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СПІВВІДНОШЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА 
ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ: 

ВПЛИВ НА ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 
Різноманітні автори розглядають транснаціоналізацію як 

процес, зумовлений діяльністю транснаціональних корпорацій 
[1]. Діяльність транснаціональних корпорацій (далі — ТНК) 
тісно пов’язана з інтересами держав їх походження. На жаль, 
цілі країн походження провідних транснаціональних компаній 
можуть мати виражене національно-егоїстичне забарвлення, а 
саме: отримання надприбутків шляхом хижацького 
використання, а в деяких випадках повного вимивання 
ресурсів приймаючої країни, перетворення приймаючої країни 
на колонію. Одним з основних показників діяльності ТНК є 
індекс транснаціоналізації (Transnationality Index, TNI), який 
вказує на частку 
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 іноземних операцій компанії відносно загальних операцій за формулою 1: 
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силою. Організаційне співвідношення цих процесів проявляється у 
зростанні частки населення, зайнятого в промисловому виробництві, проте 
за рахунок такої зайнятості відбувається збагачення резидентської країни 
ТНК чи саме власника ТНК (акціонера). Таке збагачення відбувається 
завдяки створенню в процесі виробництва доданої вартості. Саме вона стає 
джерелом підвищення доходів та створення прибутку чи надприбутку. 
Зростати цей надприбуток може у разі монополізації ринку чи наявності 
інноваційних властивостей створеного продукту. На думку Голиченко О. Г., 
модель відкритої інновації є більш перспективною для країн, що 
розвиваються, вона дає можливість не потрапити у так звану імітаційну 
пастку закритої архітектури, що була перспективною на перших етапах 
інноваційного розвитку країн світу у 1960-1990 pp. Закрита архітектура 
продукту означає, що він являє собою ноу-хау фірми — систему, 
багаточисельні компоненти та зв’язки якої не стандартизовано на 
міжфірмовому рівні. Закритість архітектури продукту вимагає контролю 
стадій реалізації інтегрованої технології. Щоб здійснювати контроль, 
учасники ланцюга доданої вартості повинні бути пов’язані досить 
жорсткими відносинами в рамках однієї вертикально інтегрованої 
корпорації [5, с. 13]. Мультинаціональні компанії прагнуть сьогодні 
поєднати внутрішні мережі своїх підрозділів, що беруть участь у процесах 
генерації, зберігання, використання, абсорбції знань, з зовнішніми 
мережами, що включають фірми, університети та інститути, пов’язані з 
внутрішніми підрозділами компанії. Це допомагає їм посилити свій 
внутрішній потенціал генерації, абсорбції та використання знань. Тому на 
зміну закритій і лінійній моделі інновацій приходить нелінійна 
інноваційна модель, в основі якої відкрита мережа. Для країн, що 
розвиваються, участь у створенні доданої вартості можлива шляхом 
виконання аутсорсінгових операцій на замовлення, побудови міжнародних 
технологічних ланцюгів. Тому саме індустріалізація, як можливість 
залучення робочої сили до виробництва з використанням національних 
основних коштів, може запобігти перетворенню країни на колонію. 

Центральним макроекономічним показником в рамках концепції 
розширеного економічного виробництва є валовий внутрішній продукт 
(формула 2). 

228 

ВВП = ΣВДВ+ПДВ + ЧПІ формула 2, 
де ΣВДВ — сума валової доданої вартості в цінах виробника;  
    ПДВ — податок на додану вартість; 
    ЧПІ — чисті податки на імпорт (сума податків на імпорт за 

вирахуванням субсидій на імпорт). 
Таким чином, баланс індустріалізації та транснаціоналізації визначає 

кінцевого отримувача доданої вартості, яка є основним джерелом 
створення валового внутрішнього продукту країни. 
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