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Стаття присвячена дослідженню впливу транснаціональних корпорацій Азії на світове господарство. Пояснено 

сутність ТНК та виявлено їх основні ознаки. Ідентифіковано фактори, що сприяють трансформації компанії в 

міжнародну корпорацію. Виділено основні етапи формування й розвитку ТНК. Здійснено аналіз класифікації та 

структури транснаціональних корпорацій. Досліджено найбільші транснаціональні корпорації Азії станом на 

сьогодні. Проаналізовано найперспективніші азійські компанії на світовому ринку електроніки й інформаційних 

технологій. Розглянуто діяльність найбільших ТНК Азії в Україні. Запропоновано використання стратегій успіху 

азійських ТНК для вітчизняних підприємств, що збираються виходити на зарубіжні ринки. Виявлено перспективи 

розвитку азійських ТНК у міжнародних економічних відносинах.  
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Постановка проблеми. Проблема 

дослідження впливу азійських ТНК на світове 

господарство є доволі актуальною на сьогодні. 

Адже в зовнішній політиці ТНК формують 

власну корпоративну дипломатію, що 

дозволяє їм брати участь не лише в 

економічній, а й у політичній, військовій та 

інформаційній сферах життя суспільства на 

рівні з високо розвиненими державами. 

Без сумніву, дослідження діяльності 

провідних компаній Азії дозволить визначити 

найбільших гравців, що здійснили 

революційний вплив на світове господарство. 

Очевидно те, що досвід азійських 

транснаціональних корпорацій може 

слугувати яскравим прикладом для 

вітчизняних компаній, що збираються 

виходити на міжнародні ринки. Окрім цього, 

аналіз найбільш перспективних ТНК Азії в 

сфері електроніки дозволить визначити які 

саме компанії займають лідируючу позицію на 

світовому ринку та користуються найбільшим 

попитом серед споживачів.  

Проблема дослідження впливу азійських 

транснаціональних корпорацій на світове 

господарство є доволі актуальною для 

України. Адже з кожним роком все більша 

частка компаній Азії збільшує свою 

присутність на вітчизняному ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

На сучасному етапі дослідженням тенденцій 

розвитку ТНК займались такі вітчизняні нау-

ковці, як: Безрукова Н.В., Оніпко Т.А., Охрі-

менко О.О., Гринь О.В. У вивченні питання 

діяльності компаній у системі глобальних 

економічних зв’язків вагомий вклад внесли 

іноземні економісти, серед яких доцільно було 

б виділити М. Портера, Дж. Даннінга, Е. 

Пенроуза, С. Пахомова та Г. Чернікова. 

Дослідження досвіду функціонування 

азійських транснаціональних корпорацій у 

світовому економічному просторі згадується у 

наукових працях Гейця В.М., Кістерського 

Л.Л., Левківського В.М., Семиноженка В.М. та 

Федулової Л.І. Без сумніву, дослідники 

проаналізували основні фактори, завдяки яким 

формується лідерство могутніх компаній Азії в 

різних галузях економіки.  

Тим не менш, науковець Бак Г.О. у своїй 

публікації «Лідерство транснаціональних 

корпорацій у світовому створенні інновацій» 

дослідила діяльність компаній Азії в 

інтенсивних процесах інноваційної діяльності 

та комерціалізації нововведень.  

Мета статті є визначення впливу азійських 

ТНК на світове господарство для виявлення їх 

ролі в умовах інтенсифікації глобальних зв’язків. 

Основні результати дослідження. На 

сьогодні розвиток глобального економічного 

простору безпосередньо пов’язаний з діяльністю 

та експансією транснаціональних корпорацій. 

Згідно Кодексу поведінки ТНК, 

розробленого ООН, транснаціональна 

корпорація – це підприємство, що 

характеризується розташування дочірніх 

компаній у двох чи більше країнах світу 

незалежно від сфери діяльності та юридичної 

форми установи; використовує таку систему 

прийняття рішень, що забезпечує здійснення 

ефективних стратегій управління з декількох 
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центрів та сприяє узгодженій політиці 

всередині підрозділів компанії [1, c.2].  

Основними рисами транснаціональної 

корпорації є [1, c.4]: 

1. Інтернаціональний характер 

господарської діяльності. 

2. Розміщення виробництва в тих країнах, де 

витрати виробництва нижчі, ніж в країні 

базування. 

3. Високий рівень транснаціоналізації 

виробничого процесу. 

4. Наявність потужного матеріального та 

фінансового потенціалу. 

5. Висока незалежність власного капіталу. 

Доцільно було б наголосити на провідних 

факторах, що сприяють трансформації 

компанії в міжнародну корпорацію.  

Ефект масштабу є одним з найголовніших 

факторів, що сприяють виходу компаній, які 

нарощують виробництво, на глобальний 

ринок.  

Другим фактором є вертикальна інтеграція, 

що зумовлена об’єднанням в єдиний 

технологічний процес усіх або основних ланок 

виробництва й обороту промислової та 

сільськогосподарської продукції.  

Конкурентна боротьба в масштабах світового 

ринку є третім фактором, що сприяє 

перетворенню головної компанії в 

транснаціональну.  

Ще однієї умовою, що сприяє ефективній 

діяльності ТНК у світовому господарстві, є 

ланцюгова реакція. Таким чином, компанія 

прагне витягнути слідом за собою на 

міжнародний ринок пов’язані галузі 

виробництва, що здійснюють поставку 

необхідної продукції.  

На шляху еволюційних змін і розвитку 

транснаціональні корпорації пройшли п’ять 

етапів від другої половини XIX ст. до початку 

ХХІ ст. На першому етапі виникли перші 

«сировинні» компанії, що функціонували у 

вигляді синдикатів. Другий етап 

характеризується утворенням трестів, що 

займались виробництвом військової техніки. 

На третьому етапі діяльність ТНК пережила 

злет у зв’язку з використанням досягнень 

науково-технічного прогресу. Четвертий етап 

пов’язаний із виходом перших азійських 

компаній на світові ринки. На п’ятому етапі 

починають формуватися ТНК у країнах, що 

розвиваються [2, c.133].  

На сучасному етапі існують такі типи ТНК, 

як: інтернаціональні, мультинаціональні та 

глобальні компанії. За ступенем усуспільнення 

капіталу ТНК функціонують у вигляді 

картелів, синдикатів, пулів, трестів, концернів, 

консорціумів, транснаціональних стратегічних 

альянсів, одногалузевих та багатогалузевих 

концернів. Організаційна структура 

складається із материнської компанії, філій, 

дочірніх компаній, асоційованих компаній і 

спільних підприємств [1, c.9]. 

На сьогодні азійські транснаціональні 

корпорації не лише активно розвиваються на 

внутрішньому ринку, а й глобально 

розширюються та переростають своїх західних 

«однолітків» у світовому господарстві. Багато 

дослідників визначають ТНК Азії 

новаторським духом, оскільки їм притаманна 

нестандартна історія зростання й успіху. 

Варто зазначити те, що 40% азійських 

компаній входять до найбільших ТНК світу. 

Найбільша кількість компаній азійського 

регіону зосереджена в Японії (226 одиниць) та 

в Китаї (159 одиниць). Відносно менша 

частина розміщена в Південній Кореї (61), 

Гонконзі (57) та Індії (54). На сьогодні Японія 

славиться такими гігантами, як: «Toyota» і 

«Mitsubishi UF Financial». За даними 

досліджень «Forbes» за 2017 року 

найприбутковішими ТНК Азії є: «PetroChina», 

«Alibaba», «Tencent Holdings», «HDFC Bank», 

«Baidu», «SK Hynix», «Midea Group», 

«NetEase», «Cheung Kong Property Holdings», 

«SF Holding». Для визначення рейтингу 

аналітики досліджують близько 1700 компаній, 

що здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність на світовій арені. Між іншим, 

ринкова вартість компанії повинна складати 

щонайменше 1,8 млрд. доларів США [3].  

Станом на 2017 рік, за даними досліджень 

американської компанії Business Wіre, провідні 

ринки Азії вже є найбільшими у світі виробниками 

та експортерами електронних продуктів. 

Проаналізувавши статистичні дані СОТ за 

2015, можна стверджувати, що китайські ТНК 

домінують на світовому ринку електроніки, 

становлячи 34%. Згідно рейтингу компанії 

«IDC» з маркетингових досліджень, лідером 

на міжнародному ринку телевізорів є 

китайська компанія «Lenovo», а на ринку 

смартфонів і РК-телевізорів – японська ТНК 

«Samsung». За рейтингом компанії «Deloitte 
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Touche Tohmatsu Limited» станом на 2017 рік 

найперспективнішими азійськими компаніями 

в ІТ галузі є «Wuhan Douyu», «Guangzhou 

Fengei» та «Qingdao Yeelight». За останні два 

роки IT компанії Азії мають тенденцію до 

зростання доходів. Таким чином, топ-500 

інформаційних компаній в середньому 

збільшили свій прибуток на 41,5%. Варто 

зазначити, що 139 найбільших IT компаній із 

500 є китайськими, а загальне число швидко 

зростаючих компаній у Китаї станом на 2016 

рік зросло до 100 [4].  

На сьогодні на території України 

функціонує 13 ТНК Азії («Samsung», «Toyota», 

«LG», «Japan Tobacco», «Wilmar International», 

«Watson Group», «Hyundai Motor», «SOCAR», 

«Turkcell», «COFCO Agri», «CNBM», «Xinwei 

Group», «Beijing Skyrizon Aviation Industry»). 

Між іншим, згідно даних посольства Китаю в 

Україні, інвестиції китайських компаній в 

Україну за весь період взаємин склали близько 

7 млрд доларів США в облігації [5]. 

Діяльність азійських ТНК у світовому 

господарстві може слугувати яскравим 

прикладом для вітчизняних компаній, що 

збираються виходити на зарубіжні ринки. 

Процвітанню компаній Азії передували такі 

чинники, як: здійснення революційних 

нововведень, розуміння потреб споживачів, 

розширення й поглиблення інтеграційних 

торговельних блоків у регіоні [6, c.45].  

За результатами соціологічного опитування 

«Нові азійські чемпіони», Азія на чолі з 

Китаєм до 2025 року стане найвпливовішим 

регіоном світового господарства. У найближ-

чій перспективі очікується зростання ролі й 

зміцнення впливу ТНК з країн, що розвива-

ються,  активізація процесу транснаціоналі-

зації малих і середніх підприємств, 

домінування найбільших корпорацій Азії, 

взаємодія ТНК із національними державами. 

Можна сміливо стверджувати, що в 

найближчому майбутньому очікується 

економічний злет азійських ТНК [7]. 

Висновки та пропозиції. На сьогодні 

транснаціональні корпорації відіграють 

важливу роль у світовому господарстві, 

оскільки вони є монопольними носіями 

прямих іноземних інвестицій та інноваційного 

потенціалу. Транснаціональна корпорація – це 

компанія, що характеризується розташування 

дочірніх компаній у двох чи більше країнах 

світу незалежно від сфери діяльності та 

юридичної форми установи. У процесі свого 

розвитку ТНК пройшли п’ять етапів, 

починаючи із створення перших картелів до 

сучасних транснаціональних стратегічних 

альянсів. На сучасному етапі більшість 

компаній функціонує, як глобальні корпорації, 

а за ступенем усуспільнення капіталів – у 

вигляді концернів і транснаціональних 

стратегічних альянсів. 

Станом на сьогодні 40% ТНК Азії входить 

до найбільших світових компаній. Найбільша 

кількість з них зосереджена в Японії (226 

одиниць). Найприбутковішими компаніями за 

2017 рік прийнято вважати наступні: 

«PetroChina», «Alibaba» та «Tencent Holdings». 

Варто наголосити на тому, що 

транснаціональні корпорації Азії є лідерами на 

світовому ринку електроніки. Яскравим 

прикладом може слугувати компанія 

«Samsung», що домінує на міжнародному 

ринку смартфонів та РК-телевізорів.  

На сучасному етапі все більше кількість 

азійських компаній виходить на ринки 

України. В останні роки спостерігається тісна 

співпраця з китайськими корпораціями, 

такими як: «COFCO Agri», «CNBM» та 

«Xinwei Group». 

Для подальшої експансії на міжнародні 

ринки транснаціональним корпораціям Азії 

було б доцільно акцентувати увагу на розвитку 

інновацій та проведенні успішної політики 

бренду. Таким чином їм варто перестати 

фокусуватися на встановленні низьких цін для 

того, щоб знищити «низькоякісний» образ 

продукції, виробленої в Азії. Крім цього, варто 

спрямовувати всі сили на розвиток 

конкурентної переваги, що відрізнятиме 

компанію від конкурентів. Яскравим 

прикладом слугує ТНК «Toyota», відома за 

своєю стратегію «Just-In-Time», яка 

ґрунтується на принципі, що варто виробляти 

«лише те, що потрібно, коли це потрібно, і в 

необхідній кількості».  
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Гандзий А.Р.,  

ВЛИЯНИЕ АЗИАТСКИХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ НА МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Статья посвящена исследованию влияния транснациональных корпораций Азии на мировое хозяйство. Объяснено 

сущность ТНК и выявлены их основные признаки. Идентифицировано факторы, способствующие трансформации 

компании в международную корпорацию. Выделены основные этапы формирования и развития ТНК. Осуществлен 

анализ классификации и структуры транснациональных корпораций. Исследовано крупнейшие транснациональные 

корпорации Азии на сегодня. Проанализированы перспективные азиатские компании на мировом рынке электроники и 

информационных технологий. Рассмотрена деятельность крупнейших ТНК Азии в Украине. Предложено 

использование стратегий успеха азиатских ТНК для отечественных предприятий, которые собираются выходить на 

зарубежные рынки. Выявлено перспективы развития азиатских ТНК в международных экономических отношениях. 

Ключевые слова: транснациональные корпорации (ТНК), международные экономические отношения, мировое 

хозяйство, рынок электроники, стратегии успеха. 

 

Handzii A.  

THE INFLUENCE OF ASIAN TRANSNATIONAL CORPORATIONS ON THE WORLD ECONOMY 

The article is devoted to the study of the influence of transnational corporations of Asia on the world economy. The essence of 

TNCs is explained and their main features are revealed. Factors, which contributing to the transformation of the company 

into an international corporation are identified. Main stages of the formation and development of TNCs are highlighted. The 

analysis of classification and structure of transnational corporations is carried out. Largest multinational corporations in 

Asia at nowadays are investigated. The most promising Asian companies in the world market of electronics and information 

technologies are analyzed. The activity of the largest TNCs of Asia in Ukraine is considered. The use of success strategies of 

Asian TNCs for domestic enterprises that are going to enter foreign markets is proposed. The prospects of development of 

Asian TNCs in international economic relations are revealed. 

Key words: transnational corporations (TNCs), international economic relations, world economy, world market of 

electronics, strategies of success. 
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