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ТЕМА 4 

Транснаціоналізація світової економіки 

Середовище здійснення транскордонного злиття і поглинання 

України 

фондовий 

ринок  

іноземні 

інвестори 

держава акціонери ринок корпо-

ративного 

контролю 

Види транскордонного злиття і поглинання 

горизонтальне вертикальне конгломероване 

відбувається 

між компаніями, 

які виробляють 

однакову продукцію 

і діють на тому самому 

ринковому рівні 

(добування, переробка  

чи реалізація) 

коли фірми, 

що зливаються, ніяким 

чином не пов’язані 

між собою на жодному 

з ринків 

відбувається 

між компаніями, 

що ведуть свою 

діяльність на різних 

розподільчих рівнях 

на ринку того ж самого 

продукту  

Транснаціоналізація – процес посилення світової інтеграції 

в результаті глобальних операцій ТНК 

Різновиди зв’язків між іноземними філіями ТНК та місцевими 

фірмами 

іноземні 

фірми 
 

місцеві 

фірми 

іноземні 

фірми 

місцеві 

фірми 
 

іноземні 

фірми 
 

місцеві 

фірми 

 

товари, послуги 

товари, послуги 

конкуренція 

1. Прямі зв’язки 

3. Горизонтальні зв’язки 

2. Зворотні зв’язки 
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План лекції 
1. ТНК та вивіз капіталу. 

2. Теоретичні передмови розробки сучасної концепції ТНК. 

3. Сучасний етап транснаціоналізації та глобалізації світової 

економіки. 

4. Транскордонні злиття і поглинання. 

 

План семінарського заняття  
1. Сутність та критерії ТНК. 

2. Прямі іноземні інвестиції. 

3. Міжнародне виробництво. 

4. Історичний шлях розвитку ТНК. 

5. Напрями теоретичного аналізу міжнародного співробітництва. 

6. Сутність глобалізації світової економіки. 

7. ТНК як суб’єкт глобалізації світової економіки. 

8. Транскордонні злиття і поглинання. 

9. ТНК та олігополістичні ринкові структури. 

10.  ТНК і рівень концентрації в галузі. 

 

Ключові поняття 
Асоційована компанія – associate company – інкорпороване 

підприємство, що характеризується меншою акціонерною власністю 

ТНК. 

Батьківська компанія – parent company – компанія, що 

контролює активи інших фірм у зарубіжних країнах, що приймають.  

Відділення – branches – неінкорпороване підприємство в країні, 

що приймає. Воно не має статусу юридичної особи.  

Дочірня компанія – subsidiary – інкорпороване підприємство, що 

на відміну від відділення є самостійною юридичною особою, має 

власний баланс.  

Зарубіжні філіали – foreign affiliated branches – інкорпороване 

або інкорпороване підприємство, що дає можливість мати 

довгостроковий економічний інтерес в управлінні. 

Країна базування транснаціональної фірми – home country of 
transnational corporation – країна, у якій розташовується штаб-

квартира ТНК або головна холдинг-компанія. 

Країна, що приймає – host counry – країна, у якій 

розташовуються підконтрольні підприємства ТНК. 

Міжнародне виробництво – international production – 

виробництво, яке організують або контролюють транснаціональні 

корпорації.  
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Обмежувальна ділова практика – restrictive business practice – 

це дії окремих фірм або групи фірм, які внаслідок свого домінування 

на ринку обмежують конкуренцію. Такі дії полягають у створенні 

перешкод для вступу нових фірм на ринок або витісненні з ринку 

наявних компаній, обмеженні конкурентної діяльності компаній. 

Система міжнародного виробництва – system of international 

production – міжнародні мережі різних типів і видів виробничих 

процесів, які об’єднують підрозділи транснаціональних фірм, а також 

їхніх контакторів, постачальників.  

Транскордонне злиття – cross-border mergers – злиття активів та 

операцій двох фірм різних країн з метою встановлення нової 

юридичної особи (тобто нової компанії) або об’єднання під назвою 

однієї з існуючих фірм. 

Транскордонне поглинання – cross-border acquisitions – перехід 

контролю над активами та операціями від місцевої до іноземної 

компанії, при якому місцева фірма перетворюється на філіал 

іноземної фірми. 

Транскордонні злиття і поглинання (ЗІП) – cross-border mergers 

and acquisitions – процес об’єднання (на основі участі в акціонерному 

капіталі) компаній різних країн.  

Транснаціональна корпорація – transnational corporation – 
корпорація, що здійснює міжнародне виробництво на основі прямих 

іноземних інвестицій та має прямий контроль над своїми 

зарубіжними філіями. 

 

Завдання для індивідуальної роботи  
Теми рефератів: 

1. Середовище транснаціонального бізнесу: сутність та критерії. 

2. Специфіка моделі функціонування ТНК. 

3. Теорії вивозу капіталу та транснаціональних корпорацій. 

4. Сутність глобалізації світової економіки. 

5. Кількісна характеристика сучасних масштабів діяльності 

транснаціональних фірм. 

6. ТНК і олігополістичні ринкові структури. 

 

Тести для самоконтролю: 

1. Прямі інвестиції в галузі, що належать до різних стадій 

виробництва окремого продукту – це: 

а) горизонтальні прямі інвестиції; 

б) іноземні прямі інвестиції; 
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в) вертикальні прямі інвестиції; 

г) портфельні інвестиції. 

 

2. Які з нижчеперелічених елементів відносяться до внутрі-

фірмових трансферів? 

а) субсидії; 

б) нерозподілені дивіденди; 

в) кредити; 

г) позики батьківської компанії або однієї філії до іншої філії. 

 

3. Раціоналізаторські інвестиції – це: 

а) інвестиції, які розширюють наявний виробничий потенціал 

підприємств; 

б) інвестиції, спрямовані на заміну використовуваних або 

зношених факторів виробництва; 

в) інвестиції в галузі виробничого і технологічного процесів; 

г) гарантійні інвестиції. 

 

4. Компанія, що контролює активи інших фірм у зарубіжних 

країнах, що приймають, називається: 

а) холдинг-компанія; 

б) ТНК; 

в) зарубіжний філіал; 

г) батьківська компанія. 

 

5. Організація міжнародного розосередження економічної діяль-

ності, що спрямована на створення та збереження доданої вартості 

продукту – це: 

а) географічна диверсифікація; 

б) глобальний ланцюг створення вартості; 

в) міжнародна виробнича система ТНК; 

г) один з параметрів системи міжнародного виробництва ТНК. 

 

6. Яка з неокласичних теорій вивозу капіталу вивчає ефекти 

міжнародної міграції капіталу з урахуванням впливу на умови 

торгівлі та фактор цін, а також попит та пропозицію? 

а) позитивна теорія; 

б) нормативна теорія; 

в) теорія ринкової влади; 

г) теорія монополістичних переваг. 
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7. Які фази має життєвий цикл продукту? 

а) фаза винаходу; 

б) фаза виходу на ринок; 

в) фаза зростання; 

г) фаза зрілості; 

д) фаза спаду; 

е) фаза зникнення. 

 

8. Яка з нижчеперелічених теорій акцентує увагу на аналізі 

міжнародного виробництва ТНК із позицій дослідження ефективності 

операцій (трансакцій) між окремими виробничими одиницями? 

а) теорія недосконалості ринків капіталу; 

б) теорія монополістичних переваг; 

в) теорія інтерналізації; 

г) теорія трансакційних витрат. 

 

9. Які існують фактори формування глобального фінансового 

середовища? 

а) інтернаціоналізація господарського життя; 

б) поширення досягнень інформаційної революції; 

в) лібералізація міжнародних валютно-кредитних відносин та 

фінансових ринків; 

г) зростання інтеграції національних ринків грошей та капіталу. 

 

10.  Що є важливим аспектом процесу глобальної трансформації 

світової економіки? 

а) детермінанти розміщення міжнародного виробництва; 

б) координація політики країн; 

в) інтенсифікація торгівлі та потоків фінансів; 

г) підвищення ролі людського капіталу як основи формування 

конкурентних переваг окремих країн або фірм. 

 

11.  Процес посилення світової інтеграції в результаті глобальних 

операцій ТНК – це: 

а) глобалізація; 

б) інтеграція; 

в) транснаціоналізація; 

г) інтенсифікація. 
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12.  Як ще називають глобальні інвестиційні цикли? 

а) глобальні хвилі; 

б) циклічні фактори; 

в) інвестиційний бум; 

г) економічна рецесія. 

 

13.  Назвіть основні центри вивозу капіталу: 

а) Канада; 

б) Європейський Союз; 

в) США; 

г) Японія. 

 

14.  Назвіть основні райони вкладення прямих інвестицій: 

а) промислово розвинуті країни з ринковою економікою; 

б) країни, що розвиваються; 

в) країни з перехідною економікою; 

г) країни, що утворилися після розпаду СРСР. 

 

15.  Співробітництво на довгостроковій основі двох і більше 

компаній у науково-дослідній, виробничий або ринковій сферах – це: 

а) міжфірмова угода,; 

б) стратегічне партнерство; 

в) інвестиційний кластер; 

г) стратегічний альянс. 

 

16.  Рівноправне злиття двох компаній називається: 

а) транскордонне злиття; 

б) статутне злиття; 

в) консолідація; 

г) установче злиття. 

 

17.  Які існують механізми фінансування ЗІП? 

а) емісія простих акцій; 

б) використання “венчурного” капіталу; 

в) обмін акцій на корпоративний борг; 

г) використання банківських позик. 

 

18.  Чисельність і обсяг операцій ТНК відносно місцевих та інших 

конкурентів на ринках країни, що приймає, є: 

а) ситуацією щодо конкуренції на ринку; 

б) поведінкою ТНК та інших фірм на ринку; 
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в) фактором впливу операцій транснаціональних фірм на 

концентрацію продуктового ринку; 

г) умовою стратегічного партнерства. 

 

19.  Вплив на стан ринку, що обмежує свободу підприємництва 

або дії учасників ринкових відносин, примушує їх вдатися до 

небажаних методів господарювання та комерційної діяльності – це: 

а) суттєві наслідки для учасників ринкових відносин; 

б) порушення нормальної ринкової конкуренції; 

в) обмежувальна ділова практика; 

г) обмеження конкуренції. 

 

20.  Транскордонні стратегічні партнерства можуть створювати: 

а) компанії на ринку; 

б) стратегічні транснаціональні альянси; 

в) мережу олігополій, що базуються на знаннях; 

г) нові форми олігополістичних ринкових структур у глобаль-

ному економічному просторі. 

 

Контрольні запитання  
1. У чому полягає відмінність прямих іноземних інвестицій від 

портфельних? 

2. Вкажіть конкурентні переваги транснаціональних корпорацій 

перед іншими учасниками зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Охарактеризуйте систему міжнародного виробництва у транс-

національних корпораціях. 

4. Назвіть основне значення глобалізації світової економіки. 

5. Які існують форми злиття і поглинання компаній? Їх переваги та 

недоліки.  
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