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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дисертації.  У період глобалізації, ознаками  якої є 

посилення взаємозалежності акторів міжнародних відносин, зростання світових 

обсягів різноспрямованих інформаційних потоків, технологій, капіталів, 

товарів, послуг, людей, тощо, в поле зору наукової спільноти все частіше 

потрапляє діяльність транснаціональних корпорацій (ТНК), наслідки їхнього 

впливу на світову політику та економіку, а також – соціально-економічні та 

політичні наслідки їхньої діяльності. В колі світового наукового співтовариства 

вже давно триває  дискусія щодо ролі, місця та взаємних впливів інституту 

національної держави та ТНК в сучасній міжнародній системі. Вона 

підсилюється ще й потребою оцінити масштабність процесів 

транснаціоналізації світової політики та економіки. 

Для сучасної міжнародної системи характерною є поява нових 

наднаціональних та міжнародних управлінських структур і міжнародних 

організацій глобального масштабу, що є поштовхом до становлення нових 

форм багатосторонньої та глобальної політики із залученням урядів, 

міжнародних урядових організацій (МУО), значної кількості 

транснаціональних груп впливу і міжнародних неурядових організацій 

(МНУО).  

Зростання впливу ТНК на світову політику та економіку позначається на 

трансформації інституту національної держави, а транснаціональні корпорації 

починають функціонувати подібно до національних урядів. Деякі ТНК за 

економічними показниками та політичним впливом, наявністю власних кадрів 

дипломатів-співробітників, фактично, уподібнюються до цілої держави. 

Сучасна політична мапа світу виглядає як нереальне поєднання і переплетіння 

національних держав і володінь транснаціональних корпорацій, кордони яких 

не співпадають. Так, нарівні з територіальними суперечками між державами, 

триває безперервна боротьба за сфери впливу між ТНК, глобалізаційні процеси 

безпосередньо торкаються національної економічної політики, обмежуючи її 

можливості, а міжнародна економіка, знаходячись поза їхньою юрисдикцією, 

все більше впливає на окремі держави. 

Держави зацікавлені отримувати вигоди від діяльності ТНК на їхній 

території. Ці преференції не завжди виражаються в грошовому еквіваленті, 

відомі випадки, коли платою стає часткова відмова від національного 

суверенітету, прогнозованим стає період, коли держава поступово в багатьох 

традиційних аспектах взаємодії з власним народом і покладених на неї 

соціально-економічних зобов’язаннях замінюється ТНК, що фактично стають 

новим прообразом держави. 

Нині світові держави-лідери для досягнення власних цілей у різних 

галузях по всьому світі діють спільно з ТНК, які посилюють вплив на держави і 

використовують їх як механізми своєї експансії та впливу на міжнародні 

організації, такі як СОТ, МВФ, Світовий Банк. Державам залишається лише 
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вибірково сприяти транснаціоналізації власної економіки, регулюючи і 

контролюючи критичну масу ТНК на основі кількісних і якісних критеріїв. 

Наразі можна констатувати розподіл світових ринків між глобальними 

ТНК нового покоління, які координують роботу власних філій завдяки новітнім 

інформаційним технологіям. Це дозволяє налагодити ефективну роботу зі 

структурними підрозділами, об’єднати свої філії у міжнародну мережу 

управління, інтегровану з іншими мережами ТНК. За таких умов нічого не 

заважає транснаціональним корпораціям чинити політичний та економічний 

вплив на держави, де вони функціонують, перебираючи на себе соціальну 

відповідальність. Це до певної міри замінює державу у соціальній сфері та 

формує корпоративну ідентичність натомість чи паралельно з національною, 

що дає підстави стверджувати про формування нового феномену «країни в 

країні» та «корпоративної держави».  

Переконливо доведеним фактом є те, що нині наймогутніші ТНК є 

впливовішими від деяких держав. Враховуючи могутність глобальних ТНК, 

державі значно вигідніше відмовитись від відкритого протистояння з ними. Це 

дозволяє корпораціям продовжувати свою експансію. Прагнення інституту 

транснаціональних корпорацій домінувати над інститутом держави 

обґрунтовується ще й тим, що ТНК, ставлячи власні цілі на перше місце, все 

частіше дозволяють собі ігнорувати не лише інтереси приймаючих країн, але й 

країн базування. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження є складовою частиною Комплексної  наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації» (затверджена протоколом Вченої ради Університету № 13 від 20 

червня 2011 року) і виконано в межах наукової теми Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Україна в міжнародних інтеграційних процесах» (номер державної реєстрації 

0111U007054). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

проведення комплексного дослідження процесу формування та розвитку 

нового типу акторів світової політики, транснаціональних корпорацій, 

встановлення ролі та значення інформаційних ТНК (на прикладі інтернет-ТНК 

пошукового спрямування: Google, Yandex та Baidu) у світовій політиці та у 

цьому контексті окреслення ймовірних шляхів і способів взаємодії ТНК із 

традиційними та новими акторами.  

Досягнення поставленої мети зумовило розв’язання наступних 

дослідницьких завдань: 

 виявити та представити характерні риси наявних концептуальних 

інтерпретацій сутності та змісту діяльності ТНК в сучасній системі 

міжнародних відносин; 
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 розкрити характер і особливості політико-правових взаємин між 

ТНК та традиційними акторами міжнародних відносин, ТНК та новими 

учасниками світової політики; 

 визначити і систематизувати характерні риси інформаційних ТНК 

та вказати на їхнє місце на світові політичній арені; 

 узагальнивши існуючі оцінки ролі й значення інформаційних ТНК, 

розкрити сутність їхньої трансформації та представити їх сучасну типологію; 

 вказуючи на відмінності у діяльності самих ІТНК відповідно до 

їхньої типології, приділяючи особливу увагу інформаційним корпораціям в 

інтернет-сфері, визначити особливості функціонування інформаційних ТНК на 

світовій арені. 

З урахуванням зазначеної мети і завдань об’єктом  дослідження є новітні 

актори міжнародних відносин – транснаціональні корпорації, активність яких 

пожвавлюється завдяки глобалізаційним процесам світового середовища 

інформаційної епохи. 

Предметом є інформаційні транснаціональні корпорації, політичний 

вимір їхньої діяльності в системі міжнародних відносин, методи і засоби їхньої 

взаємодії з традиційними акторами та особливості впливу інформаційних ТНК 

на світову політику.  

Хронологічні межі дисертації. Нижня хронологічна межа дослідження 

обумовлена динамікою трансформації системи міжнародних відносин і 

починається з розпадом біполярної системи міжнародних відносин та 

інтенсифікацією глобалізаційних процесів на початку останньої декади ХХ 

століття. Саме в цей період, завдяки розвитку новітніх інформаційно-

комунікативних технологій, уможливлюється інтенсифікація спілкування, що 

призводить до кількісного та якісного зростання інформаційних ТНК та їхньої 

експансії. Верхня хронологічна межа дослідження визначається сучасним 

аналізом функціонування ТНК в системі міжнародних відносин та 

прогностичним спрямуванням аналізу сучасних трансформаційних процесів. 

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дисертації є загальні 

принципи об’єктивності, практичної доцільності та прогностики, що 

передбачають неупереджене висвітлення і комплексний аналіз політичних та 

суспільних процесів із використанням різноманітних джерел. Відтак, 

теоретичною основою дослідження стали наукові праці провідних вітчизняних 

і зарубіжних вчених, що спеціалізуються на дослідженні транснаціональних 

корпорацій та транснаціоналізації міжнародних відносин.  

Передусім, у роботі використано загальнофілософські, загальнонаукові 

та міждисциплінарні методи дослідження. Різні теоретичні концепції 

транснаціоналізації, проаналізовані авторкою дослідження, викладаються з 

єдиних методичних позицій і вписуються в загальну стратегію дослідження.  

Беручи до уваги складність і багатовимірність феномену ТНК, для 

досягнення мети дослідження в дисертації використовується метод 

комплексного аналізу, що дозволяє об’єднати безліч різнорідних явищ, 

виявити стійкі зв’язки між ними і спрогнозувати їх подальший розвиток. 
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Поруч із методом комплексного аналізу у роботі використовуються 

закони та інструментарій системного аналізу, що дозволяє об’єднати безліч 

різнорідних явищ та виявити стійкі зв’язки між ними.  

У дисертації застосовані традиційні методологічні прийоми – емпіричне 

узагальнення (спостереження, порівняння тощо) стосовно широкого переліку 

статистичних даних, конкретних фактів і даних; методи теоретичного 

дослідження (абстракція, аналіз і синтез, групування та ін.), а також метод 

побудови моделей і сценаріїв. 

Для досягнення мети і вирішення поставлених завдань в дослідженні  

використовується синергетичний метод, що дає можливість зрозуміти 

ієрархічність ТНК, механізми еволюції і стадії самоорганізації ТНК як 

структурного елементу міжнародної системи. У поєднанні з методом 

моделювання він дозволяє визначати точки «біфуркації», що призводять до 

зміни лінійного перебігу подій в нелінійний, наприклад, взяття на себе певних 

функцій держави, частини її суверенітету транснаціональними акторами 

світової політики. Використання факторного аналізу дозволяє вивчати умови і 

рушійні сили, що визначають еволюцію ТНК та визначають чинники, що 

сприяють їй та зумовлюють розвиток взаємовідносин ТНК як з державами, так 

і з іншими акторами міжнародної системи.  

Метод моделювання дає можливість конструювати вірогідні варіанти 

моделей діяльності ТНК на світовій політичній арені та форми взаємодії з 

іншими акторами міжнародної системи, а також – визначити  вектори 

ймовірного розвитку міжнародних подій під впливом тих чи інших факторів 

або тенденцій за участю ТНК. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у здійсненні 

комплексного аналізу та структуруванні засобів впливу інформаційних ТНК на 

світову політику, представленні цілісної картини особливостей взаємодії ТНК 

з іншими, традиційними та новими, акторами міжнародних відносин, зокрема, 

інформаційних ТНК інтернет-середовища, що набувають все більшого 

значення на світовій політичній арені. 

Уперше:  

 науково обґрунтовано участь інформаційних ТНК у процесах 

транснаціоналізації світової політики, визначено її причини та перспективи 

подальшого розвитку в найближчому майбутньому; в означеному контексті 

з’ясовано наскільки держава, як інститут, позбавляє себе деяких функцій і 

пріоритетного місця в міжнародній системі, на користь транснаціональних 

гравців; 

 комплексно досліджено взаємодію ТНК із іншими нетрадиційними 

акторами міжнародних відносин; 

 продемонстровано евентуальний розвиток ТНК із акцентом на 

інформаційних корпораціях в контексті сучасних міжнародно-політичних 

трансформацій та систематизовано основні керунки їхнього впливу на сучасну 

систему міжнародних відносин; 
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 цілісно представлено процес становлення та розвитку 

інформаційних ТНК як провідного актора міжнародної системи, що сприяє 

інтенсифікації глобалізаційних процесів і виявлено механізми взаємодії та 

впливу інформаційних ТНК на світові політичні процеси сучасної міжнародної 

системи. 

Удосконалено: 

 теоретичні та методологічні підходи до вивчення ТНК як 

провідного актора системи міжнародних відносин, що дозволило 

запропонувати авторську версію визначення інформаційних ТНК; 

 висновок про те, що діяльність ТНК обмежується часом і 

відповідальністю за наслідки свого функціонування, що негативно позначається 

на соціально-економічних аспектах розвитку приймаючих держав (країни 

Півдня не мають можливостей регулювати діяльність ТНК і позбутися 

економічної залежності від них; контроль США за діяльністю найбільших 

міжнародних організацій дає великі можливості у завоюванні ринків для 

власних ТНК в державах, що розвиваються; допомагаючи власним глобальним 

корпораціям, розвинуті держави тиснуть на підконтрольні їм міжнародні 

організації, а ті, в свою чергу, використовують свої ресурси з метою 

завоювання внутрішніх ринків); 

 тристоронню модель взаємодії за участю держав, ТНК та 

міжнародних організацій, в рамках якої, з одного боку, світове товариство 

намагається віднайти розв'язок для нових проблем у сфері регулювання і 

контролю, впоратися з якими виявляється можливим лише на 

транснаціональному рівні та за умови співробітництва міжнародних 

організацій, а з іншого боку, міжнародні організації та ТНК можуть 

розв'язувати проблеми наднаціонального рівня, застосовуючи на практиці 

принципи представництва для виконання глобальних завдань.  

Набуло подальшого розвитку: 

 науковий дискурс з проблеми взаємних стосунків ТНК з 

національною державою, що детально вивчається з точки зору як глобалістів, 

хто стверджує про безпрецедентність викликів ТНК державі і втрату останньою 

своїх позицій на світовій арені, так і тих, хто сумнівається у зменшені ролі 

держави, і, навіть, наголошує на новому імперативі посилення її ролі в світі; 

 підтверджено той факт, що збільшення кількості акторів в сучасній 

системі міжнародних відносин є водночас причиною та наслідком її 

трансформації, а динамічне зростання множинності учасників світового 

процесу різної зовнішньополітичної орієнтації є сутнісним фактором зміни 

політичної структури світу; 

 дослідження політики інформаційних ТНК, які зайняті передусім в 

інтернет-секторі пошуку та передачі даних (Google, Yandex, Baidu), роль яких в 

умовах інформаційного суспільства значно збільшується з огляду на 

глобальних характер охоплення аудиторії, створення загроз національним 

інтересам за рахунок прихованого впливу на масову свідомість та новітньої 
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інформаційної зброї і, як наслідок – вдосконалення системи захисту 

національної безпеки;  

 положення про те, що як держави базування, так і приймаючі країни 

здебільшого самі сприяють посиленню позицій ТНК і їхній подальшій 

експансії, сприяючи «розмиванню» власного суверенітету задля вирішення 

питань, що потребують зусиль транснаціональних акторів.  

Наукове та практичне значення одержаних результатів полягає у 

всебічному, комплексному та прогностичному дослідженні ТНК, з 

урахуванням особливостей інформаційних корпорацій, як провідного актора 

сучасної системи міжнародних відносин. Результати дослідження можуть 

використовуватися при виробленні концептуальних засад, доктрин та програм 

з метою подальшої інтеграції та зміцнення ролі України в світовій політиці та 

економіці, а також зміцненні інформаційної безпеки нашої країни.   

Основні положення та висновки дисертації є авторськими і можуть бути 

корисними науково-дослідницьким інститутам та інформаційно-аналітичним 

структурам органів державної влади України, зокрема МЗС України. 

Враховуючи міждисциплінарний характер дослідження, матеріали 

дисертації можуть використовуватись у навчальних курсах з міжнародних 

інформаційних відносин, світової політики, політології, міжнародних 

економічних відносин тощо. Результати дослідження можуть також 

використовуватися при підготовці спеціальних курсів з тематики ТНК, а також 

таких дисциплін, як міжнародні системи та глобальний розвиток, глобалізація 

та глобальне управління, теорія і практика глобалізації тощо. Відповідно, 

робота може використовуватися при підготовці підручників і навчальних 

посібників із зазначених курсів у вищих навчальних закладах України. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження було апробовано на міжнародних науково-практичних 

конференціях, зокрема, Міжвідомчій науковій конференції «Світові 

трансформаційні процеси: тенденції, напрями, перспективи» (22 листопада 

2012 р., м.Київ); Х Міжнародній науково–прaктичній конференції студентів, 

acпірaнтів і молодих вчених «Шевченківcькa веcнa» (21 березня 2013 р., м. 

Київ); Міжнародній науковій конференції «Міжнародна інформація: 

концептуальні та прикладні виміри» (19 квітня 2013 р., м. Київ); Міжнародній 

науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» (24 жовтня 2013 р., м. Київ); ІІ Всеукраїнській 

науковій конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» (29-

30 листопада 2013 р., Дніпропетровськ); ХІ Міжнародній науково–прaктичній 

конференції студентів, acпірaнтів і молодих вчених «Шевченківcькa веcнa» (10 

квітня 2014 р., м. Київ); Міжвідомчій науковій конференції «США у 

трансформаціях сучасного світу: геополітичний вимір» (14 квітня 2014 р., м. 

Київ); Міжвідомчому круглому столі «Регіональні інтеграційні утворення у 

сучасних міжнародних відносинах» (19 травня 2014 р., м. Київ); 

Міжвідомчому круглому столі «Безпековий вимір сучасних міжнародних 

відносин: політичні, економічні, інформаційні та гуманітарні аспекти» (17 
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червня 2014 р., м. Київ); ХІІ Міжнародній науково–прaктичній конференції 

студентів, acпірaнтів і молодих вчених «Шевченківcькa веcнa» (2 квітня 

2015 р., м. Київ); Міжнародній науково-практичній молодіжній інтернет-

конференції «Інноваційні погляди наукової молоді 2015» (21-30 квітня 

2015 р.); Науково-методичній конференції «Європейські студії в університетах 

України» (22 квітня 2016 р, м.Київ); Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Трансформаційні процеси у сучасних міжнародних 

відносинах: політичні, безпекові і комунікативні аспекти» (14 квітня 2017 р., 

м. Київ). 

Наукові узагальнення та висновки дисертації обговорювалися на 

наукових семінарах, круглих столах і міжкафедральних засіданнях Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 наукових 

праць (всі належать особисто автору), з них – 2 наукові статті у вітчизняних 

фахових виданнях, 3 – в іноземних наукових періодичних виданнях та 6 

статей, опубліковані за результатами міжнародних науково-практичних 

конференцій. 
Структура дисертації. Структура дисертації визначена метою та 

завданнями дослідження. Вона містить вступ, три розділи, висновки, список 

використаних джерел та літератури (248 найменування українською, 

російською й англійською мовами). Загальний обсяг дисертації становить 191 

сторінку, з них основного тексту – 166 сторінок. 
 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, показано зв’язки з 

науковими програмами та темами, сформульовано мету і завдання дослідження, 

визначено об’єкт і предмет, представлено методологію та методи дослідження, 

обґрунтовано наукову новизну, практичне значення одержаних результатів і 

подано інформацію про апробацію та публікацію результатів дослідження. 

У першому розділі  «Теоретико-методологічні засади дослідження» 

обґрунтовано понятійно-категоріальний апарат, висвітлено теоретико-

методологічні засади дослідження, з’ясовано стан наукової розробки теми, 

здійснено огляд джерельної бази, використаної при написанні рукопису 

дисертації. 

Аналіз наявних концептуальних інтерпретацій сутності та змісту 

діяльності ТНК у сучасній системі міжнародних відносин дозволив визначити 

транснаціональні корпорації як нового транснаціонального актора світової 

політики. 

Розглянувши основні концептуальні підходи до системи акторів 

міжнародних відносин можемо констатувати, що в цілому діяльність 

транснаціональних акторів, на відміну від держави, може обмежуватися часом 
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та відповідальністю, що дає їм поштовх розвиватися динамічніше, бути в тісних 

взаємозв`язках зі всіма головними учасниками міжнародних відносин та 

піддавати сумніву державно-центристську систему світу. Прибічники різних 

концептуальних напрямків глобалізації характеризують сутність держави та 

недержавних акторів у новій міжнародній системі по-різному: від повного 

нівелювання значення держави на користь нових наднаціональних акторів до 

констатації незмінно важливої ролі держави, при чому нові актори в цьому 

випадку виступають лише як носії делегованих інтересів великих держав.  

Джерельно-документальну базу дисертаційної роботи складають наукові 

праці зарубіжних і вітчизняних вчених, важливою складовою дослідження є 

блок матеріалів періодичної преси, зокрема, матеріали вітчизняної та 

зарубіжної періодики, а також монографічними дослідженнями, де 

розглядаються транснаціональні корпорації в політичному розрізі.  

Загалом, в дослідженні проблематики ТНК, враховуючи 

міждисциплінарність такого феномену, можна виділити: науковий доробок 

економістів, де ТНК сприймається як нова форма монополістичної 

інтернаціоналізації світового господарства; наукові праці представників 

юридичної галузі, що досліджують правосуб’єктність та юридичні аспекти 

діяльності ТНК; та власне, дослідження загальнополітичного характеру, що 

охоплюють тенденції розвитку та роль нових акторів міжнародних відносин. 

Серед зарубіжних дослідників слід виділити Дж. Ная, Р. Кеохейна, 

Дж. Робінсона, М. Хардта, С. Аміра, М. Лебедєву, А. Ругмана, З. Бжезинського, 

Р. Саллі, П. Циганкова тощо. 

В Україні вивченням питань, пов’язаних із транснаціоналізацією та ТНК, 

займаються О. Білорус, І. Гладій, О. Зернецька, І. Кресіна, Є. Макаренко, 

О. Пархомчук, Г. Перепелиця, М. Рижков, Н. Ржевська, В. Рокоча, 

Є. Тихомирова, М. Фесенко, О.Шнирков тощо.  

Проаналізувавши різні підходи щодо ролі та значення державних та 

недержавних акторів у світовій політиці, засвідчено факт трансформації 

інституту національних держав та зміщення центру прийняття рішень у бік 

наднаціональних інститутів. 

В цілому діяльність сучасних транснаціональних акторів є серйозним 

викликом державам і всій державо-центристській системі світу. Відносини, які 

складаються між традиційними та новими учасниками на світовій арені, мають 

багаторівневу та різноспрямовану структуру. Відбувається розвиток не тільки 

багатосторонньої дипломатії,  що передбачає підключення більше двох держав 

до вирішення проблеми, але й багаторівневої дипломатії.   

Під впливом глобалізаційних процесів з’являються нові моделі держав та 

нові актори міжнародних відносин, змінюються механізми здійснення 

державної влади та відбувається нова стратифікація суспільства, непов’язана з 

національно-територіальними ознаками. Національні держави залишаються 

основним учасником міжнародної політичної системи, навіть після передачі 

частини своїх функцій іншим акторам.  
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З одного боку, незалежність транснаціональних корпорацій слугує 

доказом падіння ролі національної держави, а з другого —  з настанням 

економічної кризи виявилось, що держава та штучні механізми регулювання 

ринку стали єдиним засобом порятунку для багатьох транснаціональних банків. 

Аналіз проблеми керованості міжнародної системи за умов трансформації 

сутності акторів міжнародних відносин призводить до переосмислення 

відносини держав, суспільства та бізнесу як на внутрішній, так і на зовнішній 

арені та виявляє потребу комплексного аналізу взаємодії ТНК із традиційними 

та, особливо, новими акторами світової політики.  
У другому розділі «Політична взаємодія міжнародних акторів у 

глобальному середовищі» досліджено зміст і характер політико-правових 

стосунків транснаціональних корпорацій із традиційними акторами 

міжнародних відносин, а також взаємодію ТНК із новими учасниками світової 

політики та глобальних корпорацій між собою. 

Із розвитком транснаціональних корпорацій складались і 

видозмінювались їхні відносини зі світом. Для комунікаційного простору 

транснаціональних корпорацій характерним є напрацювання певних стандартів, 

правил та засобів здійснення внутрішніх та зовнішніх відносин, формування 

корпоративної культури та дипломатії, лобіювання інтересів корпорацій на всіх 

рівнях. 

Зі свого боку світове товариство намагається віднайти розв'язок для 

нових проблем у сфері регулювання і контролю, впоратися з якими стає 

можливим лише на транснаціональному рівні та за умови співробітництва 

міжнародних організацій (ООН, а саме: Конференції ООН з торгівлі та 

розвитку, Організації економічного співробітництва та розвитку, Міжнародного 

агентства з гарантування інвестицій тощо), тобто створити нову тристоронню 

модель взаємодії за участі держав, ТНК та міжнародних організацій. 

Проаналізувавши результати такого співробітництва, можна констатувати, що 

процес формування правил діяльності ТНК у світовій політиці, з одного боку, 

потребує врахування ще багатьох аспектів, а з другого – найбільш вірогідним є 

сценарій самообмеження корпорацій в межах течії соціальної корпоративної 

відповідальності.    

Таким чином, спектр взаємодії транснаціональних корпорацій із 

міжнародними організаціями умовно можна поділити на такі складові, як 

регулювання та контроль за діяльністю міжнародного бізнесу – з одного боку, 

офіційне та неофіційне сприяння діяльності ТНК за допомогою міжнародних 

організацій – з другого. 

Взаємодії держави з транснаціональними корпораціями відрізняються в 

залежності від статусу самої держави та поділяються в загальному вигляді на: 

 взаємодію сильних країн базування з ТНК; 

 взаємодію слабких приймаючих країн з філіями ТНК; 

 окремо можна виділити взаємодію сильних країн з філіями ТНК, що 

мають іноземне походження. 
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Усі ці підходи є взаємопов’язаними та набувають різноманітної реалізації 

у часі та просторі на проміжку між полюсними стратегіями взаємодії та 

конфронтації, а саме, спектр відносин між транснаціональними корпораціями 

та державою може характеризуватися як партнерський, конфронтаційний 

(конфліктний), взаємозалежний чи автономний (взаємонезалежний), 

змінюючись в залежності від ситуації, часу, перерозподілу балансу сил та 

інтересів тощо.  

Проведений аналіз різних моделей взаємодії між державою та ТНК в 

політичній, економічній, соціальній та культурній сферах, переконав нас в 

тому, що в історичному розрізі між конкретними корпораціями та державами 

взаємодія відбувається за різними сценаріями, тяжіючи до становлення 

компромісного співіснування. З другого боку, співвідношення сил у цій 

взаємодії та загалом у світовій політиці змінюється та буде залежити від того, 

до якої міри міжнародне співтовариство допустить втручання у справи 

суверенних держав. Із великою долею ймовірності можна припустити 

посилення позиції бізнесу у структурі міжнародних відносин на ряду із 

зростанням значення нових, нетрадиційних суб’єктів (мегаполісів, 

транснаціональних злочинних угруповань, суб’єктів регіоналізації, міграційних 

течій, світових релігійних установ, окремих індивідів тощо). 

Взаємовідносини між мегаполісами та транснаціональними корпораціями 

характеризуються дихотомією симбіозу (утворення «мережевих вузлів») та 

конкуренції у перспективному розвитку з оглядом на різне значення 

географічного чинника. В той час як схожість цілей міжнародної злочинності та 

ТНК – отримання прибутку – призводить до того, що відносини між цими 

двома акторами набувають різноманітних форм співіснування та переплетіння. 

Аналіз відносин транснаціональних корпорацій із регіонами проводився в 

двох площинах та дозволив виявити схожість сценарії: як із регіональними 

об’єднаннями держав – відносини складаються за сценарієм, описаним 

відносно ТНК та міжнародних організацій; як із регіонами держави – 

складаються за сценарієм ТНК та держава, однак з огляду на те, що регіон 

більш однорідна структура, ніж держава, і знайти спільні точки перетину 

зазвичай набагато простіше. 

Виявлення щільного зв’язку між міграційними процесами та діяльністю 

транснаціональних корпорацій переконав нас у тому, що з одного боку, дії ТНК 

можуть приводити до поглиблення міграційної кризи, а з другого боку, дають 

потенційну можливість впливати та регулювати процеси переміщення трудових 

та фінансових ресурсів за умови домовленості зацікавлених сторін з 

корпораціями. Аналіз взаємовідносин між різними ТНК дозволяє виявити 

цікаву тенденцію, що війни за доступ до ресурсів серед ТНК, що 

підтримуються країнами базування, відбуваються нажаль і в наш час, проте з 

розвитком інформаційного суспільства вектор протидії між корпораціями 

змістився в технологічну сферу, а битви все частіше розгортаються в судах та в 

рамках міжнародних організацій. А встановлення характеристик взаємодії 

релігійних установ із ТНК в двох площинах: економічно-політичній, оскільки 
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більшість з церковних організацій по суті також являють собою комерційні 

транснаціональні корпорації; та в культурно-ідеологічній сфері – підтверджує 

значення інформаційних транснаціональних корпорацій, з якими релігійні 

організації вступають в дихотомію «конфронтації-співробітництва» в боротьбі 

за вплив на свідомість світового співтовариства.  

Дослідження відносин між ТНК та новими нетрадиційними суб’єктами  

дозволило нам зробити висновок про те, що сучасний стан системи 

міжнародних відносин характеризується багаторівневістю, а прогнозування у 

міжнародних відносинах значно ускладнюється за рахунок збільшення 

кількості та якості акторів міжнародних відносин. 

Третій розділ «Інформаційні ТНК як міжнародні актори: суть та 

особливості» присвячений теоретичному та практичному дослідженню ролі та 

значення інформаційних транснаціональних корпорацій, систематизації їх 

характерних рис та особливостей функціонування на світовій арені. 

     Яскравим проявом глобалізації стало формування єдиного 

інформаційного світового простору, що уможливилось за рахунок світових 

засобів масової інформації, глобальних інформаційних мереж та вільної 

транскордонної циркуляції різноманітної інформації.  З одного боку, за рахунок 

розвитку інформаційно-комунікативних технологій  транскордонний бізнес 

виходить на новий рівень розвитку, а з другого, саме ТНК стають рушійною 

силою створення та впровадження новітніх технологій, насамперед, в 

інформаційному секторі, як провідному в умовах інформаційного суспільства. 

Тому й не дивно, що інформаційні транскордонні корпорації відіграють вагому 

роль у системі міжнародних відносин.  

Інформаційні ТНК набувають різних форм, однак, умовно їх можна 

поділити на два типи: ті, що зайняті передусім у виробництві та поширенні 

інформаційного продукту – мультимедійні корпорації; та компанії, що більш 

пов’язані з виробництвом контенту, створенням засобів та обладнання для 

передачі інформації. Відповідно до головної спеціалізації ці транскордонні 

корпорації по-різному впливають на міжнародні відносини, використовують 

різні засоби та схеми взаємодії з національними урядами.  

Дослідження становлення мультимедійних ТНК дозволило дійти 

висновку, що відносно медійних ТНК цей процес продовжується, утворюючи 

нові форми як самих компаній, так і їхніх взаємодій з навколишнім світом. Це 

також відбувається в наслідок різноманітності самих МТНК, сфер їхньої 

діяльності, організаційних форм (горизонтальної чи вертикальної форми 

утворення) та специфіки їхніх інтересів на міжнародній арені.   

У випадку зі ЗМІ транснаціональність виявляється не стільки через 

структуру власності, скільки через характер діяльності – транснаціональне 

поширення та збір інформації. Враховуючи розвиток глобальної інформаційної 

мережі, більшість великих медійних компаній апріорі можна вважати реально 

чи потенційно транснаціональними. Зрозуміло, що наявність такого ресурсу по 

впливу на масову свідомість як на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях 

викликає бажання інших акторів світової політики, передусім держав, впливати 
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на формування інформаційного контексту. В такій боротьбі та переплетенні 

поглядів і підходів закладена дихотомія відносин між інформаційними 

(мультимедійними) ТНК та державами. З одного боку, наявна залежність ЗМІ 

від політичних інтересів пануючих кіл,  з другого боку, масштаби діяльності 

мультимедійних ТНК дозволяють їм ставати провідниками інтересів чи, 

принаймні, цивілізаційних властивостей політичних та економічних еліт на 

світовій арені не лише в приймаючих країнах, а й у країнах базування.  

Аналіз політики інформаційно-технологічних ТНК, які зайняті 

передовсім в секторі виробництва засобів та забезпечення передачі інформації, 

як наприклад, Google, Microsoft Corporation, Apple Corporation, ITT Industries 

тощо, дозволив зробити висновок, що їхня політика є більш традиційною для 

загальної корпоративної дипломатії. Тобто на рівні з публічною політикою, 

ТНК використовують тіньове політичне втручання та широкий арсенал 

неінституціональних методів, здійснюють вплив на державну владу, не 

вступаючи у відкритий конфлікт з нею, а підміняючи державні інтереси 

власними. З другого боку, безпека комунікаційних мереж та інформаційного 

сектору держав в більшій мірі контролюється і забезпечується саме такими 

інформаційно-технологічними ТНК. Отже, сучасні процеси в Інтернет-

середовищі призводять до зміни структури та технології влади, 

перерозподіляючи вплив на користь тих, хто може впливати на інформаційні 

потоки та ресурси, тому в третьому розділі значна увага приділяється аналізу 

діяльності найменш досліджених з точки зору міжнародно-політичного впливу 

інформаційних ТНК Інтернет-сектору. Саме Інтернет є одним із найбільш 

потужних засобів опосередкованого управління суспільством як прямими 

засобами пропаганди, так і прихованими, в першу чергу за рахунок пошукових 

систем, які є ядром та основою Інтернет-технологій. 

Беззаперечним лідером пошукових систем є  Google Inc., що входить до 

складу холдингу Alphabet; в СНД лідерські позиції займає російський Інтернет-

пошуковик Yandex, у Східній і Південно-Східній Азії – китайський Baidu. 

Аналіз різних аспектів та проблемних ситуацій діяльності цих 

корпорацій, а саме: вплив Google на підготовку та перебіг подій «арабської 

весни», а також можливе втручання в перебіг виборів, особливо під час 

президентської виборчої кампанії в США в 2016 році; використання 

геолокаційних сервісів під час проведення військових операцій, 

співробітництво із службами безпеки країн базування, протистояння Google із 

китайським пошуковиком Baidu та урядом КНР, а Yandex – зі спільнотами 

України, Грузії та Туреччини, – дозволяє зробити висновок, що інформаційні 

ТНК Інтернет-сектору мають широкий інструментарій як для збору 

персональних даних та пропаганди, так і для прихованого керування 

суспільством, що викликає зацікавленість з боку спецслужб до таких 

корпорацій.  Проте занадто очевидна співпрацю з власним урядом, як у випадку 

з Baidu чи в меншій мірі – Yandex, призводить до економічних та репутаційних 

втрат корпорацій, які починають сприйматися як транскордонні агенти впливу. 
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В цьому сенсі декларування «нейтральної політики» дає Google більш широкі 

можливості для маневрів у світовому просторі. 

 

ВИСНОВКИ 

У результаті дослідження транснаціональних корпорацій як нових акторів 

світової політики та визначенні ролі інформаційних ТНК у трансформації 

міжнародної системи та пришвидшенні глобалізаційних процесів зроблено 

наступні висновки: 

1.Теоретичне осмислення та систематизація наявних концептуальних 

інтерпретацій трансформації ролі держави як традиційного актора міжнародних 

відносин дають підстави стверджувати про посилення ролі нетрадиційних 

акторів, насамперед транснаціональних корпорацій, та зміни самого інституту 

держави в сучасній системі міжнародних відносин. Центр прийняття рішень 

має тенденцію до зміщення у бік наднаціональних інститутів. Збільшення 

кількості учасників світового політичного процесу є причиною та, водночас, 

наслідком зміни сучасної системи міжнародних відносин, що призводить, з 

одного боку, до зменшення передбачуваності цієї системи, а з другого – до 

збільшення можливих шляхів вирішення наявних у системі проблем. 

ТНК, водночас, поступово звільняються від контролю з боку держави, що 

дозволяє їм формувати власні стратегії та моделі поведінки з іншими 

учасниками на світовій арені, і демонструють згоду діяти в інтересам 

соціальної спільноти за умови підтримки державою чи міжнародною 

організацією в разі необхідності чи задля набуття репутаційних переваг.  

Таким чином, національні держави залишаються основним учасником 

міжнародної політичної системи, передаючи частину своїх функцій та 

повноважень іншим акторам.  

2. Результати аналізу змісту і характеру політико-правових відносин ТНК 

з міжнародними організаціями та державою продемонстрували, що традиційні 

актори визнають зростання значення транснаціональних корпорацій в 

політичній, економічній, культурній та інших сферах, а також намагаються 

напрацювати певні стандарти та правила функціонування корпорацій на 

світовій арені. Зі свого боку, ТНК також вдосконалюють стратегії взаємодії та 

вдаються до самообмеження в рамках корпоративної соціальної 

відповідальності. 

Авторській концептуальний підхід полягає у визначенні механізмів 

підвищення рівня керованості новою міжнародною системою через призму 

неокорпоративізму, де на відміну від лобізму, наявний двосторонній вплив на 

взаємодію бізнесу та влади: з одного боку, як система представництва інтересів, 

а з другого —  як інструмент напрацювання та реалізації публічної політики,  

включаючи елементи громадянського суспільства в політичний процес, 

дозволяючи формалізувати відносини влади, приватного сектору та 

громадянського суспільства.  

Дослідження взаємодії ТНК із міжнародними організаціями демонструє 

положення, що процес напрацювання світовою спільнотою засобів політико-
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правового регулювання діяльності ТНК, який активно розпочався у 70-х роках 

ХХ ст. в рамках ООН, потребує ще багато конструктивних зусиль. Враховуючи 

зростаючу могутність транснаціональних корпорацій, особливо в 

інформаційній сфері, та активне лобіювання корпоративних інтересів як 

країнами базування, так і певними міжнародними організаціями, більш 

вірогідним, на думку авторки, видається сценарій самообмеження 

корпораціями в межах течії соціальної корпоративної відповідальності.    

Аналіз моделей відносин між державою та транснаціональними 

корпораціями демонструє широкий спектр сценаріїв від конфронтації до 

співпраці та навіть злиття в рамках створення «держави-корпорації». Більшість 

цих моделей реалізуються в реальному середовищі, змінюючи одна одну в часі, 

відрізняючись в залежності від галузі та тяжіючи до пошуку компромісу. 

Дослідження взаємодії ТНК із іншими нетрадиційними акторами 

міжнародних відносин дозволило підтвердити думку про те, що збільшення 

кількості акторів веде до зменшення прогнозованості системи, оскільки 

продемонструвало розшарування міжнародної системи як на вертикальні (між 

традиційними та нетрадиційними акторами), так і горизонтальні (між 

рівномогутніми акторами) рівні.   

Серйозним викликом для безпеки всієї системи міжнародних відносин 

виявився зв’язок між діяльністю транснаціональних корпорацій та 

міжнародними злочинними угрупованнями. Можна виділити три основні види 

корпорацій, пов'язаних зі злочинною діяльністю: по-перше, це – незаконні 

бізнес-структури, що займаються нелегальною діяльністю, наприклад, 

торгівлею наркотиками; по-друге, це – легітимні компанії, що здійснюють 

службові злочини, такі як «відмивання грошей» і, по-третє, це – легітимні 

підприємства, повністю або частково створені на доходи, отримані в результаті 

дій організованої злочинності.  Схожість цілей міжнародної злочинності та 

ТНК – отримання прибутку – призводить до того, що відносини між цими 

двома акторами набувають різноманітних форм співіснування і ускладнюють 

проблему боротьби із нелегальною діяльністю та тероризмом у світовому 

масштабі. 

3.Інформатизація, що охоплює весь світ, створила передумови для 

посилення на світовій політичній арені ролі транснаціональних корпорацій, 

діяльність яких пов’язана з інформаційною індустрією. Їхній розвиток, а 

стосовно деяких і сама поява, обумовлена формуванням глобального 

інформаційного співтовариства, а діяльність – специфікою інформаційного 

ринку. Проте існує й зворотній зв’язок – поява інформаційних ТНК дозволяє 

говорити про формування інформаційного співтовариства. 

Аналізуючи характерні риси інформаційних ТНК, можна зробити 

висновок, що вони теоретично володіють багатьма ознаками суверенної 

держави – територією, що визначається ареалом поширення їхньої мережевої 

інфраструктури, стратегічними ресурсами (інформацією та інформаційними 

потоками, які циркулюють в приналежних чи контрольованих мережах), 

аналогом населення (співробітниками та агентами впливу) та відносним 
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суверенітетом, що виражається в реальній можливості відстоювати власні 

інтереси на міжнародному рівні із залученням до вирішення власних 

політичних питань суб’єктів світової політики, а також у можливості здійснення 

впливу на тих суб‘єктів, діяльність та стан безпеки яких залежить від 

стабільного функціонування мережевої структури, притоку інформаційних та 

мережевих ресурсів та новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій. 

4.Узагальнюючи роль і значення інформаційних ТНК, ми дійшли 

висновку, що в умовах інформаційного суспільства могутні транснаціональні 

корпорації, задіяні в інформаційній сфері, набувають ознаки «інформаційних 

імперій», здатних впливати не лише на політичну, економічну, культурну сфери 

життя суспільства, а й на свідомість як окремого індивіда, так і всього світового 

співтовариства.  

Інформаційні ТНК набувають доволі різних форм. Досліджуючи можливі 

шляхи типології таких корпорацій, можна констатувати, що найбільш 

детальною та представницькою є типологія за сферами діяльності: медіа, 

телекомунікації, ІТ (включаючи е-урядування), інтелектуальна власність, 

виробництво технологічних пристроїв для передачі інформації, комунікативні 

технології тощо. Однак, для аналізу політичних аспектів діяльності ТНК 

доцільніше ввести менш детальну класифікацію на два сектори: ті, що зайняті 

передусім у виробництві та поширенні інформаційного продукту – 

мультимедійні корпорації; та компанії, що більш пов’язані з виробництвом 

контенту, створенням засобів та обладнання для передачі інформації 

(інформаційно-технологічні ТНК). Відповідно до головної спеціалізації 

транснаціональні корпорації по-різному впливають на міжнародні відносини, 

використовують різні засоби та схеми взаємодії з національними урядами. 

До ІТ корпорацій відносять: виробників контенту (наприклад, Facebook, 

Google, Yahoo), програмного забезпечення (Microsoft), компанії, що займаються 

доменами (VeriSign), постачальників інтернет-послуг (компанії-провайдери) та 

телекомунікаційні компанії (AT&T). Однак, аналіз діяльності інформаційних 

ТНК обох типів наводить на думку, що на даний час інформаційні ТНК все 

частіше об'єднують у собі різноманітні ланки як з виробництва контенту, 

засобів поширення інформації, так і мереж з поширення інформації, що 

ускладнює як її типологізацію, так і термінологію.  

5. І, нарешті, дослідження діяльності інформаційних корпорацій в 

Інтернет-сфері дозволило виокремити такий малодосліджуваний фактор, як 

можливий вплив інформаційно-технологічних корпорацій на політичні процеси 

у системі міжнародних відносин. Відповідно до трьох центрів сили, що 

прагнуть контролювати світову політику, утворилися три конкурентні ТНК, що 

контролюють серце світової мережі – пошукові сервіси: провідну позицію в 

світі за сприяння США займає Google Inc, яка входить до складу холдингу 

Alphabet, на просторах колишнього СРСР під патронажем Російської Федерації 

з’явився Yandex, а в Східній Азії провідну позицію відіграє Baidu. 

Аналіз політичних та технологічних принципів діяльності цих корпорацій 

дозволяють зробити  висновок, що занепокоєння зростанням могутності цих 
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корпорацій серед політичних еліт світу не є безпідставними. Реально довести 

втручання світових Інтернет-гігантів в політичне життя країн доволі складно, 

проте наявні можливості для подібного втручання не викликають сумнівів. 

Доступ до особистих даних людини є одним з найбільш глобальних 

інструментів впливу таких ТНК. Користувачі пошукових сервісів та соцмереж 

самі надають величезну кількість особистих даних. Які б методи не 

використовували державні спецслужби, Google, Yandex чи Baidu знають про 

своїх користувачів набагато більше: в процесі відповіді на пошуковий запит 

програма аналізує близько 2 тис. чинників, що ідентифікують конкретного 

користувача.  

Використовуючи інформацію про вподобання користувача пошукова 

система може проводити маніпуляції із ранжуванням результатів пошуку, 

наприклад, за допомогою явища зміщення негативу або підвищення рейтингу 

позитиву тощо, а також через функцію автозаповнення шляхом пропонування 

«потрібних фраз».  Подібні технології дозволяють здійснювати внутрішній або 

транскордонний вплив на суспільну свідомість, особливо в точках біфуркації – 

під час виборів, суспільних заворушень, військових операцій тощо. При чому, 

таким маніпулюванням сприяє суспільна думка, що комп’ютерний пошук 

повністю неупереджений та об’єктивний. 

Враховуючи, що всі три досліджувані ТНК опікуються не лише пошуком, 

а й пропонують великий перелік інших сервісів (геолокаційні служби, форуми, 

соціальні мережі, поштові та розважальні сервіси тощо), що посилює 

можливості впливу на вподобання користувачів, в дисертації дійшли висновку, 

що ці цифрові корпорації можуть стати потенційно куди більш впливовими, ніж 

держави. На даний час можливості корпорації активно використовуються 

різними структурами в своїх політичних інтересах. Якщо контролювати 

оперативні інформаційні приводи традиційні державні актори не в змозі, то по-

іншому ситуація складається з довгостроковими проектами. Держави доволі 

часто використовують потенціал ТНК для своїх інтересів.  

В цьому контексті занепокоєння викликає розширення впливу Yandex на 

території України в умовах війського конфлікту та інформаційної війни із 

Російською Федерацією. Найкращим рішенням було би введення режиму 

сприяння для українських пошукових систем, однак їх ресурси значно 

поступаються за привабливістю пропозиціям від Google чи Yandex. 
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глобального розвитку. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка МОН України. – Київ, 2016. 

Дисертаційну роботу присвячено комплексному дослідженню 

становлення нового типу акторів світової політики – транснаціональних 

корпорацій, та в умовах інформаційного суспільства визначенню ролі та 

виокремленню позиції інформаційних ТНК як одного з впливових акторів 

світової політики у трансформації міжнародної системи та пришвидшенні 

глобалізаційних процесів.  

В цьому контексті визначені та проаналізовані ймовірні шляхи та моделі 

взаємодії ТНК із традиційними та новими акторами.  

Досліджені роль та значення інформаційних ТНК у світовій політиці на 

прикладі Інтернет-ТНК пошукового напрямку: Google, Yandex та Baidu.  

Сформульовано висновок, що хоча національні держави залишаються 

основним учасником міжнародної політичної системи, однак в умовах 

інформаційного суспільства нові актори, передовсім, могутні транснаціональні 

корпорації, що задіяні в інформаційній сфері, здатні впливати не лише на 

політичну, економічну, культурну галузі життя суспільства, а й на свідомість як 

окремого індивіда, так і всього світового співтовариства. 

Ключові слова: інформаційні транснаціональні корпорації, актор 

світової політики, міжнародні організації, корпоративна соціальна 

відповідальність, корпоративна дипломатія, Google, Yandex, Baidu. 

 

АННОТАЦИЯ 

Гридасова А.А. Информационные транснациональные корпорации в 

мировой политике. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и 
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глобального развития. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Министерство образования и науки Украины. –Киев, 2016. 

Диссертационная работа посвящена комплексному исследованию 

становления нового типа акторов мировой политики – транснациональных 

корпораций, и в условиях информационного общества определению роли и 

позиции информационных ТНК как одного из влиятельных акторов мировой 

политики в трансформации международной системы и ускорении 

глобализационных процессов. 

В этом контексте определены и проанализированы возможные пути и 

модели взаимодействия ТНК с традиционными и новыми акторами. 

Исследованы роль и значение информационных ТНК в мировой политике 

на примере интернет-ТНК поискового направления: Google, Yandex и Baidu. 

Сформулирован вывод, что хотя национальные государства остаются 

основными участниками международной политической системы, однако в 

условиях информационного общества новые акторы, прежде всего, мощные 

транснациональные корпорации информационной сферы, способны влиять не 

только на политическую, экономическую, культурную сферы жизни общества, 

но и на сознание как отдельного индивида, так и всего мирового сообщества. 

Ключевые слова: информационные транснациональные корпорации, 

актор мировой политики, международные организации, корпоративная 

социальная ответственность, корпоративная дипломатия, Google, Yandex, 

Baidu. 

 

ANNOTATION 

 

Grydasova G.O. The information transnational corporations in the world 

politics. – Manuscript. 

The Thesis for Ph.D. Degree in Political Sciences, Specialty 23.00.04 – 

Political Problems of International Systems and Global Development. – Taras 

Shevchenko National University of  Kyiv, Ministry of  Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The Thesis is devoted to complex study of the new emerging types of the world 

political actors – transnational corporations; it aims at determining the roles and 

specific positions of transnational corporations, which influence world politics by 

transforming international systems and accelerating global processes within 

information society.  

The activities of modern transnational actors has been defined as the serious 

challenge for states and the whole global state-centric system. However the relations 

of traditional and new participants in the global arena are multilevel with a 

multidirectional structure.  

The multilateral diplomacy is being developed, which includes more than two 

states to secure problem solving, as well as multilevel diplomacy.  
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Within this context there has been determined several possible models 

(partnership, confrontation, interdependence and neutrality) as well as the specific 

political and legal relations of the TNCs with the traditional global political actors.  

The political interaction of the TNCs with the new actors of the global politics 

(metropolitan areas, international criminal groups, migration trends, regional 

subjects, global religious institutions, separate individuals etc.) has been analyzed. 

All the above mentioned lays the groundworks for the conclusion that modern 

international relations are defined by multilevel structure with the forecasts in the 

field being much more complicated due to the increase of quantity and quality of 

actors in international relations. 

The essence of the TNCs transformation in informational area has been 

determined along with the TNCs modern types in informational area. There has been 

studied the role and value of TNCs in informational area within the global politics, 

with the examples of the internet-searching TNCs: Google, Yandex and  Baidu.  

The conclusion defines that although national states remain the central actor of 

the global political system, the new actors (mighty transnational corporations in the 

informational area) are able to influence political, economic, cultural fields, as well as 

consciousness of a separate individual and the whole society.  

It sets forth that home and host states recipients mostly promote strengthening 

TNCs positions and their further expansion, contributing to the «erosion» of own 

sovereignty for the sake of solving the problems, which require the efforts of the 

transnational corporations.  

Currently the TNCs’ possibilities are widely used by different structures in 

their own political interests. It is impossible for the traditional state actors to control 

operational information causes, but the situation is different with the long-term 

projects. Quite often the states use the TNCs’ potential in their own interests. 

The thesis study finds, that within the information society the mighty 

transnational corporations become the «information empires», able to influence 

economic and cultural fields as well as human consciousness. In this context the 

Yandex expanding influence becomes a matter of concern, specifically due to its 

activity on the territory of Ukraine in terms of the armed conflict with Russian 

Federation. According to the context, the best decision would be to introduce 

assistance regime for Ukrainian web-search engines, although their resources are 

much less attractive than the ones of Google or Yandex. 

Key terms: transnational corporations, global political actor, international 

organisations, corporate social responsibility, corporate diplomacy, Google, Yandex, 

Baidu. 
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