходов к процессам транснационализации мировой
экономики, акцентировано внимание на современных условиях отнесения корпорации к
транснациональным, проанализированы преимущества и недостатки деятельности
транснациональных корпораций в принимающих странах. Исследованы современные
тенденции движения глобальных потоков прямых иностранных инвестиций,
осуществляемых крупными ТНК. Отмечено определяющую роль инноваций в процессах
транснационализации мировой экономики, определены причины увеличения масштабов
деятельности ТНК, проанализированы отраслевой и географический аспекты
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транснационализации мировой экономики, а также особенности ее офшоризации.
Выяснено, что глобальные ТНК влияют на развитие современной мировой экономики
через воплощение социальных проектов, в том числе обеспечение более
сбалансированного гендерного состава правления компании.
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Abstract. In the article, we have examined the current trends towards
transnationalization of the world economy. The main stages of the development of transnational
corporations are considered, the concept of transnational corporation is specified, and the
ambiguity of approaches to the processes of transnationalization of the world economy is
emphasized. Particular attention is paid to modern criteria of classifying corporations as
transnational, in addition, the advantages and disadvantages of transnational corporations in
host countries are analysed. We have also studied the modern trends in global flows of direct
foreign investments, which are carried out by large TNCs. A decisive role of innovations in the
processes of transnationalization of the world economy is emphasized; the reasons for increasing
the scope of TNCs' activities are outlined. In the article, there is an analysis of sectoral and
geographic aspects of transnationalization of the world economy, as well as of the trends
towards its offshore nature. We have found that contemporary global TNCs influence the
development of the modern world economy through the implementation of social projects and
ensuring a more balanced gender composition of the companies’ management.
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