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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світова та національна економіка потребує

функціонування таких інституцій, як ТНК, ос-
кільки більшість економік отримують значну
підтримку зі сторони ТНК у вигляді інвестицій,
податків, робочих місць тощо. В сучасних умо-
вах господарювання, коли спостерігається
значний вплив суспільно-політичних, економі-
чних, соціальних та інших факторів на діяль-
ність ТНК особливо важливою складовою їх
функціонування виступає державне регулю-
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вання. В умовах сьогодення, напрями держав-
ного регулювання діяльності ТНК в Україні по-
требують суттєвого покращення шляхом на-
працювання регуляторної політики сприяння
підвищенню рівнів іноземного інвестування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Діяльність ТНК в економіці держави дослі-
джували такі провідні вчені, як Т.В. Азарова [1],
Л.В. Киришун [12], І.О. Кормакова [15], І.І. Ко-
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хан [16], І.Б. Сорока [26] та ін. Систему держав-
ного регулювання економіки досліджували такі
вітчизняні та зарубіжні науковці, як: В.Я. Ма-
линовський [17], В.П. Нагребельний [18],
А.М. Поручник [22] та інші.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Проте науковцям так і не вдалось
напрацювати ефективної методології та форм
державного регулювання транснаціональних
корпорацій.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є узагальнення механізмів,

напрямів, методів та засобів державного регу-
лювання діяльності ТНК на території України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За офіційним визначенням Кон-ференції

ООН з торгівлі та розвитку (United Nations Con-
ferenceon Tradeand Development — UNCTAD),
транснаціональна корпорація (transnational
corporation, multinational corporation, multi-
national company, multinational enterprise) — це
підприємство, що об'єднує юридичних осіб
будь-яких організаційно-правових форм і видів
діяльності в двох чи більше країнах і провадить
єдину політику та загальну стратегію завдяки
одному або декільком центрам прийняття
рішень [25, c. 35]. Експерти ООН виокремили
ознаки, за наявності яких компанію можна
віднести до транснаціональної [25, c. 36]: річний
обсяг такої компанії повинен перевищувати 100
млн дол. США; наявність філіалів не менше, ніж
у шести країнах; також аналізується відсоток
продажу товарів за межами країни-резидента.

Відповідно до ст. 2 "Конвенції про трансна-
ціональні корпорації", яка була підписана між
країнами-учасниками СНД, транснаціональна
корпорація визначається як юридична особа
(сукупність юридичних осіб): яка має у влас-
ності, господарському веденні або оперативно-
му управлінні відособлене майно на територі-
ях двох і більше сторін; утворене юри-дичними
особами двох і більше сторін; зареєстроване як
корпорація [14].

Згідно з ч. 3 ст. 120 Господарського кодек-
су України, корпорацією визнається договірне
об'єднання, створене на основі поєднання ви-
робничих, наукових і комерційних інтересів
підприємств, що об'єдналися, з делегуванням
ними окремих повноважень централізованого
регулювання діяльності кожного з учасників
органам управління корпорації [2].

Віднесення компаній до транснаціональних
може відбуватись на основі таких критеріїв [1]:
1) кількість країн, у яких діє компанія (2—6
країн відповідно до різних підходів); 2)
мінімальна кількість країн, де розміщені вироб-
ничі потужності компанії; 3) мінімальний
розмір частки іноземних операцій у доходах
або продажах фірми (як правило, 25 %); 4) во-
лодіння не менше, ніж 25 % "голосуючих" акцій
у трьох або більше країнах; 5) багатонаціональ-
ний склад персоналу компанії або її вищого
керівництва.

У науковій літературі по-різному представ-
лені підходи до трактування поняття "трансна-
ціональна корпорація" (табл. 1).

ТНК здійснює міжнародне виробництво
товарів і послуг на основі вивезення капіталу
за кордон у формі прямих іноземних інвестицій

Таблиця 1. Підходи науковців щодо трактування поняття
"транснаціональна корпорація"

Прізвище, ім’я 
науковця 

Визначення 

Б. Осмінін монополія, що об’єднує низку приватнокапіталістичних підприємств, 
економічно пов’язаних між собою у рамках внутрішньо-фірмового 

розподілу праці 
С. Мочерний найпотужніші монополії, що діють у міжнародному масштабі й на 

основі монополізації (а отже, контролю) значної частини світового 

виробництва 
Р. Вернон мережа взаємопов’язаних підприємств, які походять з однієї країни та 

мають складові ланки або філії в інших країнах 

О. Якубовський компанія, яка володіє прямими іноземними інвестиціями 

О. Рогач корпорація, що здійснює міжнародне виробництво на основі прямих 

іноземних інвестицій і має прямий контроль над своїми зарубіжними 

філіями 

І.Дахно акціонерні товариства, діяльність яких не обмежена державними 

кордонами однієї країни 

Л. Киришун економічно єдина система угруповання підприємств, які здійснюють 
свою діяльність у двох чи більше країнах переважно у формі прямих 

іноземних інвестицій, впливають на економічну політику як країни 

базування, так і приймаючих країн через залучення їх до світових 

глобалізаційних процесів, керуються і контролюються, як правило, з 
єдиного центру і складаються з материнської компанії, дочірніх 

підприємств, філіалів та відділень 
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та має прямий контроль над своїми закордон-
ними дочірніми компаніями, підрозділами,
філіями [22]. На даний момент найуспішніше
український ринок освоюють транснаціональні
корпорації індустріально розвинених країн —
США, Німеччині, Великобританії, Франції і ін.
Очевидно, що, з одного боку, прихід ТНК — це
позитивний аспект для вітчизняної економіки,
оскільки корпорації демонструють високу про-
дуктивність праці і капіталу, "приводять" у
країну нові технології і ефективний менедж-
мент [3].

Так, на кінець 2012 р. в Україні функціону-
вали понад 30 світових транснаціональних кор-
порацій, серед яких можна виділити: Alcatel,
British American Tobacco, British Petroleum,
Coca-Cola, Danone, Hewlett-Packard, Huawei,
Kraft Foods (Mondelez International), McDonalds
Corporation, Metro Cash&Carry, Nestlе, Nokia,
PepsiСo, Procter&Gamble, Samsung, Shell,
Siemens, SUN Inbev, Toyota, Unilever [22].

Система державного регулювання — це
здійснення державою комплексних заходів
(організаційних, правових, економічних тощо)
у сфері соціальних, економічних, політичних,
духовних та інших процесів з метою їх упоряд-
кування, встановлення загальних правил і норм
суспільної поведінки, а також запобігання не-
гативним явищам у суспільстві [18, с. 118].

Державне регулювання діяльності ТНК
може визначатися, як сукупність правових,
економічних та адміністративних методів регу-

лювання, що є системою типових заходів зако-
нодавчого і контрольного характеру, що
здійснюються відповідними державними орга-
нами та громадськими організаціями з метою
регуляції, стабілізації та пристосування діяль-
ності ТНК до постійно змінних економічних
умов [17, с. 127]. Система державного регулю-
вання ТНК складається із таких складових: по-
літичної, адміністративної, економічної,
інформаційної та соціальної (рис. 1).

Суб'єктами державного регулювання ТНК
в Україні виступає: держава через органи за-
конодавчої та виконавчої влади, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, зок-
рема, МЗС України, Міністерства фінансів Ук-
раїни, Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, Міністерства юстиції Украї-
ни.

Одним із ключових суб'єктів регулювання
діяльності ТНК є Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України, яке напрацьовує
прогнози та програми соціально-економічного
розвитку, формує державну інвестиційну, тор-
гівельну політику, сприяє іноземному інвесту-
ванню, здійснює тарифне і нетарифне регулю-
вання ЗЕД, здійснює регуляторну діяльність у
сфері підприємництва, формує основи контро-
лю та ліцензування господарської діяльності.

Міністерство закордонних справ України
координує позицію вітчизняних ТНК на міжна-
родному рівні, а також закордонних на тери-
торії України та здійснює нагляд за виконан-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкт:  
Президент України, Верховна Рада 
України, Кабінет Міністрів України, 

міністерства 

Об’єкт: ТНК 

Складові державного регулювання ТНК 

Політична Адміністративна Економічна Інформаційна Соціальна 

Регулювання та 
контроль 

Державна 
підтримка на 
міжнародному 

рівні  

Сприяння у 

розвитку 

законодавства 

Нормативно-

правове 
забезпечення 

Вдосконалення 
податкової та 
судової системи 

Страхування 
ризиків 

Фінансова 
підтримка 
Українських 

ТНК 

Моніторинг 
діяльності  

Аудит 

Оцінка 
діяльності та її 
вплив на 
соціально-

економічний 

розвиток 

Науково-технічне прогнозування 

Соціальне 
партнерство 

Кадровий 

потенціал 

Рис. 1. Модель державного регулювання діяльності ТНК в Україні

Власна розробка автора.



62
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 11, 2014

ням Україною міжнародних договорів, Мініс-
терство юстиції України реєструє та здійснює
нагляд за діяльністю ТНК, Міністерство фі-
нансів України регулює діяльність ТНК у час-
тині податкової і митної політики, здійснює
нагляд за діяльністю ТНК, що пов'язані із роз-
міщеннями (видачею), обігом та анулюванням
цінних паперів, а також реалізацією прав за
цінними паперами, що придбані ТНК.

Місцеві державні адміністрації (обласні,
районні, Севастопольська та Київська міські
державні адміністрації) здійснюють впровад-
ження державної політики та системи держав-
ного регулювання на місцях.

Механізми державного регулювання діяль-
ності ТНК складаються із окремих складових,
принципів, методів, форм та засобів регулюван-
ня (впливу) (рис. 2). Методи державного регу-
лювання діяльності ТНК є способами впливу
держави на суб'єктів ринкової економіки з ме-
тою забезпечення сприятливих умов їх ефек-
тивного функціонування відповідно до прийня-
тої економічної політики держави [19, с. 349].

Серед методів державного регулювання
ТНК в Україні застосовуються: правові мето-
ди регулювання; адміністративні методи регу-
лювання (заходи з примусу, заборони та доз-
волу); економічні методи регулювання (заходи
для стимулювання розвитку, державно-приват-
не партнерство тощо) [19, с. 351].

Виділяємо такі принципи державного регулю-
вання діяльності ТНК: принцип взаємодії (взає-
модія органів влади щодо регулювання діяльності
ТНК); принцип консолідації (створення єдиного
механізму, що регулює діяльність у комплексі,
яка в цілому покликана сприяти розвитку ТНК);
принцип стратегічного розвитку (застосування
програмно-цільового методу державного регу-
лювання); принцип конкурентних переваг (забез-
печення конкурентоспроможності економіки);
принцип економічного динамізму (сприяння роз-
витку економіки загалом і її окремих об'єктів).

Правове регулювання діяльності ТНК в
Україні здійснюється за трьома рівнями: внут-
рішнє законодавство, двосторонні угоди та ба-
гатосторонні угоди [28].
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Власна розробка автора.
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До першого рівня, слід віднести українське
внутрішнє законодавство, яке покликане регу-
лювати міжнародну економічну діяльність та
сприяти розвитку та залученню ТНК в Украї-
ну, що дає змогу покращити соціально-еконо-
мічне середовище, підвищити рівень зовніш-
нього притоку капіталу та стимулювати інно-
ваційну активність. Серед нормативно-право-
вих актів, що діють у сфері регулювання діяль-
ності ТНК слід виокремити: Господарський
кодекс України від 16.01.2003 № 436-4 [2]; За-
кон України "Про акціонерні товариства" від
17.09.2008 №5146 [4]; Закон України "Про бан-
ки і банківську діяльність" від 07.12.2000
№ 2121-3 [5]; Закон України "Про ратифікацію
Конвенції про транснаціональні корпорації" від
13.07.1999 р. № 921-ХІУ [6]; Закон України
"Про холдингові компанії в Україні" від
15.03.2006 р. № 3528-4 [7].

Важливі аспекти державного регулювання
діяльності ТНК відображені у законодавстві,
що стимулює притік іноземних інвестицій, зок-
рема у Законі України "Про захист іноземних
інвестицій на Україні" від 10 вересня 1991 року
№ 1540а-XII [8], Законі України "Про інвес-
тиційну діяльність" від 18 вересня 1991 року
№ 1560-XII [9], Законі України "Про режим
іноземного інвестування" від 19 березня 1996
року № 93/96-ВР [10], Законі України "Про
державно-приватне партнерство" від 1 липня
2010 року № 2404-VI [11].

До другого рівня правового регулювання
діяльності ТНК в Україні належать двосто-
ронні інвестиційні та інші угоди, що укладають-
ся між зацікавленими державами. Такі угоди
мають тенденцію до уніфікації, в них часто
містяться майже однакові за змістом норми,
хоча вони і не є ідентичними. Україна уклала
понад 50 угод про сприяння та взаємний захист
інвестицій, які гарантують сприятливі, стабіль-
ні й прозорі умови для інвесторів іншої країни
[28]. Серед них наводимо приклади:Угода між
Україною та Боснією і Герцеговиною про зао-
хочення і взаємний захист інвестицій Україна,
Боснія і Герцеговина від 13.03.2002 року [30];
Угода між Урядом України та Урядом Фінлян-
дської Республіки про сприяння та взаємний
захист інвестицій від 07.10.2004 року [31]; Уго-
да про партнерство та співробітництво між
європейськими співтовариствами і Україною
від 14 червня 1994 року [29].

До прикладу, угода про партнерство та
співробітництво між європейськими співтова-
риствами і Україною від 14 червня 1994 року
містить положення, які встановлюють гарантії
діяльності підрозділів національних компаній

на території договірних сторін. Зокрема перед-
бачається, якщо нові закони чи правила, які
запроваджуються в Україні, значно обмежують
умови для заснування компаній співтовариства
на її території і функціонування їх дочірніх
компаній і філій, заснованих в Україні, ніж ті,
що діяли на день підписання Угоди, то такі за-
кони чи правила не застосовуються упродовж
трьох років після набуття їх чинності до
дочірніх компаній і філіалів, які були створені
в Україні на момент набуття чинності відповід-
них актів [29].

Щодо третього рівня правового регулюван-
ня діяльності ТНК в Україні, то він включає
міжнародні багатосторонні угоди. Досить час-
то у практиці зустрічаються серед багатосто-
ронніх угод регіональні. Для прикладу у 1998
році Україною було ратифіковано Конвенцію
про транснаціональні корпорації СНД, згідно
з якою сторони погодилися перебудовувати на-
ціональні економіки для сприяння розвитку
ТНК [13].

Згідно з п. 3.1 "Рішення економічної ради
Співдружності Незалежних держав про Реко-
мендації по розробці організаційних проектів
транснаціональних корпорацій" від 20.09.2009
№ 997-16 організаційний проект ТНК розроб-
ляють підприємства-учасники й при необхід-
ності залучають до роботи над проектом
зовнішніх експертів і фахівців за рахунок влас-
них коштів [25].

Корпорація створюється добровільно як на
основі міжурядових угод, так і іншим, не забо-
роненим законодавством сторін способом.
Порядок реєстрації корпорації визначається
законодавством держави — місця її реєстрації.
Відповідно до зобов'язання корпорації та/чи
головного підприємства (центральної ком-
панії), що виникли внаслідок участі в діяльності
корпорації, учасники несуть відповідальність
згідно із законодавством сторін, юридичні осо-
би яких входять до корпорації. Оподаткуван-
ня таких юридичних осіб здійснюється за їх
місцезнаходженням відповідно до законодав-
ства держави — місця перебування [28].

Економічні методи державного регулюван-
ня діяльності ТНК в Україні включають спосо-
би і прийоми впливу, в основі яких лежать еко-
номічні відносини держави і транснаціональної
корпорації.

Економічні методи регулювання діяльності
ТНК впливають на економічні інтереси і дер-
жави, і корпорацій для досягнення оптималь-
них результатів їх функціонування з мінімаль-
ними вимогами і матеріальними витратами. У
структуру економічних методів регулювання
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діяльності ТНК входить система прийомів і за-
собів прямої дії на суб'єкти управління шляхом
запровадження фінансово-економічних поло-
жень та нормативів, що покликані до стимулю-
вання розвитку ТНК, а також запровадження
державно-приватного партнерства, метою
яких є створення оптимальних умов, які забез-
печують досягнення високих економічних ре-
зультатів.

Серед найбільш поширених економічних
засобів регулювання діяльності ТНК, що зас-
тосовуються в Україні виділимо наступні:
цільові комплексні програми (Стратегія еконо-
мічного та соціального розвитку України
"Шляхом європейської інтеграції" на 2004—
2015 роки [24], Програма економічних реформ
на 2010—2014 роки "Заможне суспільство, кон-
курентоспроможна економіка, ефективна дер-
жава", затверджена Указом Президента Украї-
ни від 02.06.2010 р.) [23]; державні замовлення і
державні контракти; податки і податкові піль-
ги; різні галузеві і загальнодержавні норми і
стандарти; індексування цін; встановлення
мінімальних заробітних плат; норми аморти-
зації; ліцензування; квоти; встановлення гра-
ничних рівнів рентабельності тощо.

З метою податкового стимулювання діяль-
ності підприємств та ТНК, Податковим Кодек-
сом України було передбачено динамічне змен-
шення ставок податку на прибуток: з 1 квітня
2011 р. по 31 грудня 2011 р. — 23 %; з 1 січня
2012 р. по 31 грудня 2012 р. — 21 %; з 1 січня
2013 р. по 31 грудня 2013 р. — 19 %; з 1 січня
2014 р. — 18 %. Регулювання діяльності ТНК в
Україні відбувається також і на основі іншого
податкового регулювання, зокрема, митного
регулювання [21].

В Україні застосовуються адвалорні, спе-
цифічні та комбіновані ставки мита. Тарифні
квоти у вигляді встановлення обсягів окремих
товарів, призначених для ввезення на митну
територію України у визначений період зі зни-
женням ставки ввізного мита, встановлюють-
ся окремими законами. Ставки мита на вивіз
(експорт) сировини та матеріалів, напівфабри-
катів та комплектуючих, готових виробів вста-
новлюються на рівні 0% [21].

Індексування цін, як спосіб збереження
розміру доходів в Україні здійснюється пост-
ійно, зокрема станом на 1 січня 2014 р. індекс
цін становив 108,3%, у 2010 р. — 108,9%, у 2000
р. — 125,8%, а у 1990 р. — 390% [27].

Важливим елементом регулювання діяль-
ності, виступає також встановлення прожитко-
вого мінімуму і мінімальної заробітної плати,
зокрема, мінімальна заробітна плата станом на

1 січня 2014 р. становить 1218 грн., у 2010 р. —
869 грн., у 2000 р. — 90 грн., а у 1990 р. — 70 грн.
[27].

Важливим елементом регулювання діяль-
ності ТНК — є ліцензування окремих видів гос-
подарської діяльності. На сьогодні, ліцензуван-
ню підлягають: банківська діяльність, профес-
ійна діяльність на ринку цінних паперів, із на-
дання фінансових послуг, зовнішньоекономіч-
на діяльність, діяльність у галузі телебачення і
радіомовлення, діяльність у сфері електроенер-
гетики, діяльність у сфері освіти, виробництво
і торгівля алкогольними напоями та тютюно-
вими виробами, діяльність у сфері телекомуні-
кацій, будівельна діяльність та надання послуг
з перевезення пасажирів, вантажу повітряним
транспортом) [19, c. 311].

Якщо аналізувати діяльність ТНК в Україні,
то близько половини із них ліцензують власну
діяльність. Зокрема, галузі діяльності ТНК в
Україні: харчова промисловість (Nestle, Cargil,
Mc'Donalds, Coca-Сola) — не підлягають ліцен-
зуванню; тютюнове виробництво (British
American Tobacco, Imperial Tobacco Group) —
підлягають ліцензуванню; торгівля (Metro Cash
and Carry) — не підлягають ліцензуванню; фар-
мацевтичний ринок (Berlin-Chemie, KRKA,
Gedeon Richter) — підлягають ліцензуванню;
фінансова діяльність (Raiffeisen Bank
International, UniCreditBank, OTP Group, BNP
Paribas) — підлягають ліцензуванню; страхова
діяльність (AXA Group, PZU SA) — підлягають
ліцензуванню.

В Україні були спроби встановлення гра-
ничних рівнів рентабельності, зокрема, проект
розпорядження голови Дніпропетровської об-
ласної державної адміністрації "Про встанов-
лення граничних рівнів рентабельності на про-
довольчі товари" було запропоновано ввести
перелік норм рентабельності на окремі групи
товарів, зокрема: борошно пшеничне І та ІІ
сорту — 6 %, хліб та хлібобулочні вироби —
10 %, проте ці положення так і не були введені
в дію.

Адміністративні методи державного регу-
лювання діяльності ТНК базуються на засто-
суванні нормативних актів (розпоряджень,
рішень, наказів, постанов Кабінету Міністрів)
та охоплюють усю суть організаційної складо-
вої державного регулювання діяльності транс-
національних корпорацій. Серед них: примусу
(спрямований на вироблення окремих форм
поведінки), заборони (спрямований на обме-
ження окремих дій ТНК) та дозволу (спрямо-
ваний на вироблення правил "гри" та регламен-
тування дозвільної діяльності).
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Сьогодні напрями державного регулюван-
ня діяльності ТНК в Україні створюють основні
мотиви їх діяльності, серед яких виділяємо:
збільшення прибутковості діяльності; геогра-
фічна диверсифікація виробництва; доступ до
українських ринків; ефективне застосування
ресурсів, зокрема і трудових. Серед чинників,
що позитивно вплинули на діяльність ТНК в
Україні виділяємо такі: економія на масштабах
виробництва, інноваційна діяльність, інфраст-
руктурний та трудовий потенціал.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМКУ

Сьогодні, на території нашої держави діє
понад 30 транснаціональних корпорацій і тому
державне регулювання їх діяльності є вкрай
важливим. Не менш важливим сьогодні є розви-
ток вітчизняних ТНК, а дієве державне регулю-
ванні їх діяльності має стати пріоритетним на-
прямком економіки України, що посилить кон-
курентоспроможність держави на міжнародно-
му рівні. Аналіз основних напрямків державно-
го регулювання діяльності ТНК в Україні дав
змогу виокремити найбільш значущі — право-
ве, економічне та адміністративне регулювання.
При цьому, основними принципами державно-
го регулювання діяльності ТНК — є принцип
взаємодії; принцип консолідації; принцип стра-
тегічного розвитку; принцип конкурентних пе-
реваг; принцип економічного динамізму. Перс-
пективами подальших наукових розвідок у цьо-
му напрямі є напрацювання механізмів держав-
ного сприяння створенню вітчизняних ТНК в
інноваційних сферах економіки.
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