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ВСТУП 

 

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 
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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 вибірково сприяти транснаціоналізації власної економіки, 

регулюючи та 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 
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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. 

Дисертаційна робота 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 такого нового типу акторів світової 

політики як транснаціональні корпорації, 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 таких 

дослідницьких завдань: 
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 виявити та представити характерні риси наявних концептуальних 

інтерпретацій сутності та змісту діяльності ТНК в сучасній системі 

міжнародних відносин; 

 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 надати 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 
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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. 

Поруч із методом комплексного аналізу у роботі використовуються 

закони та інструментарій системного аналізу, що дозволяє встановити 

структурні зв’язки між елементами досліджуваної системи.  

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. 
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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; 
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 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; 

 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 
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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 

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 
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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. 

Особистий внесок дисертанта.  

Дисертаційна робота є самостійною науковою розробкою автора. Всі 

положення та висновки дослідження розроблено безпосередньо дисертантом. 

Публікації за темою дисертаційної роботи підготовлено автором самостійно. 

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 року, м.Київ); Х Міжнародній науково–
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прaктичній конференції студентів, acпірaнтів і молодих вчених 

«Шевченківcькa веcнa» (21 березня 2013 року, м. Київ); Міжнародній 

науковій конференції «Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні 

виміри» (19 квітня 2013 року, м. Київ); Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» 

(24 жовтня 2013 року, м. Київ); ІІ Всеукраїнській науковій конференції 

«Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» (29-30 листопада 2013 

року, Дніпропетровськ); ХІ Міжнародній науково–прaктичній конференції 

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

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

трансформаціях сучасного світу: геополітичний вимір» (14 квітня 2014 року, 

м. Київ); Міжвідомчому круглому столі «Регіональні інтеграційні утворення 

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

Міжвідомчому круглому столі «Безпековий вимір сучасних міжнародних 

відносин: політичні, економічні, інформаційні та гуманітарні аспекти» (17 

червня 2014 року, м. Київ); ХІІ Міжнародній науково–прaктичній 

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

квітня 2015 року, м. Київ); Міжнародній науково-практичній молодіжній 

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

квітня 2015 року); Науково-методичній конференції «Європейські студії в 

університетах України» (22 квітня 2016 року, м.Київ); Міжнародній науково-

практичній Інтернет-конференції «Трансформаційні процеси у сучасних 

міжнародних відносинах: політичні, безпекові і комунікативні аспекти» (14 

квітня 2017 року, 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. 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ             

 

 

1.1. Концептуальні підходи до трансформації акторів 

міжнародних відносин в умовах глобалізації  

 

 

Концептуалізація діяльності учасників міжнародних відносин у ХХІ ст. 

в цілому ґрунтується на двох протилежних парадигмах – 

державоцентриській і транснаціоналістичній. Перша виходить з того, що 

держава залишається найвпливовішим актором сучасної системи 

міжнародних відносин, а друга наполягає на тому, що держава втрачає своє 

місце, роль і значення, оскільки на міжнародній арені зростає вплив інших 

акторів. Розглянемо аргументи двох протилежних концептуальних напрямів. 

Державоцентрична концепція світового порядку пояснює діяльність 

інших, окрім держави, впливових акторів на політичній арені світу тим, що 

їхня активність відбувається в тих рамках, які визначають і контролюють 

держави [1]. Міжнародні організації позбавлені автономної дієвої сили, тому 

що держава має більше значення, ніж будь-який інший актор, такий як: 

міжнародна організація, ТНК тощо. Однак поширення міжнародних і 

транснаціональних об’єднань та організацій – від ООН та її спеціалізованих 

установ до міжнародних впливових груп і соціальних рухів – зумовлює 

трансформацію форми й динаміку розвитку світового суспільства. Сьогодні 

доводиться констатувати, що політична карта вкрита як державними, так і 

недержавними транснаціональними мережами. 

Згідно з цією концепцією держава може поступитися частиною своїх 

власних функцій наднаціональним або субнаціональним органам, але лише 

вона забезпечує легітимність користування переданим обсягом власних 

повноважень, оскільки тільки вона представляє населення, що мешкає на 
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даній території, і має «виключне право голосу» від імені свого населення в 

міжнародних організаціях. Держава відіграє монопольну роль у розробці, 

ухваленні та здійсненні законів на підконтрольній їй території, та й у 

зовнішньополітичному аспекті роль держави також посилюється. Якщо 

формується система глобального економічного, соціального та 

природоохоронного управління, розширюється й сфера застосування 

міжнародного права, згідно з яким мають укладатися міждержавні угоди й 

діяти наднаціональні організації. 

З погляду транснаціоналістів політичні лідери держав користуються 

сучасними комунікаціями, що поєднують їх у глобальні мережі політичної 

взаємодії та впливають на їх дії й ухвалення рішень. Завдяки новітнім 

технологіям усі учасники міжнародних відносин – від людини до 

міжнародної організації й держави –  деякою мірою стають рівноправними та 

виходять за межі державних кордонів. Нові форми багатосторонньої й 

глобальної політики залучають уряди, міждержавні організації, 

транснаціональні корпорації й міжнародні недержавні організації, кількість 

яких  значно  та постійно зростає. Поширення транснаціональних мереж 

зменшує державний контроль над власними громадянами, іншими 

мешканцями країни та ускладнює вирішення будь-яких міжнародних питань 

без співпраці з іншими учасниками міжнародних відносин. 

Розширення повноважень міжнародних організацій і зростання впливу 

транскордонних суб’єктів у різних сферах діяльності змінює функції 

державних кордонів, які стають «прозорішими». Втрата державними 

кордонами частини бар’єрних функцій розглядається як прояв загальної 

кризи Вестфальської системи національних держав. Держава делегує свої 

функції регіональним і міжнародним організаціям. Інтеграційні угрупування 

створюються  не лише відповідно до спільності економічних інтересів 

сусідніх держав, але й відповідно до їхньої належності до культурних або 

цивілізаційних регіонів. Значна увага приділяється проблемам 
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територіальної самоідентифікації особистості. 

В умовах глобалізації та поширення норм міжнародного права держава 

втрачає частину свого суверенітету, тому вона прагне поширити свій вплив, 

взяти під контроль зовнішні чинники й укріпити етнічну і політичну 

ідентичність громадян тієї політико-територіальної одиниці з чіткими й 

визнаними міжнародною спільнотою кордонами, яку вона представляє. У 

світі продовжує існувати чітка силова ієрархія держав, що прагнуть зміцнити 

свій суверенітет. Це насамперед стосується основних центрів сили – США та 

Китаю. 

Розглянувши стисло два основних концептуальних підходи, можемо 

констатувати, що в цілому діяльність транснаціональних акторів на відміну 

від держави може обмежуватися часом і відповідальністю, що дає їм 

поштовх розвиватися динамічніше, бути в тісних відносинах з усіма 

головними учасниками міжнародних відносин і піддавати сумніву державно-

центристську систему світу. Взаємодія різнорідних за багатьма параметрами 

держав з недержавними акторами стимулює розвиток багатосторонньої та 

багаторівневої дипломатії, що сприяє знаходженню компромісів і вирішенню 

актуальних питань глобального масштабу. Тенденція до зростання кількості 

держав свідчить про те, що їх кордони проведено з мінімальним урахуванням 

етнічних і культурних бажань населення, і це спонукає націоналістичні сили 

до самовизначення. 

У ХХІ ст. глобалізація значною мірою визначає стратегію світового 

розвитку та здійснює величезний вплив на розуміння громадянського 

суспільства та ролі держави. Процес глобалізації – це не нове явище. 

Впродовж усієї своєї історії людство прагнуло інтегруватися, бути частиною 

єдиного політичного, економічного чи соціокультурного простору задля 

розвитку й зростання добробуту громадян як найбільшої цінності держави. 

Однак реальною глобалізація стає в останні десятиліття як результат 

революції засобів комунікації на основі інформаційно-комунікативних 
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технологій. Глобалізація – це багатовимірний процес, що охоплює всі грані 

функціонування сучасного суспільства. 

На початку ХХІ ст. трансформувалося ставлення до національної 

держави. З одного боку, особливих змін в ідеї державотворення не відбулося, 

було створено десятки нових країн, що отримали світове визнання й обрали 

ідеал національної соціально-правової держави як базовий принцип свого 

існування. З другого боку, принципи національної спільності піддаються 

радикальному сумніву й переглядаються, а погляд на них як на рудимент 

попередньої епохи й анахронізм, що відживає свій вік, набуває популярності 

та додаткових обґрунтувань.  

Сьогодні транснаціональні корпорації та неурядові організації почали з 

небаченою раніше легкістю перетинати національні кордони й впливати на 

населення менш розвинутих країн, оскільки «ні національні уряди, ні 

локальні влади не зможуть власними силами впоратись із проблемами, 

породженими зростанням взаємозалежності» [2]. 

Розуміння проблеми національної держави в умовах глобалізації 

характеризується наявністю низки різних поглядів на це питання. 

Утворилося кілька різноманітних підходів, що іноді суперечать один одному. 

Проте в поглядах дослідників, які вивчають це питання, можна виділити 

спільні риси, що дозволяють об’єднати їх у групи. Відтак, розглядаючи 

теоретичні аспекти взаємодії держави з новими транснаціональними 

акторами, виокремимо три напрями, які характеризують ставлення 

дослідників до майбутньої ролі держави – революційний,  еволюційний і 

скептичний. Основні ідеї трьох поглядів на сучасні трансформаційні процеси 

у світі наведено в таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1.  

Три погляди на глобалізацію [3] 

 Підходи 

 гіперглоба

лістській/ 

революцій

ний  

еволюційний/ 

трансформістський 

скептичний  

Нове Наступ 

глобальної 

ери 

Безпрецедентний 

рівень глобалізації 

Формування 

торговельних блоків, 

слабкіше глобальне 

керування, ніж у 

попередні роки 

Головні 

риси 

Глобальний 

капіталізм, 

керування у 

глобальних 

масштабах 

Інтенсивна й 

екстенсивна 

глобалізація 

Світ менш 

взаємозалежний, ніж у 

1890-х роках 

Міць 

національ-

них урядів 

Слабшає та 

розпадаєть-

ся 

Переглянута, 

реконструйована  

Зміцнена та збільшена 

Рушійні 

сили 

глобалізації 

Вільний 

капітал і 

нова 

технологія 

Рух до модернізації 

свого суспільства 

Державні механізми та 

ринкові структури 

Вид 

стратифіка-

ції 

Ерозія 

старих 

ієрархій 

Нова архітектура 

світового порядку 

Підсилена 

маргіналізація Півдня 

Домінант-

ний мотив 

Стандарти-

зація: Мак-

Дональдз, 

Мадонна й 

ін. 

Трансформація 

політичного 

суспільства 

Реалізація національних 

інтересів 

Концептуа-

лізація 

глобалізації 

Перегляд 

природи 

людських 

дій 

Перегляд 

міжрегіональних 

відносин 

Інтернаціоналізація та 

регіоналізація 

Історична 

траєкторія 

Глобальна 

цивілізація 

Глобальна інтеграція 

й одночасна 

фрагментація 

Регіональні блоки, 

зіткнення цивілізацій 
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Сумарна 

теза 

Закінчення 

історичної 

релевант-

ності нації-

держави 

Здійснюється 

трансформація 

державної міцності 

та світової політики 

Інтернаціоналізація стає 

залежною від згоди 

держав і світового 

співвідношення сил 

 

 Перший, «гіперглобалістській/революційний» напрям, що акцентує 

увагу на зникненні національної держави, представлено в дослідженнях 

Ф. Фукуями, Р. Райха, Х. Булла, Е. Сепіра, К. Омає, О. Янга, 

П. Малиновського. 

У цьому підході на перший план висунуто економічну складову. Для 

гіперглобалістів глобалізація знаменує початок нової ери людської історії, 

коли «традиційні національні держави стають неприродними та навіть 

неможливими комерційними одиницями світової економіки» [4, с.79]. 

Прибічники гіперглобалізму констатують утворення глобального ринку, що 

супроводжується  «денаціоналізацією» світової економіки внаслідок 

оновлення й розвитку транснаціональних виробничих, торговельних і 

фінансових мереж. Національна держава «затиснута» між сильними 

локальними й глобальними механізмами керування. На думку 

гіперглобалістів, національна держава як форма організації світового 

політичного, економічного й культурного життя поступово зникне взагалі. 

Гіперглобалізм уявляє глобалізацію майбутнього як фундаментальну 

реконфігурацію «усієї системи людських дій». Дійсно важливі рішення 

«транснаціональні компанії ухвалюватимуть спільно з регіональними 

урядами ... Це буде свого роду високотехнологічний архіпелаг посеред моря 

злиденного людства» [5]. На переконання гіперглобалістів економічний 

обмін такий важливий і цінний для окремих країн, що про військовий 

конфлікт за їх участю не може йти мови. Якщо не відразу, то з посиленням 

глобалізаційного процесу. У цьому контексті американський дослідник 

М. Дойл вважає, що необоротна взаємна залежність, а з нею й абсолютне 
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панування ліберальної демократії, що виключає війну, настане між 2050 та 

2100 роками [6]. 

У межах гіперглобалізму виділяються неолібералісти, які підтримують 

зростання ролі індивідуального й ринкових механізмів на противагу 

гегемонії держави, та дослідники, що за традицією марксистів зауважують на 

те, що глобальний капіталізм створює й посилює структурну нерівність як 

усередині окремої країни, так і між країнами [7]. 

Таким чином, гіперглобалісти вважають, що в рамках глобального 

суспільства немає місця локальним кордонам, а національна держава й 

національна культура  взагалі поступово зникнуть. Національні держави вже 

не здатні контролювати й координувати процеси на їх території, оскільки ці 

процеси через високий ступінь інтеграції світової економіки залежать від 

того, що діється на територіях інших держав. Зміни відбуваються не лише на 

економічному рівні – національна культура поступово змінюється на 

ідеологією всесвітнього консюмеризму, який формує нову ідентичність, 

універсальні цінності та стилі життя. 

Другий напрям очолюють скептики й критики глобалізації, 

здебільшого представники американської політологічної школи –  

С. Гантінгтон, П. Хірст, Г. Томпсон, С. Краснер, Б. Барбер, Д. Кортеж, 

Г. Дейлі, П. Бьюкенен. У Європі найвидатнішим теоретиком контрглобалізму 

став Дж. Голдсміт. Загалом скептики вказують на те, що інтегрованому 

світові загрожує небезпека опинитись у залежності від заснованих на 

насильстві режимів, злочинців, несамовитих жертв власної ідеології або 

релігії. Навіть 42-й Президент США Б. Клінтон вимушений був визнати, що 

окремі групи та держави «можуть віднині втручатись у життя сусідів та 

паралізувати їх життєво важливі системи, зруйнувати торгівлю, поставити 

під питання благополуччя та добробут народів, послабити їх можливості 

функціонувати» [8]. Із зазначеного вище випливає і реакція силових структур 

США, які замовчують інформацію щодо світу, що саморегулюється, та 
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посилення глобалізаційних процесів.  

Загалом констатується відсутність значних змін щодо національної 

держави в поглядах «антиглобалістів-скептиків». На противагу 

гіперглобалістам скептики розглядають глобалізацію як інтегровану світову 

економіку, сучасний етап розвитку якої підтверджує лише поглиблення 

інтернаціоналізації, тобто посилення взаємодії між здебільшого 

національними економіками. 

Слід зауважити, що велика частина представників цього підходу все ж 

визнає наявність феномена глобалізації, але лише як посилення світової 

взаємозалежності. Сучасний світ уже дуже чітко розподілений на декілька 

політико-економічних і цивілізаційних блоків, що достатньо чітко 

локалізовані географічно, і цей розподіл і далі посилюється. 

Погляди скептиків щодо глобалізації базуються на теоріях культурно-

історичних типів і локальних цивілізацій, у яких заперечується лінійність 

цивілізаційного розвитку, що лежить в основі ідеї гіперглобалістів щодо 

прогресу [9]. Велике значення в цьому відношенні мають роботи 

С. Гантінгтона, особливо його праця «Зіткнення цивілізацій». Характер 

взаємодій цивілізаційних блоків Гантінгтон визначає як конфлікт, оскільки 

принципові розбіжності між цивілізаціями не сприяють компромісу. У 

сучасному світі не лише не відбувається інтеграція, а, навпаки, відчутно 

посилюється націоналізм, культурний та ідеологічний фундаменталізм [10]. 

Проте скептики-антиглобалісти мають і вагомі економічні підґрунтя 

для підтвердження своєї точки зору. Згідно з теорією світ-системного аналізу 

І. Валлерстайна в рамках світ-економіки виділяються групи суспільств, що 

створюють центр, периферію та напів-периферію системи. Групуються вони 

не за географічною близькістю, а за характером зв’язків. Усередині центру 

капіталістичної світ-економіки встановлюються відносини кооперації та 

конкуренції [11, 12]. У теорії І. Валлерстайна суспільні зміни розглядаються 

переважно як процеси на супранаціональному рівні (виникнення мережі 
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інтернаціональних зв’язків), на рівні національному зміни не мають 

радикального характеру (постійність національно-державної визначеності 

соціальної організації одиниць у системі), на субнаціональному рівні 

(процеси всередині одиниць) процеси взагалі не розглядаються як системні 

зміни [13]. 

Представники цього напряму, наголошуючи на ілюзорності 

глобального уряду, глобальної економіки і глобальної культури, звертають 

увагу на зростання економічної маргіналізації країн третього світу, 

домінуюче положення у світі західної капіталістичної економіки і культури. 

Зазначимо, що подібна нерівність сприяє розвитку фундаменталізму та 

агресивного націоналізму як захисної реакції. 

Таким чином, на думку скептиків, в умовах глобалізаційного розвитку 

певні національні держави не лише не втратили свого значення, а й посилили 

його на базі можливостей транскордонного економічного впливу. Уряди 

розуміються не якості жертв інтернаціоналізації, а, навпаки, як її головні 

архітектори. У цьому сенсі глобалізація є проектом західних країн, що 

прагнуть у такий спосіб розповсюдити свій вплив на весь світ. А значення 

національних кордонів у сучасному світі не лише залишається дуже 

важливим, але й продовжує посилюватися, реагуючи на тенденції 

націоналізму та регіоналізму, що посилюються. 

Третій напрям представлено як «трансформістський» або 

«еволюційний» підхід. До прибічників цього напряму можна зарахувати 

Дж. Розенау, А. Гідденса, А. Макгрю, Дж. Ператона, Д. Гольдблата, 

Д. Хельда, Е. Гідденса, У. Бека, Б. Джонса. 

Загалом дослідники цього напряму стверджують, що сучасні процеси 

глобалізації не мають історичних аналогів. Уряди та суспільства по всьому 

світу змушені адаптуватися до реалій, коли більше не існує чіткого розподілу 

між національними та міжнародними, внутрішніми та зовнішніми справами. 

У цьому сенсі глобалізація розглядається як трансформуюча сила, що 
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відповідає за зміни всіх сфер життя суспільства. Вона поступово руйнує 

відмінності між вітчизняними та іноземними, між внутрішніми та 

зовнішніми проблемами. Дж. Розенау вказує на створення в традиційному 

суспільстві нового політичного, економічного та соціального простору, у 

якому на макрорівні повинні пристосовуватися держави, а на місцевому рівні 

– локальні громади [2, p.4-5].  

Однак прихильники еволюційного підходу на відміну від радикалів 

відмовляються визначати напрям процесу, що охопив світ, самою суттю якого 

є непередбачувані зміни та чиєю головною характеристикою є виникнення 

нових суперечностей. Вони бачать у глобалізації тривалий процес, повний 

протиріч, підданий різним кон’юнктурним змінам, і не претендують на 

знання траєкторії світового розвитку, вважаючи неважливим передбачення 

параметрів міжнародної системи, чітке визначення потреб світового ринку 

або вичерпну характеристику світової цивілізації, що виникає. Вчені цього 

напряму проявляють обережність й обачність, не бажаючи створювати чітко 

окреслені картини міжнародної системи, що трансформується. Вони не 

пророчать створення загального світового суспільства,  не кажучи вже про 

єдину світову державу. 

Глобалізація асоціюється в них із формуванням нової світової 

стратифікації, коли деякі країни поступово, але міцно увійдуть в «око 

тайфуну»  – у центр світового розвитку, у той час, як інші країни безнадійно 

маргіналізуються. Однак, враховуючи наявний розрив одних країн від інших, 

не буде розподілення на «перший» та «третій» світ – воно буде складнішим. 

У дійсності всі три світи будуть присутні в майже кожному великому місті у 

якості «трьох кіл» – багатих, згодних з чинним порядком та тих, хто 

опинився «викинутим на узбіччя» [14]. Відтак глобалізація формує нову 

ієрархію, що вже абсолютно не пов’язана з географічною територією, а 

проникає в усі спільноти й регіони світу. Тобто глобалізація формує нові 

моделі глобальної стратифікації, в рамках яких певні держави, суспільства та 
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спільноти все сильніше залучаються до нового міжнародного порядку, 

водночас інших усе більше відтісняють на задній план [15]. 

Важливою ідеєю трансформізму/еволюціонізму є констатація 

зростання ролі національної держави. Глобалізаційні процеси викликають 

потребу в інтенсифікації та відродженні національної ідентичності, оскільки 

держави змушені розробляти стратегії поведінки в умовах глобалізації, 

реагувати на виклики глобалізації, що ще більше підсилює їх роль.  

Показовою у цьому аспекті є криза європейської ідентичності, 

спричинена  такими глобалізаційними наслідками, як регіональна інтеграція 

та створення Європейського Союзу, а також міграційними хвилями з інших 

регіонів. Порушення тендітної гармонії між двома основними складовими 

національної ідентичності, співвідношення яких можна назвати діалектикою 

глобального й локального, призводить до порушення єдності в уявленнях 

щодо сутності «національного» та призводять до збою цілісного історичного 

проекту «націєтворення» [16, с.73-74]. 

 Таким чином, у цьому аспекті думки трансформістів/еволюціоністів 

збігаються зі скептиками, проте, зважаючи на акцентування значення 

глобалізації у цьому підході, зміні та посиленню ролі національної держави 

приділяється більше уваги. Трансформісти сприймають глобалізацію як 

тривалий історичний процес, в рамках якого досліджують різні аспекти 

трансформації держави-нації, зокрема й на рівні детериторізації та 

глокалізації [13]. 

Сутність концепції детериторізації полягає в послабленні взаємозв’язку  

між місцем проживання та культурними, соціальними практиками, досвідом 

та ідентичністю завдяки глобальним ЗМІ та інформатизації суспільства. 

Глокалізація – процес, заснований насамперед на перерозподілі привілеїв і 

дискримінації, багатства й бідності, сили та безсилля, свободи й залежності. 

Глокалізація – це монополізація можливостей свободи дій [17]. Вона 

виступає специфічним регіональним сценарієм глобалізації, демонструючи 
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одночасність процесів глобалізації й локалізації. 

У рамках цього підходу, до якого схиляється й автор роботи, 

вважається, що процеси, які відбуваються в міжнародній системі, становлять 

загрозу здебільшого для «ліберальної моделі держави», а для інших моделей 

(«неоконсервативної» та «соціал-демократичної») держава жодною мірою не 

втрачає свого значення [18]. Відбувається трансформація й адаптування 

держави до нових умов.  

Щодо трансформації держави, то спостерігається подвійна тенденція. З 

одного боку, відбувається відмова держави від повноти суверенітету й 

виконання своїх традиційних функцій, а з другого – ті країни, що володіють 

достатніми ресурсами, активно протидіють цим тенденціям. Це демонструє, 

що зміна функцій держави під впливом процесів розвитку сучасної 

міжнародної системи відбувається більшою мірою в слабких та залежних 

країнах [19].  

Посилення впливу нових транснаціональних акторів на 

функціонування держави теж має два боки: сприяє послабленню держави, 

проте водночас потребує державної підтримки свого існування та 

стабільності. ТНК не є повністю надтериторіальними, вони пов’язані з 

певними країнами, проводячи торговельні операції здебільшого в межах 

США, Японії та Європи. Відповідно, і їхня роль розглядається або як чинник 

поширення експлуатації по всьому світу та втрати державного впливу на 

суспільно-економічні процеси, або як чинник, що сприяє економічному 

розвитку та політичній стабільності, залежно від могутності країни та 

походження ТНК.  

Проте останнім часом могутність деяких корпорацій досягла такого 

рівня, що загрозу відчувають не лише слабкі, а й розвинуті країни. Держави 

за підтримки інститутів громадянського суспільства стримують негативні 

наслідки транснаціональної діяльності. Таким чином, вимальовується 

тріумвірат сучасної світової системи: держава, світове громадянське 
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суспільство й транснаціональні корпорації в повній своїй різноманітності.  

На думку автора, найбільше наближена до реальності зазначена вище 

взаємодія, що може бути досліджена та врегульована в рамках 

неоконсерватизму, що детальніше аналізуватиметься нижче.  

Підсумовуючи все зазначене вище, в межах аналізу трьох 

концептуальних напрямів, можна зауважити, що для представників 

гіперглобалістичної течії сучасна глобалізація являє собою нову еру, що 

характеризується нівелюванням значення держави. В міжнародних 

відносинах поруч із міждержавними набувають значення й взаємодії «акторів 

поза суверенітетом», тобто недержавних акторів, що відіграють роль 

своєрідного світового громадянського суспільства. Відносини широкого кола 

акторів мають взаємопов’язану структуру, у якій будь-яке потрясіння одного 

із секторів негайно віддзеркалюється в інших незалежно від кордонів між 

внутрішніми та міжнародними процесами. 

Скептики, навпаки, доводять, що глобалізація є міфом, у рамках якого 

значення національних держав залишається майже незмінно великим. 

Реальними міжнародними акторами виступають лише найпотужніші 

держави, конфліктні чи кооперативні відносини між якими становлять 

сутність міжнародної політики. Всі інші учасники міжнародних відносин, 

зокрема міжнародні урядові та неурядові організації, ТНК тощо, 

розглядаються у цій парадигмі як носії делегованих інтересів великих 

держав.  

З погляду трансформістів/еволюціоністів держави та суспільства у 

всьому світі  змінюються, намагаючись адаптуватися до нових реалій.   

Залишаючись суверенними, держави все більше залежать від економічних 

складових глобалізації, посилюється вплив ТНК на світову політику. 

У цілому, враховуючи все зазначене вище, констатуємо факт 

трансформації інституту національних держав, яка супроводжується такими 

негативними чинниками, що сприяють хаосу, як релігійний фундаменталізм, 
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націоналізм, расизм, підривання авторитету міжнародних організацій, 

пріоритет місцевого самоврядування, релігійне самоствердження, етнічна 

нетерпимість, розповсюдження зброї масового ураження та звичайних 

озброювань, розширення військових блоків, формування центрів 

міжнародного тероризму й організованої злочинності, насильницька 

реалізація принципу самоствердження меншості, економічна нерівність, 

некероване зростання населення, міграційні процеси, крах екологічних 

систем, виснаження природних ресурсів. 

Сьогодні центр ухвалення рішень має тенденцію до зміщення в бік 

наднаціональних інститутів. У сучасному світі виявляються суперечності 

міжнародних норм, насамперед принципів ООН. Багато вчених і політичних 

діячів піддають сумніву ефективність цього глобального органу, який не 

здатен регулювати та забезпечувати сталий розвиток цивілізації світу, що 

свідчить про потребу в його реформуванні. Прикладом несправедливості та 

показником лише красивих слів на папері може слугувати один з основних 

принципів ООН – принцип рівноправ’я [20, c.192]. 

На еволюцію глобального керування впливають об’єктивні й 

суб’єктивні чинники, різноманітні організовані або стихійні дії. Однак 

наслідок впливу таких дій або чинників на розвиток сучасної системи 

міжнародних відносин набагато менш передбачуваний, ніж вплив 

аналогічних дій і чинників на політичне керування в тій або іншій країні. У 

зв’язку із цим можна говорити про розширення підстав так званого 

парадокса участі, сформульованого відомим дослідником міжнародних 

відносин М. Ніколсоном. Цей парадокс полягає в тому, що чим менше 

учасників на міжнародній арені й чим більше вони однорідні, тим більше 

передбачувані їхні дії та наслідки цих дій. Прогноз стає проблематичним не 

лише через збільшення кількості учасників, а й через розширення діапазону 

чинників, що впливають на міжнародне життя [21]. 

Досить складним і поки що не повністю вивченим є питання про 
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взаємодію двох рівнів наднаціонального управління – глобального й 

регіонального (наприклад, ООН – ЄС). Дискусійними залишаються питання 

розподілу повноважень між цими двома рівнями управління, домінування 

одного по відношенню до іншого, створення «територіальних органів» у 

різних регіонах світу. 

Транснаціональні корпорації та неурядові організації стали з 

небаченою раніш легкістю перетинати національні кордони та владарювати 

над населенням менш розвинутих країн, оскільки «ні національні уряди, ні 

локальні влади не зможуть власними силами розв’язати проблеми, що 

спричинені взаємозалежністю, яка зростає» [22].  

У сучасних умовах економіки держав не просто стають 

взаємозалежними, вони інтегрується у практично єдине ціле. Існує якісна 

різниця між взаємозалежною економікою та глобалізованою економікою. 

Мова йде не лише про значне зростання обсягів торговельних потоків, а й 

про такий світовий ринок, що виглядає як ринок єдиної держави. Нівелюючи 

бар’єри між суверенними державами, глобалізація трансформує внутрішні 

соціальні відносини, руйнує культурні табу та знищує будь-який 

партикуляризм. 

Аналізуючи діяльність міжнародних акторів, слід брати до уваги, що 

вони вкрай різноманітні за багатьма параметрами – насамперед серед цих 

параметрів слід назвати ресурси. Якщо економічний показник є головним 

для ТНК і транснаціональних банків, то інші актори, маючи значно менше 

економічних та фінансових можливостей, стають політично впливовими. 

Наприклад, ресурсом може бути політичний голос держави в ухваленні 

рішень в ООН або іншої міжурядової організації.  

Сьогодні з’явилася нова група міжнародних акторів – 

внутрішньодержавні регіони, характерною особливістю яких є концентрація 

навчальних, наукових, фінансових й інших структур. Як наслідок, 

створюються «міжмережеві вузли», що відкривають для них нові можливості 
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та які є своєрідними «воротами» в глобальний світ «пост-Вестфальської» 

епохи. Такими територіями є, наприклад, Нью-Йорк, Лондон, Токіо, 

Вашингтон, Південна Каліфорнія, Майамі, Ванкувер та ін. Такі території 

починають розвиватися вкрай динамічно, і ресурси, якими вони володіють, 

важко класифікувати й підрахувати  [23, c.132]. 

Цілі нових транснаціональних акторів (ТНА) різняться й за часовим 

параметром. Якщо держави зазвичай діють, виходячи з того, що вони 

«існують вічно» (тобто для них немає обмеження за часом), то в інших 

акторів є «межі існування». Деякі дослідники, зокрема  російський науковець 

І. Кузнєцов, наголошують, що недержавні актори не завжди повною мірою 

усвідомлюють цю відповідальність, виступаючи на світовій арені як  

учасники з обмеженою відповідальністю. З такими акторами міжнародних 

відносин нелегко будувати тривалі відносини, оскільки очевидно, що взяті 

обов’язки вони можуть не виконати, водночас короткотривала співпраця з 

ними може бути доволі вигідною [24, c.124]. 

У цілому діяльність сучасних транснаціональних акторів є серйозним 

викликом державам і всій державо-центристській системі світу. Проте 

відносини, що складаються між традиційними та новими учасниками на 

світовій арені, далеко не однозначні. Часто-густо можна спостерігати 

співробітництво держав і нових транснаціональних акторів, унаслідок чого 

відбувається розвиток не лише багатосторонньої дипломатії (multilateral 

diplomacy),  що передбачає приєднання більше ніж двох держав до 

розв’язання проблеми, а й багаторівневої дипломатії (multilevel diplomacy).  

В її рамках питання вирішуються різними державними і недержавними 

акторами. Інколи транснаціональні актори стають гнучкішими й менш 

бюрократизованими структурами, ніж державні.   

Актори міжнародних відносин різнорідні за багатьма параметрами, що 

підлягають внутрішнім змінам, вступають у більшість відносин і типів 

взаємодій, впливають один на одного. Все це робить процеси на світовій 
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арені важкопрогнозованими та облікованими. Аналіз акторів світової 

політики та їх взаємодії – проблема не лише наукова, а й практична. Мова 

йде, по суті, про розробку принципів «глобального управління», під яким 

розуміється ні «світовий уряд», а створення свого роду «правил гри», які б 

ураховували інтереси й можливості різноманітних акторів. Американські 

вчені Дж. Розенау та Є. Сземпіл сформулювали це як «управління без 

уряду» [21, c.98]. 

Серед усіх транснаціональних акторів ТНК беззаперечно є 

найвпливовішими через постійне збільшення  інвестицій та відповідно 

інтенсивного зростання вартості товарів, що вироблені на їх закордонних 

філіях.  У цьому зв’язку прогнозується виникнення справді єдиної 

міжнародної системи, що заснована на технологічних нововведеннях [25].  

Основна увага у світовому розвитку у ХХІ ст. буде прикута до освіти, 

розвитку інфраструктури, боротьби за конкурентоспроможні позиції на 

світовому ринку інформатики, мікроелектроніки, біотехнологій, 

телекомунікацій, космічної техніки, комп’ютерів – інновації та модернізація 

стануть константою національного життя. 

Глобалізація змушує уряди гармонізувати національну економічну 

політику із потребами та побажаннями сусідів та потенційних конкурентів. В 

умовах інтенсивної конкуренції, коли пришвидшується рух потоків капіталів, 

лише кілька країн можуть дозволити собі до певного рівня незалежну 

валютну політику та підтримувати певну економічну самодостатність. 

Створення Європейського Економічного та валютного союзу у травні 1998 

року є одним з таких прикладів. «Було би недалекоглядним, – вважає 

американський дослідник Д. Сантіс, – заперечувати те, що глобалізація надає 

Європі нового динамізму. Вона не лише породжує ентузіазм у бізнес-колах та 

в консервативному політичному суспільстві, а й примушує лівих переглянути 

свою соціальну політику, подібно до того, як це робить британська 

лейбористська партія» [26].  
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Щодо критики об’єднувального  потенціалу, то не слід забувати, що 

лише порівняно невеликі країни імпортують та експортують значну частку 

свого національного продукту. А великі країни з великим ВНП виробляють 

основну його долю на власному ринку. Саме тому такі країни, як США, 

Японія, Німеччина, менше залежать від інших країн. Вони можуть дозволити 

собі розкіш самостійних дій, мають незрівнянно ширший спектр 

можливостей і зовсім не обов’язково ставлять перед собою мету прив’язати 

свою економіку до геоекономічних комплексів, чиї інтереси можуть зовсім не 

збігатися з їх власними.   

Сьогодні не варто перебільшувати самостійність транснаціональних 

корпорацій. За всієї їхньої космополітичності практично про кожну з ТНК 

можна твердо сказати, де її справжня штаб-квартира, кому вона сплачує 

податки, чий прапор майорить, який уряд вважає своїм. Критики 

глобалістичних теорій вказують, що інтернаціональність, що так голосно 

декларується та космополітизм великих компаній не відповідає дійсності. 

Серед сотні найбільших корпорацій світу нема жодної, національна 

належність якої була б не визначеною й була б просто глобальною. За всіма 

параметрами, такими, наприклад, як розміщення інвестицій, місце 

розташування дослідницьких центрів, національність власників, акціонерів, 

менеджерів та дистриб’юторів тощо – вимальовується чітка національна 

належність ТНК. Навіть технологічний рівень корпорації повністю 

віддзеркалює рівень країни базування.  

Беззаперечно, що США мають найбільшу кількість ТНК. Наявність 

найефективнішої економічної системи; організаційні, технологічні й 

ідеологічні інновації (понад третина світових патентів); досконалість 

індустріальної організації; домінування у світовій валютній системі; передові 

позиції у світовій торгівлі; володіння найпотужнішими ТНК; можливість 

надавати масовану економічну й гуманітарну допомогу зовнішньому світу – 

все це дозволило США встановити першість в основних галузях сучасної 
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економіки. Університети США й американський бізнес легко абсорбують в 

американську економіку талановитих іноземців [21, c.76]. 

Розглядаючи концептуалізацію діяльності транснаціональних акторів, 

вважаємо, що ТНК, контролюючи сьогодні від 40 до 60% світового багатства, 

давно вже не транснаціональні, а метанаціональні. Ринкова вартість багатьох 

із них може бути більшою, ніж сукупне національне багатство більшості 

країн. Так, ринкова вартість легендарної Microsoft (близько 450 млрд дол.) 

більше за річний ВВП десятків країн. У цьому зв’язку можна вести мову про 

те, що кількість переходить у якість, та в силу цієї діалектики багато ТНК 

самі вже відчувають себе державами та імперіями [27, с. 49].  

Можливо, найважливішим є те, що попередня система міжнародного 

розподілу праці, яка заснована на відносинах між «розвинутою 

індустріальною основою світу», напівпериферією економік, що 

індустріалізуютьcя, та периферією нерозвинених країн, змінюється в бік 

створення глобальної економіки, у якій домінує «глобальна тріада» Північної 

Америки, ЄС, та Східної/Західної Азії. Тут розташовано головні 

індустріальні сили світу та «мегаринки» світової глобальної економіки, у 

якій головну роль відіграють глобалізовані транснаціональні корпорації [28]. 

Сьогодні відбувається радикальна зміна самого поняття сили та 

могутності. Вважається, що суверенні держави збережуть владу над власною 

територією, але паралельно національному суверенітету розширюватиметься 

зона впливу міжнародних організацій. «Складні глобальні системи – від 

фінансових до екологічних – поєднають частку різних громад у віддалених 

регіонах світу. Найбільш розвинуті та периферійні держави у міжнародної 

системи будуть ще більше відокремлені один від одного. Сучасний інститут 

територіально обмеженого управління виявиться аномалією у порівнянні з 

силами транснаціональних організацій» [29]. Суверенність сьогодні «є дещо 

більше, ніж територіально визначений бар’єр, це швидше джерело та ресурс 

обстоювання прав та привілеїв у межах загальної політичної системи, що 
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характеризується комплексними транснаціональними мережами» [30]. 

Світовий порядок уже не обертається навкруги осі суверенної держави, що 

змушує уряди суверенних держав розробляти нову стратегію позиціювання 

себе у світі. 

На переконання  американського теоретика Р. Фолка «зростання 

глобального економічного взаємозв’язку разом із впливом інтернету та 

сучасних засобів зв’язку та телебачення, оспівуючих ідеологію споживання 

та утворюючих загальне та одночасне сприйняття новин, докорінно змінить 

нашу уяву про світовий порядок. Держава не буде домінуючою силою на 

світовій арені. Глобальні ринкові сили в особі багатонаціональних 

корпорацій та банків здійнюють сильний та незалежний вплив, діють на 

міжнародній арені з мінімальними обмеженнями. Посилюється вплив 

локальних та транснаціональних ініціатив окремих груп громадян з різних 

питань – від будівництва дамб до протидії урядовим репресіям. 

Міжнародний порядок, який визначається цими силами, являє собою перехід 

від світу суверенних територіальних держав до світового села, що 

з’являється... Значною мірою соціал-демократична версія держави 

замінюється на неоліберальну жорстоку державу» [31]. 

Процеси глобалізації призводять також до формування різноманітних 

форм та моделей державності. З одного боку, відбувається фрагментація – 

з’являються квазідержави й асоційовані країни. З другого – національна 

держава поступово поступається місцем для більших об’єднань, серед яких 

можна виділити: корпорацію-державу та державу-корпорацію, регіон-

державу, державу-імперію та державу-цивілізацію.  Тобто виникають нові 

спільності та форми ідентичності, що далеко не завжди збігаються з 

національними або іншими географічними кордонами. Ці групи все 

активніше стають учасниками сучасних міжнародних відносин. 

На основі неоліберальної риторики ТНК поступово звільняються від 

контролю з боку держави, завдяки чому вони можуть формувати свої 
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правила гри в різних регіонах світу та моделі поведінки на світовій арені. З 

другого боку, сама держава, слідуючи логіці неоліберальних ідей і володіючи 

новими засобами маніпуляції суспільною свідомістю, має діяти в 

міжнародних відносинах як колективна корпорація. Модель, що виникає, 

можна охарактеризувати як організацію, яка заміщає органи державного 

управління й висуває на перше місце у своїй діяльності корпоративну вигоду 

[32]. 

Альтернативою корпоративній формі державності може бути держава-

цивілізація, що являє собою складну, багаторівневу, соціокультурну 

організацію, яка формується на основі загальних цінностей на значній 

території. На відміну від держави-корпорації цивілізаційне об’єднання 

керується в міжнародних відносинах не лише критеріями економічної 

доцільності, а й ціннісними орієнтирами.  

Таким чином, під впливом глобалізаційних процесів відбуваються 

значні зміни в суспільному житті, з’являються нові моделі держав і нові 

актори міжнародних відносин, змінюються механізми здійснення державної 

влади та відбувається нова стратифікація суспільства, непов’язана з 

національно-територіальними ознаками. Проте національні держави 

залишаються основним учасником міжнародної політичної системи навіть 

після передання частини своїх функцій іншим акторам. Питання постає лише 

щодо логіки взаємодії між головними суб’єктами та способу перерозподілу 

владних повноважень в рамках цієї системи. 

Проблема керованості міжнародною системою, що перебуває під 

впливом тенденцій глобалізації та транснаціоналізації, а також сучасні 

виклики, до яких можна зарахувати економічний і соціальний дисбаланс, 

проблеми забезпечення екологічної, військової та інформаційної безпеки, 

вимагають переосмислення відносин держав, суспільства та бізнесу як на 

внутрішній, так і на зовнішній аренах. У цьому контексті переосмислення 

концепції корпоративізму може стати ключем для подолання цих проблем, 
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підвищити рівень керованості світової системи. 

Концепція неокорпоративізму на відміну від лобізму являє собою таку 

систему взаємодії бізнесу та влади, у якій відбувається двосторонній вплив, 

тому її дослідження має доволі різнобічний характер. Неокорпоративізм, з 

одного боку, як система представництва інтересів, а з другого —  як 

інструмент напрацювання та реалізації публічної політики залучає елементи 

громадянського суспільства до політичного процесу, дозволяючи 

формалізувати відносини влади, приватного сектора й громадянського 

суспільства. 

Після дискредитації корпоративізму політичними режимами 

тоталітарних та авторитарних імперій ХХ ст. й сприйняття його як моделі 

державного устрою, що суперечить демократичним принципам, нове 

народження доктрини неокорпоративізму в 1970-х роках пов’язують з 

працями Ф. Шмітера та Г. Лембруха як структури представництва інтересів і 

системи розробки політичних взаємодій [33, 34]. 

У своїх дослідженнях американські вчені А. Коусон, П. Катзенштейн, 

М. Аткінсон, В. Коулмен і російські С. Перегудов, Н. Лапіна, А. Павроз й 

інші розглядають функціональні можливості неокорпоративізму в різних 

секторах суспільства, характеризуючи його як систему централізованого 

ухвалення політичних рішень, що інтегрує в себе асоціації й об’єднання 

бізнесу та громадянського суспільства [35, 36].  Ф. Тракслер, О. Моліно, 

М. Роудс та А. Сіарофа розглядають неокорпоративізм із позиції 

неоінституціоналізму, приділяючи увагу передусім змінам цієї концепції в 

період неолібералізаційної спрямованості політики розвинених країн та 

оцінюючи можливості застосування принципів неокорпоративізму в 

післякризові періоди розвитку [37, 38].   

 На сучасному етапі ставлення до концепції неокорпоративізму в 

Україні носить доволі популістський характер, проявляючись у закликах до 

співпраці між бізнесом і владою при розробці схем і правил у певних 
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галузях. Взаємодія між владою та бізнесом відбувається на різних рівнях і за 

різних обставин, зважаючи як на ступінь розвитку країни, так і на 

впливовість приватних компаній. Особливого значення набуває співпраця з 

транснаціональними корпораціями, що, отримавши потенціал нових акторів 

міжнародних відносин, стають, на думку одних дослідників, головними 

рушійними силами світового економічного та соціального розвитку, 

зацікавленими в зростанні добробуту громадян, які створюють попит на їх 

продукцію, і в політичній стабільності, необхідній для реалізації 

довгострокових проектів.  Однак для інших авторів ТНК залишаються 

експлуататорами природних і трудових ресурсів країн, що розвиваються, які 

здатні принести в жертву вигоді гуманітарні й екологічні цінності [39, с.234].  

Спочатку в межах корпоративізму Ф. Гегель та інші розглядали 

корпорації як об’єднання за професійними принципами всередині країни, 

котрі як захищали своїх членів, так і регулювали відносини всередині групи. 

Проте за сучасних умов, коли ТНК майже монополізують певні сектори 

економіки в різних країнах, на перший план висувається питання побудови 

нових принципів взаємодії національної держави з актором, що лише 

частково підпадає під її юрисдикцію та політичну волю. 

По суті, сучасні ТНК на основі ліберальних економічних принципів 

реалізували ідеї найрадикальніших прибічників корпоративізму середини 

минулого століття, які пропонували розв’язати соціальну й економічну кризу 

модерну через примусову організацію суспільства відповідно до галузей 

промисловості у «вертикальні» корпорації, що об’єднували б робітників і 

роботодавців. Корпоративізм дозволяє використовувати союзи як природний 

механізм контролю за бізнесом, що уможливлює наявність держави в 

економіці, проте не відбувається «одержавлення» останньої. Глобалізація 

світової економіки змінює традиційні форми представництва інтересів. І 

транснаціональні корпорації відіграють у цьому процесі найважливішу роль, 

оскільки схема традиційного представництва на основі асоціацій 
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підприємців не може їх  повністю задовольнити як на національному, так і на 

міжнародному рівнях.  

Таким чином, зміна ролі акторів міжнародних відносин, їх функцій і 

переосмислення цінностей національної держави впливає на застосування 

основ неокорпоративізму в сучасному світі. З одного боку, незалежність 

ринку, транснаціональних корпорацій і фінансових потоків є доказом падіння 

ролі національної держави, а з другого —  з настанням економічної кризи 

виявилося, що держава та штучні механізми регулювання ринку стали 

єдиним засобом порятунку для багатьох транснаціональних банків. У своїх 

працях І. Валлерстайн висловлює думку, що зовсім не в інтересах великих 

компаній прагнути до зменшення ролі держави, а причини втрати 

внутрішнього й зовнішнього суверенітету національної держави перебувають 

не в зміні структури світобудови, що викликано зростанням значення 

транснаціональних корпорацій, а в падінні довіри суспільства до 

ліберального реформізму [40].  

Саме існування формальної системи представництва організованих 

інтересів, що і являє собою неокорпоративізм, вимагає формалізації й 

каналів комунікації, відкритості інформаційних потоків і процедур 

зворотного зв’язку. Однак структура транснаціональних корпорацій 

складається з багатьох чинників, враховуючи складні фінансові схеми та 

субконтрактні ланцюги, що в реальності призводить до сильної концентрації 

влади. Це ускладнює процес організації інтересів і впливає на можливості 

демократії щодо розв’язання викликів транснаціональних корпорацій. 

Відмова від урахування інтересів таких великих гравців, як ТНК, хоч доволі 

часто і декларується, але в дійсності є нереальною. 

Незважаючи на те, що на думку Ф. Шмітера, у внутрішній політиці 

виявились помилковими прогнози, «що територіальний принцип 

представництва інтересів витісниться функціональним, а тристоронні угоди 

між робітниками, капіталом та державою замінять законодавчий процес» 
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[41], у сфері міжнародних відносин ці принципи створюють нові можливості 

для регулювання діяльності ТНК. Світове співтовариство намагається знайти 

розв’язання нових проблем у сфері регулювання й контролю, впоратися з 

якими виявляється можливим лише на транснаціональному рівні та за умови 

співробітництва некомерційних організацій, тобто створити нову 

тристоронню модель взаємодії за участі держав, ТНК та некомерційних 

організацій. Міжнародні організації, бізнес і мережеві організації 

громадянського суспільства завдяки партнерству, яким у цьому контексті 

зазвичай заміняють термін «корпоративізм», можуть розв’язувати проблеми 

наднаціонального рівня, застосовуючи на практиці принципи представництва 

для виконання глобальних завдань. 

Таким чином, перебуваючи під впливом глобалізаційних процесів, 

сучасна міжнародна система стає складнішою та багаторівневою. 

Поглиблення взаємозалежності акторів міжнародних відносин та 

ускладнення політичної системи утворюють попит на пошук нових методів 

керованості суспільством. Це пов’язано з тим, що забезпечити порядок 

сучасного світу силами лише національних держав уже неможливо. 

Отже, з одного боку, держава залишається провідним гравцем у 

міжнародних відносинах, із другого – активізуються інші актори, які до 

цього часу не могли отримати значного впливу на формування світового 

порядку. Насамперед  йдеться про транснаціональних акторів, до яких 

належать неурядові організації, суспільні рухи, світові засоби масової 

інформації, приватні компанії та навіть громадяни. У свою чергу, у міру 

розгортання процесу глобалізації зростає й активність взаємодії між 

недержавними акторами та розвивається транснаціональна структура [7, 

с.65].  Залишаючись суверенними, держави все більше залежать від 

економічних складових глобалізації, посилюється вплив ТНК на світову 

політику. 
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1.2. Методологічні засади дослідження 

 

 

Сучасний розвиток системи міжнародних відносин в цілому й світової 

економіки зокрема неможливо уявити без діяльності транснаціональних 

корпорацій. Хоча в економічній науці і існує значний інтерес до проблем 

теорії та методології транснаціональних корпорацій, в сучасній теорії 

недостатньо досліджені проблеми особливостей і механізму функціонування 

транснаціональних структур в нових умовах, зокрема в трансформованих 

економічних системах. Дискусійною залишається проблема джерел 

тривалого стабільного розширення діяльності ТНК у глобальній економіці і 

меж їх експансії. Таким чином, транснаціональна корпорація як надзвичайно 

складний феномен, що перебуває у взаємодії як з національними, так і зі 

світовою економічними системами, недостатньо глибоко вивчена в сучасній 

економічній теорії. 

Наведене вище свідчить про актуальність теоретичного осмислення 

феномена транснаціональної корпорації, її аналізу як категорії економічної 

теорії, про необхідність подальшого наукового дослідження питань взаємодії 

ТНК з іншими економічними суб’єктами і підсистемами в контексті 

формування гармонійної системи оптимізації економічних інтересів, їх 

трансгресії у світовій і національній економічній системах, що і зумовило 

вибір теми дисертаційного дослідження. 

Зважаючи на те, що ТНК є відносно новим суб’єктом міжнародних 

відносин, зазначимо, що найбільш вживаним терміном, яким у науці про 

міжнародні відносини заведено окреслювати учасників взаємодії на світовій 

арені, є термін «актор». Актор, на переконання авторитетних дослідників 

цього феномена Ф. Брайара та М.-Р. Джалілі  – це будь-яка особа, що бере 

активну участь та відіграє важливу роль у міжнародному житті. В сфері 

міжнародних відносин, наголошують вони, під актором слід розуміти будь-
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який авторитет, будь-яку організацію, будь-яку групу чи навіть індивіда, які 

здатні відігравати певну роль та здійснювати вплив на міжнародну систему 

[42]. 

Натомість, згідно з визначенням російського вченого  О. Сафронова, 

актор – це учасник міжнародних відносин, що відповідає трьом основним 

критеріям:  

1. здатен реально впливати на розвиток міжнародних відносин;  

2. береться до уваги іншими акторами при розробці їхнього 

зовнішньополітичного курсу;  

3. має певну автономність в ухваленні рішень [43]. 

У теорії міжнародних відносин наявні різноманітні підходи до 

класифікації міжнародних акторів. Найчастіше використовується 

класифікація на державні та недержавні. До державних відносять суверенні 

держави, а також створені суверенними державами міжнародні, міжурядові, 

міжпарламентські організації. До недержавних міжнародних акторів 

належать неурядові міжнародні організації, транснаціональні корпорації, 

політичні партії та їх об’єднання, громадські, релігійні та інші організації, 

соціальні групи тощо. 

Дж. Розенау виділяє в міжнародних відносинах два основних світи: 

світ держави, який дослідник вважає домінуючим, та світ акторів поза 

суверенітетом, до якого відносить міжнародних суб’єктів, що не мають 

суверенітету – міжнародні організації, транснаціональні корпорації, 

національні рухи, етнічні групи, територіальні спільноти, бюрократичні 

структури, окремі особи [44].  

З огляду на мету дослідження розглянемо більш детально одного з 

провідних недержавних акторів міжнародних відносин –  транснаціональні 

корпорації. 

Форми, структура та загальні характеристики транснаціональних 

корпорацій змінювалися впродовж століть під впливом різноманітних 
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чинників. Проте із самого початку свого існування ТНК сприймалися 

неоднозначно в політичних колах, економічному середовищі та різних 

верствах суспільства. Одні оцінювали їхню діяльність негативно, 

акцентуючи на руйнівних наслідках індустріалізації. Інші, навпаки, 

описували ТНК як головну рушійну силу всесвітніх процесів. 

Активний період досліджень ТНК починається в 70-х роках ХХ 

століття. Проте на той час корпорації аналізувалися здебільшого або з позиції 

економічної теорії, або з ідеологічного погляду. Далі із розвитком наукового 

знання кількість та якість досліджень, пов’язаних із формуванням та 

функціонуванням ТНК, значно збільшилися. Для зручності аналізу наукову 

базу можна умовно поділити на деякі тематичні блоки. 

В якості методологічної бази дослідження використовуються праці 

вітчизняних і закордонних вчених із проблем транснаціональних корпорацій 

в нових умовах системної трансформації системи міжнародних відносин і 

світової економіки. Також до теоретичної та методологічної бази наукового 

дослідження ввійщли фундаментальні концепції, представлені в працях 

класиків економічної теорії та публікаціях сучасних закордонних і 

вітчизняних вчених із проблем глобалізації, формування та розвитку 

транснаціональних корпорацій, капіталу ТНК і прямих іноземних інвестицій 

(ПІІ), глобальної конкуренції. Також в основу дослідження було покладено 

концепції та гіпотези формування транснаціональних корпорацій в умовах 

системної трансформації економіки, представлені в працях вітчизняних та 

іноземних вчених. 

У методологічну основу дисертаційного дослідження покладено 

діалектичний метод пізнання, що розкриває суперечливість як основу руху і 

розвитку об’єктивної реальності. При розробці теоретичних положень 

дисертаційної роботи в рамках системного підходу до вивчення 

концептуальних засад функціонування і розвитку феномена 

транснаціональних корпорацій в умовах системної трансформації економіки 
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застосовувалися методи структурно-функціонального, компаративного 

аналізу, методи наукового абстрагування, індукції та дедукції [45]. 

До першого і найбільшого за обсягами блоку слід віднести науковий 

доробок економістів, насамперед представників іноземних наукових шкіл та 

дослідницьких центрів, а саме: Й. Ансофф, Р. Вернон, Дж. Даннінг,                        

А. Джіроуд, Р. Кейвс, М. Кессон, Д. Лілінталь, Р. Мюллер, А. Рагман тощо 

[46-50]. Вони розробляли теорії зовнішньої торгівлі, конкуренції та 

фокусували увагу на ТНК як економічному інституті, суб’єкті економічної 

діяльності. Серед радянських та російських економістів, що розробляли 

питання ТНК, можна виокремити А. Безрукова, І. Герчікова, Е. Грязнова, 

І. Зубарева, І. Ключнікова, А. Шишаєва, Н. Вафіной, А. Кузнецова, 

А. Лібмана, А. Мовсеяна й ін. [51-58]. В дослідженнях цих та інших 

науковців ТНК визначено як нову форму монополістичної 

інтернаціоналізації світового господарства.  

До другого блока наявної літератури з ТНК можна віднести науковий 

доробок представників юридичної галузі, перш за все спеціалістів з 

міжнародного публічного та міжнародного приватного права. Серед 

іноземних юристів виділяються Д. Анцілотті, Е. Аречага, Дж. Берман, 

У. Бішоп, Д. Джесон, Д. Каро, А. Фердрос, У. Фредман, Д. Харріс та ін. [59-

68]. Деякі радянські науковці також звертали увагу на юридичний аспект 

діяльності ТНК, зображуючи його здебільшого в негативному світлі, а саме: 

І. Кісельов, Л. Комарова, А. Королева, Л. Лунц, Л. Лялікова, В. Мозолін та 

інші [69-74]. 

Третій блок охоплює питання загальнополітичного характеру, які 

пов’язані з дослідженням тенденцій сучасних міжнародних відносин, 

світової політики, зокрема і ролі таких нових акторів  міжнародних відносин 

як ТНК. Серед іноземних дослідників слід виокремити З. Бжезинського, 

А. Бела, Р. Кеохейна, Д. Кортена, Б. Коена, Ф. Міларда, Дж. Найя, 

Дж. Робінсона, Дж. Розенау, Р. Саллі й ін. [75-82].  
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Російська наукова спільнота приділяє проблемі транснаціоналізації та 

питанням, пов’язаним із ТНК, досить уваги та представлена перш за все 

А. Циганковим та П. Циганковим [83]. Хоча дослідження в цій галузі тільки 

починають набирати обертів, проте питання діяльності ТНК в якості актора 

міжнародних відносин порушуються в роботах І. Василенко, К. Гаджієва, 

А. Костіна, М. Лебедевої, Ю. Павлова, А. Панаріна, Е. Позднякова й ін. [84-

92].  

В Україні дослідженням різних питань, пов’язаних з 

транснаціоналізацією та ТНК, в теоретичному та прикладному вимірах 

займаються О. Білорус, С. Біляцький, І. Бланк, В. Будкін, І. Вітер, 

О. Гаврилюк, І. Гладій, В. Гура, А. Добровольська, О. Зернецька, 

М. Кармазіна, О. Кліменко, О. Коппель, І. Кресіна, С. Кримський, 

В. Крисаченко, О. Курило, Д. Лук’яненко, О. Майборода, Є. Макаренко, 

В. Манжола, Ю. Мацейко, О. Мельник, І. Ніколін, В. Новицький, 

Ю. Павленко, Є. Панченко, О. Пархомчук, Ю. Пахомов, Г. Перепелиця, 

І. Піляєв, О. Плотніков, А. Поручник, М. Рогач, В. Рубель, А. Румянцева, 

Л. Саакадзе, В. Сіденко, О. Скаленко, О. Сльозко, І. Суплін, Є. Тихомирова, 

А. Філіпенко, М. Фесенко, А. Хахлюк, М. Хилько, О. Шнирков та інші. 

Аналіз основних публікацій як закордонних, так і вітчизняних 

дослідників демонструє наявність полярних оцінювань ролі 

транснаціональних корпорацій у світовій політиці. Якщо одна частина 

науковців, прибічників гіперглобалізму, вбачає в ТНК основний регулятор 

політичної, економічної та соціальної стабільності в майбутньому, то інші — 

антиглобалісти — схиляються більше до критичного оцінювання 

функціонування транснаціональних корпорацій, концентруючись на 

негативних наслідках їхньої діяльності, не вбачаючи у транснаціональних 

корпораціях потенціалу для заміщення ролі традиційних акторів 

міжнародних відносин. 

Забезпечуючи переваги небагатьом, ТНК створюють жорстку 
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залежність більшості від трьох центрів економічного розвитку – Північної 

Америки, Західної Європи та Східної Азії [93]. Виникають сумніви в тому, 

що світ змириться з умовами свідомої нерівності, яку нав’язує 

транснаціоналізація, вважає І. Валлерстайн, наслідком якого може бути 

глобальний економічний колапс [94]. «Одним із вірогідних сценаріїв, – 

зазначає С. Кауфман, може бути спричинена економічною нерівністю Півночі 

та Півдня війна з великими втратами» [95]. Г. Канвал підтримує цю думку, 

пояснюючи, що «в умовах вичерпання природних ресурсів ТНК розвинутих 

країн здійснюватимуть спроби заволодіння стратегічною сировиною, що 

невідворотно загострить протиріччя багатих та бідних» [96]. Таким чином, 

на думку більшості згаданих вище науковців, функціонування ТНК лише 

посилить поляризацію на світовому рівні.  

Уперше поняття «транснаціональна корпорація» було застосовано 

американським економістом Д. Лілінталем, який запропонував визначати 

таким чином корпорацію, що функціонує відповідно до законів та звичаїв не 

лише країни походження, а й інших країн [46]. 

За офіційним визначенням Конференції ООН з торгівлі та розвитку 

(UNCTAD), транснаціональна корпорація – це підприємство, що об’єднує 

юридичних осіб будь-яких нормативно-правових норм і видів діяльності в 

двох чи більше країнах і провадить єдину політику та загальну стратегію 

завдяки одному або кільком центрам ухвалення рішень [97]. 

Відповідно до методології Організації Об’єднаних Націй під ТНК 

розуміються такі міжнародні компанії, річний оборот яких перевищує $100 

тис. дол. і мають свої філії не менш ніж у шести країнах світу. Розвиток ТНК 

у світовій економіці, який припадає на період імперіалізму (починаючи з 

1870 років), коли набирає обертів конкуренція між фірмами на ринку, привів 

до їх злиття шляхом поглинання дрібних фірм великими. Якщо звернути 

увагу на хронологію становлення й розвиток провідних ТНК, таких як 

«P&G», «Nestle», «GM» та інших у світовому господарстві можна помітити,  
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що більшість із них починали свою діяльність наприкінці XIX – початку 

ХХ ст. Науково-технічна революція й подальше залучення результатів 

науково-технічного прогресу у виробництво й сферу послуг стали 

каталізаторами подальшого розвитку і розширення діяльності ТНК у 

світовому господарстві. 

У контексті зазначеного вище слід зауважити, що транснаціональний 

статус компанії можливо визначити і за структурою її активів. Деякі іноземні 

дослідники відносять до ТНК компанії, які мають 25% своїх активів за 

кордоном [98]. 

Для сучасної світової економіки характерним є стрімкий процес 

транснаціоналізації, у якому рушійною силою виступають ТНК. Вони 

являють собою господарські об’єднання, що складаються з головної 

(материнської) компанії і іноземних філій. Головна компанія контролює 

діяльність підприємств, які входять в об’єднання, через володіння частками 

(участю) в їхньому капіталі. У закордонних філіях ТНК на частку 

батьківської компанії – резидента іншої країни зазвичай припадає понад 10% 

акцій або їхнього еквівалента. 

На зламі XX – XXI ст. спостерігається безпрецедентне зростання 

зовнішньоекономічної діяльності, в якій ТНК виступають як інвестори, 

розповсюджувачі сучасних технологій та стимулятори міжнародної трудової 

міграції. Вони багато в чому визначають динаміку і структуру, рівень 

конкурентоспроможності на світовому ринку товарів і послуг, а також 

міжнародний рух капіталу і передачі технології. ТНК відіграють провідну 

роль у інтернаціоналізації виробництва, що отримує все більшого 

поширення, в процесі розширення і поглиблення виробничих зв’язків між 

підприємствами різних країн. Основним чинником ефективної діяльності 

ТНК виступає міжнародне виробництво товарів і послуг, яке являє собою 

випуск продукції материнськими компаніями ТНК і їх закордонними філіями 

на базі інтернаціоналізації виробництва [99, с.145]. 
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 У 70-х роках ХХ ст. Дж. Най і Р. Кеохейн зазначали, що світова 

політика починає характеризуватися зростанням взаємозалежності та 

поширенням транснаціональних взаємодій, характеризуючи 

транснаціоналізацію як «рух матеріальних чи нематеріальних елементів крізь 

державні кордони, коли хоча б один актор не є агентом уряду» [78]. Згодом 

думки Р. Кеохейна та Дж. Ная про активність недержавних акторів, одним із 

яких традиційно вважається ТНК, змусило багатьох дослідників перейти від 

суперечок щодо значущості діяльності недержавних акторів для світової 

політики безпосередньо до аналізу їхньої поведінки та засобів впливу на 

світовій арені [101, 102]. 

Проблематику руху прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та 

функціонування ТНК досить докладно розробляли представники провідних 

економічних шкіл, включаючи С. Хаймера (ресурсо-орієнтований підхід), 

Р. Вернона (локалізаційний підхід), Дж. Кантвеллу (технологічна теорія), 

Я. Юхансона (інкрементальна теорія). Значний внесок у розвиток зазначених 

досліджень зробили П. Баклі, М. Кассон, А. Ругман, Р. Кейвс, К. Савант та 

інші вчені, а Дж. Даннінг оформив наявні висновки в еклектичну парадигму, 

пізніше доопрацьовану в теорію інвестиційного шляху розвитку. 

М. Хардт та А. Негрі наголошують на значенні ТНК у формуванні 

нової системи в результаті наукового та технічного прогресу – нового 

глобального капіталізму. Ця система, з їхнього погляду, перетворилася на 

глобальну імперію, що є незалежною від націй-держав, «автономною» 

імперією, самокерованою тільки глобальним ринком та наймогутнішими 

транснаціональними корпораціями. Тобто, з їхнього погляду, держави та 

глобальна корпоративна імперія виступають на рівних на світовій арені 

[103]. 

Незважаючи на таке глибоке дослідження й значний інтерес до 

феномена транснаціональних корпорацій, залишилася невирішеною низка 

проблем, серед яких особливе значення мають теоретико-методологічні 
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підстави розвитку ТНК в умовах трансформації системи міжнародних 

відносин. Транснаціональні корпорації з величезною швидкістю 

трансформуються, водночас динамічно змінюється зовнішнє середовище їх 

функціонування. Системна трансформація економіки чинить прямий і 

зворотний вплив на ТНК, змушує їх змінювати стратегії діяльності, 

пристосовуватися до нових умов зовнішнього середовища, а найчастіше  

трансформувати зовнішнє середовище відповідно до своїх інтересів [104, 

c.5]. 

У сучасній науці практично відсутня єдина теоретична концепція, що 

дозволяє пояснити механізм впливу транснаціональних корпорацій на 

функціонування інших суб’єктів і підсистем світової політики. Детально не 

з’ясований взаємозв’язок і взаємний вплив ТНК та глобалізації на них. У 

теорії відсутній теоретичний базис для розв’язання проблеми конфлікту 

інтересів транснаціональних корпорацій і традиційних акторів міжнародних 

відносин. 

У цьому дослідженні прагнення заповнити зазначені прогалини та 

суперечності в теорії розвитку феномена транснаціональних корпорацій 

шляхом розробки підходів до формування збалансованої системи реалізації 

інтересів як транснаціональних, так і національних господарюючих суб’єктів 

в умовах системної трансформації міжнародних відносин зумовило 

формування гіпотези авторського дослідження. Відтак, робоча гіпотеза 

дисертаційного дослідження полягає в науковому припущенні про те, що 

транснаціональна корпорація має триєдину природу:  

– з одного боку, ТНК є продуктом глобалізації та 

інтернаціоналізації світової системи;  

– з другого – це самостійна підсистема, яка визначає тип і характер 

відносин з іншими суб’єктами і підсистемами, а також напрямок і 

інтенсивність процесів глобалізації та трансформації світової політики; 

– а з третього – ТНК виступають посередником у процесі 



 

 

48 

трансгресії національних і глобальних інтересів.  

Причому сама транснаціональна корпорація постійно перебуває в стані 

динамічної трансформації й активно пристосовується до зміни умов 

зовнішнього середовища, та своєю діяльністю трансформує цю середу. 

Активізація закордонної експансії транснаціональних корпорацій у 

національні системи країн третього світу пов’язана з дисбалансом 

економічних інтересів у реалізації ними своєї стратегії. Основу механізму 

гармонізації функціонування транснаціональних корпорацій в умовах 

системної трансформації становить своєчасне узгодження інтересів ТНК і 

економік країн-донорів і реципієнтів на основі принципу трансгресії [104, 

c.7].   

Однак у роботі враховано той факт, що на сьогодні серед науковців 

немає єдиної концепції створення транснаціональних корпорацій. Існують 

три школи, які, спираючись на різні чинники та факти,  визначають різні 

шляхи створення та розвитку ТНК: 

1. Школа стадійного розвитку.  

2. Школа прямих інвестицій.  

3. Школа глобального розвитку.  

Однак слід наголосити, що кожна концепція має свої недоліки. Це є 

однією з причин того, що вчені досі намагаються розробити нові теорії, що 

пояснюють розвиток, становлення корпорацій на основі аналізу інших 

чинників, що раніше не розглядалися. 

Значущим є висвітлення питання, пов’язаного з аналізом природи і 

чинників зростання міжнародного бізнесу, який розвивається на основі 

процесів концентрації та централізації підприємств, що приводять до 

формування великих корпорацій і ТНК. Головними формами об’єднання 

(інтеграції) корпорацій є:  

а) горизонтальна інтеграція, що має на меті одержання економії від 

посилення ринкової влади;  
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б) вертикальна інтеграція, спрямована на забезпечення більшої безпеки 

постачання сировиною і необхідними компонентами та ринків збуту;  

в) диверсифікація діяльності корпорацій для ефективнішого розподілу 

ризиків, що приводить до формування конгломератів. 

Зростання міжнародних прямих інвестицій віддзеркалює той факт, що 

ТНК набувають усе більш важливу і багатогранну роль у світовій економіці. 

До початку 90-х рр. вони перетворилися на головний двигун світового 

економічного зростання. ТНК забезпечували в останні роки 80% приватних 

витрат усієї міжнародної системи на дослідження і розробки. До того ж вони 

контролювали таку саму частку міжнародної торгівлі, продукції, виробленої 

закордонними відділеннями ТНК, та перевищили обсяг міжнародної торгівлі. 

Основна роль у глобалізації підприємницької діяльності належить ТНК у 

Північній Америці, Західній Європі та Японії. Ці три центри економіки 

дають 75% світового виробництва, а ТНК в країнах цих регіонів 

забезпечують 80% загального обсягу виробленої продукції всіх ТНК у 

всьому світі [105].  

Важливим для розуміння функціонування ТНК у сучасній міжнародній 

системі є теорія багатонаціональної корпорації, що розділяє загальне 

питання «чому одні й ті самі фірми здійснюють виробництво в різних 

країнах» на два більш приватних. По-перше, чому товар виробляється у двох 

або декількох різних країнах, а не в одній? Ця проблема отримала в теорії 

назву «проблема розміщення». По-друге, чому розміщення в різних країнах 

виробництва здійснюється однією компанією, а не різними? Це питання 

складає основу так званої «проблеми інтерналізації». Теорія розміщення 

уточнює, чому, наприклад, Мексика не імпортує автомобілі зі Сполучених 

Штатів. Теорія інтерналізації дає відповідь на запитання, чому іноземці 

поставили мексиканську промисловість під свій контроль. 

Розміщення виробництва найчастіше залежить від наявності ресурсів. 

Видобуток алюмінію, наприклад, має розміщуватися там, де є родовища 
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бокситів, у той час як його виплавка – там, де наявні джерела дешевої 

електроенергії. Виробники персональних комп’ютерів проводять свої 

наукомісткі конструкторські розробки в Масачусетсі або Північній 

Каліфорнії, а свої трудомісткі підприємства розміщують в Сінгапурі або 

Ірландії. З іншого боку, транспортні витрати або інші перешкоди на шляху 

розвитку торгівлі можуть впливати на розміщення. Наприклад, мексиканська 

автомобільна промисловість значною мірою існує завдяки наявності 

імпортних квот та інших протекціоністських заходів, що стримують імпорт. 

Причини, що впливають на рішення корпорації щодо місця розміщення 

виробництва, не сильно відрізняються від ключових чинників, що 

визначають розвиток торгівлі в цілому. 

Теорія інтерналізації припускає, що між діяльністю 

багатонаціональних корпорацій в різних країнах завжди є певний зв’язок. 

Продукція однієї філії фірми може слугувати ресурсом для іншої. Технологію 

можуть розробляти в одній країні, а застосовувати в іншій. Керування 

підприємствами, розташованими в різних країнах, може ефективно 

здійснюватися з однієї країни. Ці зв’язки формують каркас корпоративної 

структури, та й сама фірма існує головним чином для того, щоб полегшити 

встановлення таких зв’язків. Однак міжнародні зв’язки не обов’язково 

бувають внутрішньокорпоративними: вузли та деталі можуть продаватися на 

ринку, а технологія – передаватися за ліцензійними угодами іншим фірмам. 

Багатонаціональні корпорації існують завдяки тому, що такі зв’язки 

вигідніше встановлювати всередині однієї структури, а не між різними 

фірмами. 

Сьогодні багатонаціональні корпорації відіграють велику роль у 

світовій торгівлі та інвестиціях. Наприклад, половина американського 

імпорту припадає на торгівлю між «родинними» підприємствами. Під цим 

виразом ми маємо на увазі, що підприємство-продавець, як і покупець, 

великою мірою належить одному і тому самому власнику, який його й 
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контролює. Тому можна вважати, що половина американського імпорту 

припадає на угоди між відділеннями багатонаціональних фірм. Водночас 

24% американських активів за кордоном належать закордонним філіям 

американських фірм. Таким чином, хоча торгівля та інвестиції США не 

повністю контролюються багатонаціональними корпораціями, але значною 

мірою здійснюються ними. Багатонаціональні корпорації можуть належати 

як американським, так і власникам-іноземцям. Багатонаціональні корпорації, 

що належать закордонним власникам, відіграють провідну роль в економіці 

більшості країн [105]. 

Збільшення обсягів вивезення ПІІ з Південної Америки та Азії в 70-тих 

роках ХХ ст. зумовило потребу теоретичного пояснення діяльності ТНК 

країн, що розвиваються. Однак це було важко реалізувати, оскільки теорії 

транснаціоналізації, які існували на той час пояснювали рух ПІІ за 

напрямком «Північ – Південь» і «Північ – Північ». Однак і нині, незважаючи 

на результати спостережень і відкриті певні закономірності ведення бізнесу, 

дослідники не в змозі викласти в науковій пресі цілісні методологічні 

пояснення діяльності ТНК різних країн базування. Необхідність активізації 

прямої інвестиційної взаємодії диктує актуальність і значущість підготовки 

вітчизняними науковцями нових цілісних теорій ТНК. 

Розробка загальної теорії компанії в контексті дослідження ТНК країн, 

що розвиваються, є предметом майбутніх наукових доробок. У межах 

підготовки єдиної теорії ТНК, цікавим є прогресивний підхід Р. Рамамурті, 

який пропонує враховувати соціально-економічні та інституційні умови 

країн, що розвиваються, в дослідженні шляхів закордонної експансії [106]. 

Облік позаекономічних явищ у діяльності ТНК дозволяє збагатити існуючі 

теорії транснаціоналізації бізнесу, однак для досягнення науково 

обґрунтованих результатів, які можливо буде застосувати на практиці у 

вітчизняних ТНК за точнішого виявлення уподобань населення, буде 

потрібна розробка нових кількісних показників [107]. Тим не менш в 
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науковій спільноті виділяється група осіб, які вважають, що ТНК країн, що 

розвиваються, є відносно новими за своєю природою суб’єктами 

міжнародної системи, для дослідження діяльності яких потрібно розробити 

інші парадигми, оскільки існуючі теорії транснаціоналізації компаній 

побудовані для компаній розвинених країн. Однак такий підхід сьогодні є 

вельми суперечливим.   

Слід звернути увагу на концепцію «зв’язки – важелі – навчання», що 

пояснює закордонне інвестування компаній країн, що розвиваються, як 

принципово нову хвилю транснаціоналізації. ТНК країн, що розвиваються, 

використовують зв’язки для отримання конкурентних переваг за кордоном, а 

також доступу до іноземних стратегічних активів і зовнішніх ринків збуту, 

важелі для встановлення зв’язків з іноземними партнерами та отримання 

ресурсів, а навчання –  для власної модернізації і переозброєння, зокрема за 

допомогою копіювання технологій. Певну значушість має теорія 

інвестиційного трампліна, в якій ТНК країн, що розвиваються, інвестують за 

кордон із метою отримання стратегічних активів, що потрібні для 

успішнішої конкуренції з ТНК розвинених країн, враховуючи і власні ринки 

для протидії їх інституційній недосконалості. Іноземна експансія дозволяє 

таким фірмам мінімізувати несприятливі наслідки пізнішого виходу на ринок 

і подолати бар’єри в міжнародній торгівлі, але й разом з тим зберегти 

преференції, які надаються компаніям країн, що розвиваються. У роботах, 

присвячених пришвидшеній інтернаціоналізації діяльності ТНК країн, що 

розвиваються, такі компанії мають слабкі конкурентні переваги, але 

користуються політичною підтримкою в країні базування, здійснюють 

зарубіжну експансію одночасно в розвинених країнах і країнах, що 

розвиваються, зокрема за рахунок злиттів і поглинань підприємств, і здатні 

швидко адаптувати свою організаційну структуру [107]. 

Виявляється доцільним взяти до уваги думку інших дослідників, які 

вважають, що наявні теорії ТНК розвинених країн можуть пояснити 
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діяльність в межах міжнародної системи країн, що розвиваються, але із 

внесенням деяких уточнень. Наприклад, А. Ругман наполягає на тому, що 

«єдиною конкурентною перевагою ТНК країн, що розвиваються, є 

використання зростаючої віддачі від ефекту масштабу в країні базування й 

здатність до мобілізації там дешевої робочої сили, отримання фінансування, 

доступ до природних ресурсів тощо, які забезпечують успішну іноземну 

експансію» [108]. 

Сприятливі переваги ТНК країн, що розвиваються, щодо управління 

ризиком пов’язані з негативними інституційними умовами країни базування 

й визначають їх схильність до транснаціоналізації діяльності у Третьому 

світі. Менеджмент таких ТНК може ухвалити рішення про проведення 

пришвидшеної інтернаціоналізації на ринках розвинених країн, тому оцінює 

ризик ведення бізнесу як незначний і застосовує тактику злиття і поглинання 

компаній. Для ТНК країн, що розвиваються, особливу актуальність має 

доступ до технологій виробництва і управління, що розроблені в розвинених 

країнах і виступають у якості імперативу для досягнення достатнього рівня 

конкурентоспроможності [109]. 

Український економіст В. Рокоча підкреслює перехід економічної 

могутності ТНК у сучасному світі в політичну площину. ТНК відіграють 

провідну роль не лише у світовій економіці, а й у міжнародному політичному 

житті. Вони все інтенсивніше впливають на політичні процеси в світі: 

втручаються у формування зовнішньої та внутрішньої політики держав,  

мають у своєму розпорядженні арсенал коштів і можливостей реалізації та 

контролю власних інтересів. 

 Неважко пересвідчитися, що політичні позиції ТНК як у масштабах 

окремої держави, так і в масштабах всього світу визначаються їхньою 

економічною потужністю. Адже й в усьому світі зростаючий вплив на 

світовий політичний процес мають процеси, що відбуваються у світовій 

економіці [110]. 
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Дослідниця І. Гладій, навпаки, дещо нівелює значення ТНК, 

розглядаючи їх в рамках глобальніших процесів регіоналізації та 

транснаціоналізації економіки, а також в світлі міжнародних виробничих 

мереж, однак, вказуючи на певну негнучкість вертикальної структури ТНК у 

порівнянні зі стратегічними гнучкими виробничими мережами [111], 

І. Гладій визначає ТНК як основну рушійну силу процесу об’єднання 

(інтеграції) на макрорівні господарської системи та головний елемент тієї 

з’єднувальної основи для формування глобальної економіки. Також 

дослідниця зауважує на те, що до негативних наслідків об’єднувальних й 

інтеграційних тенденцій у галузі міжнародної економіки варто віднести  

розпад міжнародного розподілу праці з одночасним посиленням ролі 

міжкорпораційного розподілу праці. У результаті значна частина контролю 

над національною економікою переходить від суверенних держав до ТНК і 

міжнародних організацій, які мають свої, часто протилежні національним 

інтереси [112]. На викликах, що виникають у зв’язку з діяльністю ТНК, 

наголошує й  український вчений М. Рижков [113]. 

На переконання українського вченого М. Фесенка сьогодні 

встановились нові форми багатогранної та глобальної політики, які 

залучають уряди, міждержавні організації та велику кількість 

транснаціональних груп впливу й міжнародних недержавних організацій. 

Найважливіші зміни у взаємодії учасників світ-системи викликані різким 

збільшенням їх учасників, що безпосередньо впливає на структуру 

міжнародної системи і, таким чином, вимагає змін і в діяльності ООН. Тому 

взаємодія ООН із міжнародними урядовими, неурядовими організаціями й 

ТНК за нових умов вимагає реакції світової спільноти у вигляді реформи 

ООН, яка дозволить їй ефективніше взаємодіяти з низкою організацій, 

кількість яких постійно зростає [114]. 

Відомий український вчений О. Білорус на противагу М. Хардт та 

А. Негрі схиляється до думки, що «сучасний варіант силової глобалізації 
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(глобалізм) є нав’язаним націям-державам глобальними корпораціями в союзі 

з наймогутнішими державами і міжнародними організаціями в своїх 

економічних інтересах.» Дослідник наголошує на ролі ТНК як міжнародного 

актора та однак вважає, що імперські держави діють спільно з 

транснаціональними глобальними корпораціями. Глобальні корпорації 

посилюють свій вплив на держави і використовують їх як механізм своєї 

експансії і впливу на міжнародні організації, такі як СОТ, МВФ, СБ та інші. 

Новий глобальний імперіалізм український науковець О. Білорус 

називає корпоративним або економічним [115]. Мається на увазі, що ТНК 

стають здебільшого провідниками інтересів великих держав. Новий 

економічний імперіалізм характеризується тенденцією до посилення 

боротьби між конкуруючими імперськими державами (автор згадує в цьому 

контексті здебільшого США та Росію), між глобальними угрупуваннями 

імперських сил. Однак в усіх випадках глобальні корпорації спираються на 

економічну могутність «своїх» держав, прагнучи водночас бути глобальними 

і незалежними від цих держав. Альтернативу економічної і владної експансії 

корпорацій для невеликих країн вчений вбачає в регіональних структурах і 

процесах регіоналізації. 

Російська наукова спільнота, керуючись стратегічною необхідністю 

пошуку шляхів збереження статусу Росії як одного зі світових лідерів,  також 

здебільшого розглядає транснаціональні корпорації як суб’єкти світової 

політики. Проте ці суб’єкти залежать від держави та мають діяти в її 

інтересах. Держави мають зважати на нетрадиційних акторів міжнародних 

відносин, враховувати їх діяльність у своїй внутрішній та зовнішній політиці 

та навіть намагатися робити так, щоб вони діяли в інтересах держави. 

Використовувати потенціал недержавних учасників для посилення свого 

впливу в міждержавній конкурентній боротьбі та здійснення тиску на 

внутрішньополітичну ситуацію інших країн [116]. 

Крім того, різноманітні транснаціональні актори можуть мати тісний 
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зв’язок із державою: отримувати фінансову підтримку, мати представників 

держави в своїх структурах тощо. Нерідко формуються так звані «гібридні 

утворення», що є одночасно державними та недержавними структурами 

[117]. Тому одні автори прагнуть обмежити категорію недержавних акторів 

традиційним списком (ТНК та неурядові організації) [118], інші пропонують 

ширший перелік, оскільки це дозволяє, на думку російської дослідниці 

М. Лебедєвої, гнучко підходити до мінливої реальності та враховувати тих 

учасників світової політики, які лише прагнуть бути акторами. З другого 

боку, дослідниця звертає увагу на те, що далеко не всі ТНК є політично 

впливовими, а відповідно, й акторами світової політики [119]. 

Транснаціоналізація охоплює не лише великий бізнес. Сьогодні приблизно 

кожне третє підприємство середнього чи малого бізнесу США та кожна 

сьома японська компанія працює на транснаціональному рівні [120]. 

На думку представника альтерглобалістської парадигми С. Аміра, 

головну роль в цьому процесі матимуть такі типи корпорацій:  

1) в сфері технологій;  

2) ті, що контролюють міжнародні фінансові потоки;  

3) сировинні монополії;  

4) в сфері інформації та комунікації;  

5) ті, що виробляють зброю масового ураження [121]. 

На думку української дослідниці І. Кресіної, нова тенденція світового 

розвитку полягає в тому, що на глобальному рівні «частиною» влади 

володіють і держави, і транснаціональні утворення. До того ж це передусім 

приватні агентства, що займаються оцінкою платоспроможності, що 

нав’язують власну політику урядам на всіх рівнях; тісно взаємозалежні 

глобальні олігополії в страховому бізнесі, бухгалтерській справі та 

висококласному консалтингу, що здійснюють аналогічний регуляційний 

вплив; різноманітні глобальні та регіональні картелі в промисловості – від 

видобувних галузей до виробників електроенергії; специфічна комбінація 
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регулювання олігополії, що керує глобальними телекомунікаційними 

мережами, включно з інтернет [122]. 

Сьогодні поруч із процесом транснаціоналізації спостерігається 

подальша гібридизація акторів. Утворюються партнерства різних типів, 

наприклад: держави і бізнесу, бізнесу та неурядових організацій тощо. 

Одночасно відбувається й розмиття специфіки функцій акторів. Так, 

спостерігається масштабне залучення приватних компаній до сфери безпеки.     

ТНК входять у сфери, які традиційно вважалися прерогативою 

державних інтересів. З огляду на розмах їхньої діяльності та розбіжність 

інтересів країни базування ТНК з інтересами приймаючої країни, вони здатні 

протидіяти реалізації економічної політики країн, у яких вони провадять 

свою діяльність, а також дезорганізовувати зовнішньоекономічну сферу 

країни-партнера [123]. 

У сучасному світі ресурс акторів міжнародної політики 

розшаровується, значущості набуває не лише військова могутність, а й 

економічна, а також соціально-гуманітарна складові, пов’язані з «м’якою 

силою». Це призводить до двох протилежних тенденцій. Розшарування веде 

до спеціалізації актора, проте одночасно ТНК, намагаючись знизити ризики 

від втрати своєї ресурсної спеціалізації, прагнуть до диверсифікації 

ресурсного потенціалу, а також прагнуть впливати на інших за рахунок 

різноманітних форм та механізмів. Саме із цієї причини ТНК дуже уважно 

ставляться до іміджевого боку своєї діяльності, займаються фінансової 

підтримкою неурядових організацій, вибудовують зв’язки з державними 

структурами тощо [119]. 

Українська науковець Є. Тихомирова вважає, що в умовах глобалізації 

та формування глобального управління лобіювання все більш стає 

міжнародним [124], перетворюючись на один з головних засобів впливу на 

міжнародні відносини на ряду з міжнародним PR. Аналізуючи роль ТНК як 

суб’єкта міжнародних PR, слід брати до уваги взаємодію ТНК та урядів 
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окремих держав. Їхні взаємини мають значні розбіжності в розвинутих та 

малорозвинутих державах. Так, перші активно підтримують власні ТНК, які 

у свою чергу сплачують податки за міжнародну діяльність і поширюють їх 

економічний та політичний вплив. Зрозуміло, що в малорозвинутих країнах 

ситуація зовсім інша. Тут ТНК – «чужі», їхня діяльність не завжди збігається 

з інтересами цих країн. Тому транскордонні корпорації змушені більше уваги 

приділяти залученню на свій бік громадської думки та лояльності урядів 

[125]. 

Український політолог О. Зернецька вказує на зростання соціально-

політичного статусу нових засобів масової комунікації (НЗМК), серед яких 

найбільшу вагу мають транснаціональні медіа-корпорації, прибутковість 

яких далеко перевищує показники прибутковості промисловості в цілому. 

Невпинне та бурхливе зростання мультимедіа-імперій відбувається завдяки 

процесам концентрації (інтеграція медіа) і конгломерації (процес, внаслідок 

якого компанії комунікаційного сектора стають або частинами значно 

більших індустріальних конгломератів, або комунікаційними конгломератами 

самі по собі). Коли процес конгломерації перетинає кордони держави, 

йдеться вже про інтернаціоналізацію виробництва та виникнення могутніх 

транснаціональних мультимедіа-корпорацій [126].  

ТНК такого типу концентрують в собі як величезну економічну владу, 

так і різноманітні засоби впливу, трансформують її в політичну й ідеологічну 

площину та стають одними з найактивніших акторів міжнародних відносин. 

Специфіка медіа імперій як виробників та дистриб’юторів контенту у 

глобальному масштабі веде до панування так званої глобальної культури, яку, 

за великим рахунком, вони самі й породжують; поширення ідеології 

консюмеризму (насамперед через комерційну рекламу); впливу на соціально-

політичний розвиток країн і цілих регіонів [127].  

Враховуючи зазначене вище можна вважати за доцільне присвятити цю 

дисертаційну роботу саме вивченню та аналізу ТНК, що працюють в 
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інформаційному секторі у всьому його різноманітті.  

Таким чином, в науковій літературі не існує єдиного поняття або 

чіткого визначення транснаціональної корпорації. Корпорації називають 

багатонаціональними, транснаціональними, планетарними, глобальними, 

світовими, міжнаціональними, інтернаціональними, супернаціональними, 

наднаціональними, міжнародними тощо. Така строкатість термінів частково 

пояснюється тим, що при аналізі діяльності корпорацій для їх 

характеристики використовуються різні критерії як кількісного, так і 

якісного порядку. Кожен автор виділяє окремі ознаки, які він вважає 

найбільш характерними і важливими. Для визначення ТНК пропонуються 

класифікації, що враховують кількість країн, в яких корпорації мають свої 

філії, величину обороту філій у загальному обсязі продажів корпорації в 

цілому та національну належність капіталу. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

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 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 напрямів глобалізації характеризують 
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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, до 

того ж нові актори в цьому випадку виступають лише як носії делегованих 

інтересів великих держав.  

Джерельно-документальну базу дисертаційної роботи складають 

наукові праці іноземних 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 феномена, 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.  

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 лише багатосторонньої дипломатії,  що передбачає підключення більше 

двох держав до вирішення проблеми, але й багаторівневої дипломатії.   

Під впливом глобалізаційних процесів з’являються нові моделі держав 
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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.  

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.  
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РОЗДІЛ 2 

ПОЛІТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНИХ АКТОРІВ У 

ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

 

2.1.  Політико-інституціональний вимір взаємовідносин ТНК з 

традиційними акторами міжнародних відносин 

 

 

Переплетіння процесів глобалізації, регіоналізації та 

транснаціоналізації в ХХІ ст. призводить до істотних змін у відносинах між 

акторами міжнародних відносин, сучасна міжнародна система стає 

складнішою та багаторівневою. Поглиблення взаємозалежності акторів 

міжнародних відносин та ускладнення політичної системи утворюють попит 

на пошук нових методів керованості суспільством. Активізація 

нетрадиційних акторів міжнародних відносин, до яких належать неурядові 

організації, суспільні рухи, світові засоби масової інформації, приватні 

компанії і навіть громадяни, ставить перед традиційними гравцями нові 

завдання щодо пошуку засобів співпраці та регулювання різних аспектів 

міжнародного співіснування. 

У свою чергу у міру розгортання процесу глобалізації зростає й 

активність взаємодії між недержавними акторами та розвивається 

транснаціональна структура [128]. Залишаючись суверенними, держави все 

більше залежать від економічних складників глобалізації, посилюється вплив 

ТНК на світову політику. На даний час не існує жодного значного процесу у 

світовій економіці, який би відбувався без участі транснаціональних 

корпорацій. Вони беруть як опосередковану, так і безпосередню участь у 

світових політичних та економічних процесах, стають активними 

учасниками формування єдиного політичного простору взаємодії та 
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взаємопроникнення країн, народів, національних економік. Своєю діяльність 

транснаціональні корпорації сприяють розмиттю кордонів між економікою та 

політикою, між внутрішньою та зовнішньою політикою держав. 

Політична роль ТНК у світовій спільноті нерозривно пов’язана з 

питанням глобального управління. Оскільки транснаціоналізація має 

здебільшого односпрямований характер, увага звертається на відсталість 

прогресу світової політичної системи від глобальної економіки [129]. 

Визначальний вплив глобального рівня системи міжнародних відносин на 

економічну систему підкріплено й глобальним масштабом інтересів і 

діяльності міжнародних економічних клубів (наприклад, ОПЕК), а також 

ТНК, які відіграють роль недержавних глобальних міжнародних акторів 

[128]. 

Вже в першій половині ХХІ ст. основною виробничо-економічною 

структурою постіндустріальної інформаційної економіки стане глобальна 

корпорація, що заснована на приватно-колективній формі інтелектуальної 

власності [130]. 

Значна частина подій на міжнародній арені пов’язана з діяльністю ТНК 

чи зумовлена їх інтересами. ТНК активно та органічно беруть учать у 

світовій політиці, впливають на міждержавні відносини. Вони стали 

невід’ємною частиною середовища міжнародних відносин, які сучасна 

традиція трактує в широкому сенсі, тобто як сукупність міждержавних і 

транснаціональних відносин [128]. Діяльність ТНК поглиблює процеси 

глобалізації економіки та політики. А глобалізація, в свою чергу, посилює 

позиції ТНК, формує ефективніші засоби їхнього впливу на політичні 

режими тієї чи іншої країни, розширює політичний простір діяльності 

транснаціональних корпорацій. За прямої чи опосередкованої участі ТНК 

відбувається активний процес взаємовпливів та взаємопроникнення 

глобальних структур в усіх аспектах функціонування світового суспільства. 

Саме ТНК є основним структурним елементом економік більшості 
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розвинутих країн, провідною силою їх розвитку та підвищення ефективності.  

В ХХІ ст. посилюється політизація діяльності ТНК у світовому 

масштабі. Міжнародний характер діяльності корпорацій зіштовхує їх із 

зовнішньополітичною проблематикою. Діапазон втручання міжнародних 

корпорацій у справи приймаючих країн доволі широкий. Боротьба між 

корпораціями за джерела сировини та ринки збуту призводить до численних 

військово-політичних конфліктів в зонах інтересів ТНК. 

Транснаціональні корпорації залучаються до світової політики як через 

зовнішньополітичний апарат держав, в яких вони зареєстровані, так і в якості 

самостійної, недержавної політичної сили. Найбільші ТНК стають 

комерційно-політичними організаціями, які проводять власну зовнішню 

політику та власну дипломатію, впливаючи на уряди країн базування. 

З боку транснаціональних компаній також формується специфічна 

система спілкування з владою, яка містить різні чинники й передбачає 

врахування інтересів суспільства, які іноді заважають отриманню прибутку. 

З розвитком транснаціональних корпорацій складались і 

видозмінювалися відносини як усередині цих об’єднань, так і їхні зв’язки зі 

світом. У 80-х роках ХХ ст. утворилися технічні, економічні й політичні 

умови для виникнення нового явища – глобальних засобів масової 

комунікації. Запроваджуючи сучасні системи планування та комунікації, 

транснаціональні корпорації стають одним із найважливіших суб’єктів 

прямого впливу на глобальний інформаційний простір. Збільшення 

економічної сили ТНК підсилило їхній вплив на політичні та суспільні 

відносини і спричинило появу нового актора міжнародних відносин. 

Для комунікаційного простору транснаціональних корпорацій 

характерне напрацювання певних стандартів, правил та засобів здійснення 

внутрішніх та зовнішніх відносин, утворюються корпоративна культура й 

дипломатія. Для успішного забезпечення внутрішньої політики утворилася 

власна корпоративна ідеологія. 
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Існує декілька досить різнобічних підходів до сприйняття та розуміння 

поняття корпоративної дипломатії. Персональна корпоративна дипломатія, 

яка спрямована на досягнення власного професійного успіху та влиття до 

корпоративної культури. Зовнішнім аспектом персональної корпоративної 

дипломатії виступають стандарти, правила та засоби комунікації окремих 

представників компанії із третьою стороною, а саме: з іноземними урядами, 

різними групами впливу на суспільну думку та комерційними структурами.    

З іншого боку, корпоративна дипломатія розглядається як частина 

публічної дипломатії. Так У. Стеджер, наприклад, визначає роль 

корпоративної дипломатії в межах контексту відносин між компанією та її 

середовищем. С. Стрендж вивчає корпоративну дипломатію в межах 

міжнародної політичної економіки, особливо наголошуючи на зв’язках між 

компаніями та компаній з урядами. І врешті-решт, дослідники розглядають 

корпоративну дипломатію як соціальну відповідальність компанії та її вплив 

в межах певної соціальної системи [131].  Загалом корпоративну дипломатію 

можна охарактеризувати як діапазон діяльності, спрямованої на створення 

сприятливих умов для досягнення цілей корпорації. Корпоративна 

дипломатія в цьому сенсі включає таку діяльність, як вплив на інших 

економічних та соціальних акторів для створення та підвищення бізнесових 

можливостей, співробітництво з лідерами суспільної думки та державними 

діячами, запобігання можливим конфліктам із зовнішніми зацікавленими 

сторонами та мінімізація політичних ризиків, залучення ЗМІ та лідерів 

думки до збереження корпоративного іміджу та репутації [132].  

Для забезпечення своїх інтересів ТНК створюють поруч із державними 

власні служби безпеки та розвідки. Керівники провідних корпорацій воліють 

самостійно, наскільки це можливо, без підтримки зовнішньополітичних 

органів країни базування вирішувати основні питання діяльності своїх 

компаній в приймаючих країнах шляхом зустрічей та перемовин з 

керівництвом відповідних країн.   
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А також шляхом фінансування місцевої влади або просто корупції. 

Наприклад, французький нафтовий гігант Elf (з 2000 року компанія входить 

до складу Total) передав лідерам Камеруну, Конго, Анголи, Габону та інших 

країн кілька сотень мільйонів доларів. У Камеруні Elf у свій час 

контролювала 2/3 всіх нафтових концесій, та, за заявами керівництва 

компанії, президент країни П. Бійя (на посаді з 1982 року) ніколи б не зміг 

отримати й утримати владу без допомоги французьких нафтовиків [133]. 

ТНК активно залучаються до місцевого політичного процесу. Їхні 

представники беруть участь в різноманітних національних асоціаціях та 

об’єднаннях промисловців, завдяки чому отримують можливість спілкування 

з керівниками місцевої влади. Корпорації залучаються до виборчих та інших 

фондів локальних політичних партій, маючи на меті отримати можливості 

лобіювання відповідних політичних рішень у своїй галузі. 

Міжнародний корпоративний лобізм інституціоналізується, що 

дозволяє бізнесу впливати на ухвалені владою рішення. 

В 1971 році професор К. Шваб створив Всесвітній економічний форум 

(WEF), який проводить щорічний форум в Давосі. За членство в організації 

корпорації платять великі офіційні внески – це ціна, що дає право брати 

участь у виробленні глобального порядку і спілкуватися зі світовими 

лідерами. Ділові формати з'явилися і в міжнародних організаціях, наприклад, 

в G20 є формат «Бізнес-20» (B-20), який об'єднує великі компанії всіх членів 

«двадцятки», а Ділова консультативна рада працює паралельно з державним 

треком в Організації Азіатсько Тихоокеанського Економічного 

Співробітництва (АТЕС) [134].  

Одним із найважливіших спрямувань діяльності ТНК в політичній 

сфері країни базування є взаємодія та підтримання контактів із керівництвом 

центральних та регіональних органів виконавчої, законодавчої та судової 

влади держави, політичних партій та суспільних організацій, ЗМІ. Цього 

досягають за рахунок ротацій кадрів, участі у виборчих процесах та 
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лобіюванні інтересів компанії. Боротьба між транснаціональними 

корпораціями за джерела сировини та ринки збуту може призводити навіть 

до військово-політичних конфліктів в зонах інтересів ТНК.  

Транснаціональний бізнес відкрито кидає виклик суверенним правам 

урядів, виникає цілий пласт космополітичної олігархії, що ставить себе над 

національними кордонами та національною приналежністю [135].  

ТНК почали активно втручатися у світову політику з 1950-х. Так, у 

1954 році компанія United Fruit Company контролювала майже половину 

сільгоспземель Гватемали. Однак земельна реформа, заявлена владою країни, 

повинна була позбавити компанію права на землі. Тож корпорація домоглася 

перевороту в країні [136]. У 1964 році ITT, що володіла оператором 

телефонного зв'язку в Бразилії, сприяла поваленню президента Ж. Гуларта, 

який міг націоналізувати її активи [137]. А ще через 10 років ця сама 

компанія сприяла приходу до влади в Чилі А. Піночета. 

Причиною довготривалої війни в Конго є наявність природних багатств 

(на сході країни зосереджені великі запаси міді, алмазів, золота, урану, 

колумбіту-танталіту тощо), які дісталися цій країні та інтереси  власне тих, 

хто видобуває ці ресурси. Видобуток здійснюється корпораціями, на кшталт 

America Mineral Fields Ltd, Intel, Nokia, Siemens, Cobatt, H. C. Starck, Ningxia, 

Sony Play Station. Збройні угруповання виступають  в якості посередника між 

корпораціями і бідним населенням, що працюють на видобутку. В цьому 

випадку відкрита колоніальна політика в Африці, по суті, змінилася 

завуальованою, і проводиться не за допомогою англосаксонських військ, а 

виключно за участі самих африканців [138].  

Найбільш яскраві приклади втручання ТНК в світову політику 

відносяться до періоду початку деколонізації, коли із відмовою метрополій 

від управління колоніями корпорації залишилися один на один з десятками 

місцевих урядів. Зараз такі яскраві випадки залишилися здебільшого в 

минулому, хоча корпорації й досі періодично відіграють важливу роль на 
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виборах в багатих ресурсами країнах (перш за все в Африці). В цілому 

компаніям довелося адаптуватися до нових реалій. 

Політичне рішення щодо введення санкцій проти Росії значною мірою 

зачіпало інтереси транснаціонального бізнесу, який офіційно пішов на 

поступки національним урядам. Однак самі уряди намагаються мінімізувати 

ефект заподіяння збитків як для європейських, та і американських компаній 

внаслідок застосування нових санкцій проти Росії. Це призводить до того, 

що застосування міжнародних санкцій як інструменту зовнішньої політики 

та превентивної дипломатії в умовах транснаціональних відносин і 

глобалізованого світу, має невисокий рівень ефективності. Примусові методи 

ведення політики мають суттєві обмеження, зокрема щодо розвинених країн, 

економічні та політичні параметри яких дозволяють їм уникати чи 

мінімізувати ефективність будь-яких санкцій [139]. 

Таким чином, можна виокремити три загальних моделі взаємодії ТНК 

й інших суб’єктів політики: 

1. Формально-договірна взаємодія, що реалізується в угодах із 

національними урядами. 

2. Неформальна взаємодія, що передбачає створення консультативних 

рад при органах виконавчої влади, узгодження курсу національних урядів з 

керівництвом ТНК тощо. 

3.  Партійно-політична взаємодія, що проявляється в участі у 

виборчому процесі, лобістських законах тощо. 

Транснаціональні корпорації використовують всі доступні засоби та 

методи для просування власних інтересів на світовій арені. 

Ефективність сучасних форм взаємодії ТНК, держав і суспільства 

оцінюється неоднозначно, оскільки такі поняття, як корпоративне 

громадянство, корпоративна соціальна відповідальність та інші, 

видозмінюються під впливом реалій глобального світу. Виходячи на 

міжнародний рівень, компанії потрапляють у сферу жорсткішої конкуренції, 
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що вимагає від них скорочувати витрати, серед іншого, й у соціальній сфері. 

З другого боку, глобалізація збільшує можливості впливу на корпорації з 

боку громадянського суспільства, міжнародних некомерційних організацій і 

наднаціональних структур, що створені відповідати за стабільний розвиток, 

включно із соціальними та екологічними проблемами. Відкрите зневажання 

суспільних цінностей не може дозволити собі жоден із впливових 

міжнародних корпоративних акторів, оскільки це може призвести до 

надзвичайних іміджевих втрат. 

Європейський Союз 2001 року видав документ «Зелені сторінки ЄС. 

Утворюючи Європейську систему корпоративної соціальної 

відповідальності». Цей документ містить концептуальний базис поняття 

корпоративної соціальної відповідальності, її методи тощо. 

Початок розвитку течії корпоративної соціальної відповідальності 

припадає на післявоєнні роки та набуває особливого оформлення в 1960 — 

1970 рр. Серед вітчизняних авторів, які досліджують проблеми 

корпоративної соціальної відповідальності, зокрема на міжнародних ринках, 

можна виділити М. Саприкіну, М. Бахтіна, Н. Бердяєва Н., А. Герцена, 

І. Ільїна, В. Розанова, У. Соловйова, П. Сорокіна й ін. Іноземна економічна 

наука у розгляді соціальної відповідальності бізнесу представлена 

дослідженнями Д. Аллена, С. Баклі, Д. Маттіа, Г. Боуена, К. Девіса, 

П. Друкера, Е. Карнегі, А. Керолла, А. Крейна, Р. Оуена, М. Портера й 

багатьох ін.
 
[140]. 

Спочатку були спроби регулювання на державному рівні в розвинених 

країнах, потім —  на міжнаціональному. Та, власне, корпоративна соціальна 

відповідальність як добровільне саморегулювання ТНК почалось у 1980-

1990 рр. 

Зацікавленість транснаціональних корпорацій у співпраці з 

громадянським суспільством спричинена активізацією НКО, які в сучасному 

світі об'єднуються у великі мережі та збільшують можливості для 
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просування власних інтересів серед традиційних політичних акторів. 

Порядок діяльності НКО містить також прямі звинувачення 

транснаціональних корпорацій в екологічних і соціальних злочинах. 

Необхідність залучення цих НКО до процесу ухвалення політичних рішень, 

не у вигляді лобістських коридорних угод, а у формі відкритого діалогу, 

набуває форми неокорпоративізму, який таким чином змінюється відповідно 

до новітніх викликів, дозволяє нівелювати критику радикальних елементів, 

посилюючи вплив стриманіших груп. 

У сучасному світі національні держави, залишаючись важливим 

актором міжнародних відносин, не можуть самостійно контролювати 

діяльність ТНК, враховуючи специфіку транснаціональної діяльності 

останніх. Тому на даний момент впровадження суспільного контролю у 

вигляді транснаціональних некомерційних організацій і саморегулювання 

діяльності ТНК, зважаючи на різноманітні правові форми корпорацій та 

економічні моделі, є чи не єдиною можливістю мінімізувати шкідливий 

вплив від підприємницької діяльності на права людини та навколишнє 

середовище. 

Загалом проблема керованості міжнародною системою, яка перебуває 

під впливом тенденцій глобалізації та транснаціоналізації, а також сучасні 

виклики, до яких можна зарахувати економічний і соціальний дисбаланс, 

проблеми забезпечення екологічної, військової та інформаційної безпеки, 

вимагають переосмислення відносин держав, суспільства та бізнесу як на 

внутрішній, так і на зовнішній аренах. 

З одного боку, світове товариство намагається віднайти розв'язок для 

нових проблем у сфері регулювання й контролю, впоратися з якими 

виявляється можливим лише на транснаціональному рівні та за умови 

співропраці міжнародних організацій, тобто створити нову тристоронню 

модель взаємодії за участі держав, ТНК та міжнародних організацій. 

А з другого боку, міжнародні організації та ТНК можуть розв'язувати 
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проблеми наднаціонального рівня, застосовуючи на практиці принципи 

представництва для виконання глобальних завдань. Окрім того, враховуючи 

могутність транснаціональних корпорацій та зацікавленість країн у розвитку 

своїх ТНК, слід звернути увагу й на лобіювання інтересів компаній за 

рахунок створення відповідних міжнародних організацій.  

Спектр взаємодії транснаціональних корпорацій з міжнародними 

організаціями можна умовна поділити на такі складові: регулювання та 

контроль за діяльністю міжнародного бізнесу, офіційне та неофіційне 

сприяння діяльності ТНК за допомогою міжнародних організацій. 

Процес створення системи національного, регіонального, 

міжнародного регулювання діяльності транснаціонального бізнесу активно 

почався у 70-х роках ХХ ст., оскільки активна діяльність ТНК на світовій 

арені вимагала уваги з боку Організації Об’єднаних Націй. В декількох 

резолюціях Генеральної Асамблеї ООН (ГА ООН), наприклад, в резолюції ГА 

ООН 32/105 від 14 січня 1978 року, рішуче засудила діяльність ТНК на 

Півдні Африки, де інвестиції міжнародних компаній створювали матеріальну 

базу режиму расизму та апартеїду; засуджувалася діяльність ТНК у 

виробництві та поширенні шкідливих хімічних препаратів та медикаментів.  

Однак, незважаючи на всі заборони, капіталовкладення американських 

компаній зросли з 1960 року на 300%, а англійських із 1965 по 1974 роки – на 

понад 250% [141]. 

Так, в 70-х роках була спроба країн, що розвиваються, розробити та 

ухвалити в рамках ООН спеціальний Кодекс поведінки ТНК, що мав містити 

перелік норм, стандартів та правил, які б регламентували діяльність 

міжнародних компаній на світовому рівні. Економічна і Соціальна Рада ООН 

(ЕКОСОР) з метою формулювання обов'язкових правил поведінки ТНК 

створила Комісію з транснаціональних корпорацій. Відтак у 1976 році 

Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) ухвалила рішення про 

початок переговорів з питань поведінки ТНК щодо передачі технологій і 
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здійснення дій, які обмежують ділову активність. 

На той період питаннями регулювання діяльності ТНК, окрім Комісії 

ООН з ТНК займалися: 

– комітет з багатонаціональних підприємств при Міжнародній 

організації праці, який контролював виконання Тристоронньої декларації про 

принципи щодо багатонаціональних підприємств та соціальної політики, 

ухвалений МОП у 1977 році; 

– комісія ООН з міжнародного торгового права, яка також займалася 

врегулюванням суперечок щодо інвестицій [142]. 

Однак розбіжності поглядів учасників розробки кодексу затягнули 

процес ухвалення, а у 80-х роках відбулася зміна філософії відносин із 

транснаціональним бізнесом в бік сприяння. Комісія з транснаціональних 

корпорацій припинила своє існування. 

Перший Кодекс норм поведінки було розроблено Міжнародною 

Торговою Палатою у 1972 році. Він мав необов’язковий характер і 

стосувався не лише ТНК, а й приймаючих країн та країн базування цих 

компаній. 

Після 1993 року проблематика Комісії з ТНК перейшла до Конференції 

Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). Перед цією 

організацією стоїть завдання забезпечити глибше розуміння природи 

транснаціональних корпорацій, а також створити сприятливі умови для 

міжнародних інвестицій та розвитку підприємництва. ЮНКТАД працює в 

межах дискусій на міжурядовому рівні, здійснює технічну допомогу, 

проводить семінари, наради та конференції [143]. 

Щорічно ЮНКТАД проводить дослідження в галузі економіки, видає 

довідники, одним з найавторитетніших серед яких є Доповідь про світові 

інвестиції (World Investment Report). В цьому дослідженні наведені актуальні 

статистичні показники діяльності найбільших ТНК. Також окремо видається 

бюлетень «Транснаціональні корпорації», в якому відслідковуються зміни в 



 

 

73 

міжнародному бізнесі на глобальному рівні протягом року [144]. 

У 1999 році за ініціативою Генерального Секретаря ООН було 

створено Глобальний договір між ООН, бізнесом та організаціями 

громадянського суспільства з питань екології, праці та прав людини [145]. У 

ньому чітко простежується класична тристороння корпоративна модель: 

уряди, представлені авторитетною міжнародною організацією, інститути 

громадянського суспільства в особі НКО та асоціації праці та бізнес, під 

яким розуміються ТНК. 

Метою договору є сприяння ООН в побудові нового глобального 

суспільства. Таким чином, ТНК пропонується разом з урядами, 

організаціями громадянського суспільства та ООН, керуючись 

універсальними цінностями, брати участь у вирішенні головних проблем 

глобалізації для ефективнішого політичного регулювання напрямків 

розвитку світових процесів. 

З другого боку, країни базування найбільших ТНК завжди були 

зацікавлені в сприянні розвитку міжнародного бізнесу та втілювали ці ідеї в 

життя офіційно та неофіційно за рахунок власного впливу в різних 

міжнародних організаціях, а також створення спеціальних організацій для 

убезпечення діяльності транснаціональних корпорацій. 

Наприклад, країни - члени Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) [146] під керівництвом уряду США вирішили здійснювати 

власну політику щодо ТНК, сподіваючись на обмеження спроб 

запровадження в рамках ООН жорсткого регулювання діяльності ТНК. 

Іншою причиною укладання угоди про ТНК між країнами-членами 

ОЕСР стали вимоги щодо посилення контролю за діяльністю ТНК з боку 

громадянського суспільства цих країн, представленого в межах ОЕСР 

профспілками. Зі свого боку, представники великого бізнесу, які були 

членами Промислового Комітету ОЕСР, вимагали усунення будь-яких 

перепон на шляху вільного переміщення прямих закордонних інвестицій.  
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Метою угоди про ТНК є «підтримка позитивного внеску ТНК в 

економічний і соціальний прогрес і мінімізація труднощів, пов'язаних з 

деякими операціями ТНК» [97]. Ця угода передбачає, що держави-члени 

ОЕСР, на території яких і засновано більшість ТНК, несуть моральну 

відповідальність у разі, коли діяльність транснаціональних корпорацій у 

приймаючій країні завдає економічних і соціальних збитків. Такий підхід 

значною мірою відповідає тенденції до впровадження корпоративної 

соціальної відповідальності та відрізняється від попереднього, що 

передбачав основною метою зовнішньої політики країн - членів ОЕСР лише 

захист закордонних інвестицій ТНК без урахування їхнього впливу на 

економічне і політичне становище у приймаючих країнах.  

Для вирішення спірних питань в ОЕСР у 1975 році було створено 

спеціальний орган – Комітет з міжнародних інвестицій і транснаціональних 

корпорацій. На нього покладено функції розгляду скарг і повідомлень, а 

також внесення пропозицій щодо уточнень і доповнень в Угоді країн ОЕСР 

про ТНК. 

Таким чином, можна зробити висновок, що Угода про ТНК держав - 

членів ОЕСР утворює баланс між регуляційними заходами з боку держави і 

надмірною її активністю, що перешкоджає ефективній діяльності ТНК. Ця 

угода є консенсусом між інтересами країн-членів і транснаціональними 

компаніями, а також частково враховує інтереси приймаючих країн. 

Іншою організацією, що покликана офіційно захищати інвестиції ТНК, 

є Багатостороння агенція з гарантування інвестицій (БАГІ) [147], створена на 

базі ухваленої у 1985 році за підтримки Світового банку конвенції. 

Ця організація стала першою міжнародною системою, що страхує від 

політичних ризиків закордонні інвестиції ТНК у приймаючих країнах, а 

також пропонує набір технічних порад країнам, що розвиваються, які 

поліпшують інвестиційний клімат і збільшують приплив закордонних 

інвестицій. БАГІ здійснює свої операції лише всередині країн-членів 
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Агентства [148].  

Однак під тиском глобального громадянського суспільства офіційні 

шляхи сприяння діяльності ТНК поєднуються з більш прихованими формами 

впливу на політичні та економічні процеси. Економізація світової політики, 

коли економічні санкції вважаються більш дієвими за військове втручання, 

стає одним з основних параметрів сучасної системи міжнародних відносин 

та транснаціоналізації середовища світової політики. За таких умов 

відбувається послаблення значення міжнародних організацій політично-

соціального спрямування та підсилення ролі міжнародних фінансових 

інститутів, таких як: Міжнародний банк реконструкції та розвитку, 

Міжнародний валютний фонд та інші. В результаті виникає своєрідна 

ситуація двовладдя: коли суверенним державам доводиться спочатку в 

економічній, а потім і в політичній сфері ділити владу з глобальними 

фінансовими інститутами. До того ж у фінансово-економічній сфері 

державний вплив зменшується, а влада переходить до ТНК та 

підконтрольних ним міжнародних інститутів. 

Серед таких міжнародних інститутів можна виділити Міжнародний 

валютний фонд, групу Світового банку, що включає Міжнародний банк 

реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародну асоціацію розвитку, 

Міжнародну фінансову корпорацію, БАГІ, Міжнародний центр з 

урегулювання інвестиційних спорів, Міжнародну Торгову Палату,  ОЕСР, 

Світову організацію торгівлі тощо [149]. 

Зазвичай вплив країни в цих організаціях відповідають її долі у 

фінансування організації або ролі у світовій економіці, водночас керівники 

тісно пов’язані з фінансовим товариством: вони приходять з фінансових 

транснаціональних компаній та туди ж повертаються. Ці люди дивляться на 

світ очами фінансового співтовариства та часто пов’язані з комерційними 

інтересами певних кіл розвинутих країн [150]. Таким чином, найбільші 

міжнародні фінансові організації значною мірою сприяють діяльності 
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транснаціональних корпорацій та фінансових груп. 

З другого боку, можна констатувати тенденцію зближення позицій 

ТНК та НУО. Всупереч поширеній думці про базові розбіжності інтересів 

корпорацій і суб'єктів глобального громадянського суспільства з низки 

питань глобального управління між ними стали все частіше складатися 

тактичні альянси. Зокрема, протягом 1990-х років європейські ТНК разом з 

неурядовими організаціями виступали за введення в ЄС жорсткіших 

стандартів щодо токсичності автомобільних двигунів і виробленого 

авіадвигунами шуму. В кінці 2000-х років аналогічний альянс склався на 

користь заборони використання ламп розжарювання і обмеження викидів 

парникових газів. До того ж ініціативи, які на початкових етапах реалізації 

мають характер приватних механізмів глобального управління, можуть в 

подальшому перетворюватись в механізми змішаного характеру. Так 

сталося, зокрема, з так званим Кімберлійським процесом з припинення 

міжнародної торгівлі «конфліктними» або «кривавими» алмазами [151]. На 

сьогодні НУО та компаніям-розробникам «екологічно дружніх» технологій 

належить вирішальна роль у лобіюванні нової угоди про запобігання зміни 

клімату, яка має прийти на зміну ухваленому в 1997 р. Кіотському 

протоколу. 

Отже, транснаціональні корпорації під впливом сучасних тенденцій 

світового розвитку стали новими вагомими акторами міжнародних відносин 

та формують свою систему взаємовідносин з іншими суб’єктами, включаючи 

й міжнародні організації. З одного боку, триває процес створення систем 

регулювання діяльності ТНК на базі міжнародних організацій та 

розвивається тенденція до корпоративної соціальної відповідальності, а з 

другого – міжнародні організації стають засобами офіційного та 

неофіційного сприяння діяльності транснаціональних корпорацій.  
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2.2. Моделі  взаємодії ТНК та держави 

 

 

Спектр відносин між транснаціональними корпораціями та державою 

може характеризуватися як партнерський, конфронтаційний (конфліктний), 

взаємозалежний чи нейтральний (незалежний), змінюючись залежно від 

ситуації, часу, перерозподілу балансу сил та інтересів тощо. 

Інші підходи до взаємодії держави з транснаціональними корпораціями 

відрізняються залежно 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 також – взаємодію сильних країн з філіями 

ТНК, що мають іноземне походження. 

Всі ці підходи є взаємопов’язаними та набувають у часі та просторі 

різноманітної реалізації на проміжку між полюсними стратегіями взаємодії 

та конфронтації. 

Потреба в партнерстві між державами та ТНК викликана необхідністю 

розвитку суспільства, за який уряд не може в нових умовах відповідати 

самостійно без застосування спеціальних навичок та новітніх досягнень 

бізнес-комунікації. Таке партнерство реалізується в різноманітних формах 

кооперації, за якої обидва актори, держави та корпорації, користуючись 

перевагами та інструментами один одного, а також слідуючи глобалізаційній 

логіці, отримують перевагу на світовій арені. За такої ситуації антагонізм 

ТНК та національних держав сходить нанівець, в той час як співробітництво 

та розподіл функцій сприяє об'єднанню. 

Проте такі позитивні партнерські взаємини між ТНК та державою 

стосуються лише певних типів діяльності. Крім того, роль держави та 

корпорацій в процесі досягнення конкурентних переваг мають бути об'єднані 
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бажанням досягти результатів. Тобто передбачається, що уряди створять 

сприятливий клімат для бізнесу, в той час як ТНК перетворяться власне на 

інструмент для створення суспільних багатств. Водночас занепокоєння 

викликає той факт, що в такому разі не лише компанії, а й держави мають 

поводитися як стратегічні олігополії. Щоб досягти успіху, обидва актори 

мають переймати не лише інструменти та навички один одного, а й інтереси 

та цілі. 

З другого боку, навіть за умови встановлення ефективної співпраці між 

державою та корпораціями такий підхід не гарантує обов'язкового 

співпадіння із ширшими суспільними інтересами. Наприклад, протекціонізм 

національних компаній щодо міжнародних конкурентів за рахунок 

нетарифних бар'єрів не лише спричиняє підвищення кінцевої вартості для 

споживачів, а й захищає національні компанії від структурних змін [152]. 

Або хоча держави й застосовують стратегічну торговельну політику для 

суспільного блага, проте її адміністрування в реальності може викликати 

багато суперечок в умовах бюрократії, непрозорості й, відповідно, 

підвищення витрат.  

Інший аспект, що потрібно згадати в контексті співпраці держав та 

ТНК, — це кількість та природа інших акторів, інтереси яких мають бути 

враховані. В умовах сучасної глобалізації у справи суверенних держав 

втручаються не лише приватні корпорації, а й недержавні організації та й 

навіть окремі громадяни. Навіть враховуючи, що недержавні організації 

здебільшого критикують діяльність ТНК, вони здатні здійснювати позитивну 

підтримку компаній, змушуючи останніх коригувати свої дії на початковому 

етапі. Об'єднуючись з урядами, недержавні організації посилюють вплив на 

певні ТНК з метою захисту суспільних інтересів.  

Партнерство між національними державами та ТНК сягає різних 

галузей суспільного життя, а саме: економічної, соціальної, політичної та 

культурної. Проте лише ними не обмежується. 
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Переваги партнерства в економічній галузі зумовлені для держави 

базування отриманням великого обсягу податків, а для приймаючої країни, 

яка піклується про сприятливий режим для прямих іноземних інвестицій, − 

підняттям виробничого рівня, збільшенням інвестицій та робочих місць 

тощо
 
[153]. 

З другого боку, наміром приватної компанії є задовольнити своїх 

клієнтів, а у разі з ТНК − не лише національного, а й світового споживача. 

Таким чином, поєднавши механізми держави та корпорації, можна 

задовольнити потреби громадянина-споживача якнайкраще. 

Зразок співпраці можна віднайти й в більш специфічних формах, 

наприклад, в коригуванні балансу платежів. Вважається, що ТНК сприяють 

утворенню позитивного балансу в країні базування. Проте за потреби 

держава може домовлятися із власними ТНК про зменшення ПІІ за кордон 

для утримання позитивного розрахункового балансу.  

Цей вид співпраці доволі поширений, проте не завжди позитивно 

сприймається іншими учасниками світової економіки, особливо коли 

держава використовує свої ТНК для тиску на інші країни. Свіжим прикладом 

виступає політика Росії у газовому секторі. 

Проте частіше відносини між державою та «своїми» ТНК набувають 

форм захисту та сприяння так званим «національним чемпіонам» − 

внутрішнім  компаніям, які в рамках стратегічного розвитку перетворилися 

на транснаціональні, проте національні уряди зберегли канали впливу на 

їхню діяльність. У свою чергу, такі корпорації отримують максимальну 

державну підтримку в різних формах, наприклад, захист від іноземного 

капіталу чи поблажливе ставлення до їхньої монополії. 

Політична концепція «національних чемпіонів», згідно з якою великі 

корпорації в стратегічних секторах економіки мають не лише прагнути до 

отримання прибутку, а й відстоювати інтереси нації, досягла найбільшого 

розквіту ще у Франції в період після Другої світової війни як частина 
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дирижизму та поступово втрачала своє значення в 1970-х. Як приклад можна 

навести створення урядом Великої Британії British Steel Corporation, яка у 

1967 році придбала 14 найбільших сталеплавильних корпорацій. Ризик 

проведення такої політики проілюстровано невдалими спробами 

протистояння домінуванню IBM на комп'ютерному ринку англійською ICL, 

французькою Bull та італійською Olivetti протягом 1970-х років. Нове життя 

політика «національних чемпіонів» отримала в Росії в ХХІ ст. в якості однієї 

з основних ідей [154].  

Однак зазвичай уряд не має утворювати розрив між внутрішніми 

корпораціями та іноземними філіалами відповідно до стратегії відкритого 

ринку, дозволяючи активну конкуренцію та сприяючи прямим іноземним 

інвестиціям в свою економіку. Проте в цьому разі втрачається повний 

контроль над діяльністю філіалів ТНК на своїй території.  

Переваги співпраці між ТНК та приймаючими державами полягають в 

передачі технологій, навичок управління та ноу-хау. Це особливо помітно для 

країн, що розвиваються. Проте будь-яка країна може отримати переваги від 

іноземних інвестицій в галузі, які потребують розвитку за умови збереження 

балансу із суспільними інтересами. 

Більшість прикладів співробітництва між ТНК та державою в 

економічній галузі є актуальними й для соціальної взаємодії. Одним із 

позитивних ефектів іноземних інвестицій в приймаючі країні є створення 

нових робочих місць. Відповідно до своєї основної діяльності ТНК обирають 

країни залежно від розташування та потреби в кваліфікованій чи дешевій 

робочій силі, проте будь-які створені робочі місця сприяють наповненню 

податкового кошика. 

Окрім збільшення податкових надходжень, приймаючі країни 

отримають різноманітні соціальні вигоди в рамках дотримання ТНК 

корпоративної соціальної відповідальності.  

Більшість розглянутих прикладів економічної та соціальної співпраці 
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мають вагомі політичні дивіденди, в той час як політика сприяння іноземним 

інвестиціям вимагає в багатьох випадках зміни внутрішнього політичного 

середовища в бік прозорості, прогнозованості та політичної 

відповідальності. 

Крім того, ТНК беруть участь (прямо чи опосередковано) в політичних 

процесах через різноманітні форми лобіювання, намагаючись знайти канали, 

які б найкраще доводили їхню позицію особам, що ухвалюють рішення, та 

відповідним установам. Цей процес може мати як позитивні, так і негативні 

наслідки, проте процес лобіювання не є одностороннім. Влада, ухвалюючи 

рішення, вимагає від приватного сектора вхідних даних, і вже корпораціям 

потрібно обирати, які інтереси будуть враховані в кожному конкретному 

випадку.  

Культурне співробітництво між національними державами та ТНК є 

доволі сумнівним, оскільки ці два актори несуть протилежні культурні та 

ідеологічні вектори. Проте, враховуючи виробничу потребу, вони змушені 

пристосовуватися один до одного в рамках кросс-культурного діалогу. З 

другого боку, однією з першооснов для ефективного провадження своїх 

філіалів корпоративна соціальна відповідальність вбачає в повазі та 

врахуванні культурних особливостей регіону.  

В той час як моделі співпраці почали аналізуватися здебільшого 

нещодавно, розбіжності між національними державами та 

мультинаціональними корпораціями були передбачені й проаналізовані 

значно раніше. Прибічник лібералізму Г. Джонсон в зв'язку з економічними 

проблемами 1970-х років як основну проблему майбутнього виокремив 

конфлікт між політичним націоналізмом та прагненням економічних сил до 

об'єднання у світовому масштабі [155]. Хоча на той час рівновага була на 

боці урядів, проте він передбачав зміну сил в напрямі панування економічних 

сил над політичними. 

На сучасному етапі важко визначити, якою є рівновага сил між 
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національними державами та ТНК, оскільки діяльність останніх стала дуже 

різноманітною і відрізняється залежно від галузі та втручання інших акторів. 

З другого боку, розбіжності у відносинах урядів та ТНК об’єктивно присутні 

й набувають різноманітних форм. 

Найбільш суттєві наслідки несе ймовірний сценарій, за якого 

корпорації отримують важелі боротьби за владу в такому обсязі та якості, що 

дозволило би їм вступити у конфронтацію з інститутами національної 

держави. Тут мова йде не так про відкриту боротьбу, як здебільшого про 

сильне лобі, що перетворює державні інститути на органи обслуговування 

бізнесових інтересів. Відповідно відбувається або взаємопроникнення 

інститутів, в якому домінуюче положення отримують корпорації, або взагалі 

− витіснення держави зі сфери контролю за факторами влади, а саме: через 

втрату можливостей регулювання грошових потоків зникає й здатність 

контролювати силові структури та соціальні спектри. 

Прикладом розвитку такого сценарію може слугувати Ганзейський 

Союз – одне з наймогутніших економіко-політичних об’єднань 

середньовічної Європи. Предметом повсякчасних домагань Ганзи і основою 

її процвітання були торговельні монополії, безмитна торгівля і інші привілеї. 

Вся зовнішня діяльність зводилася до отримання власних матеріальних 

вигод.  

Керівники Ганзи мистецьки користувалися як її морською силою, так й 

іншими засобами, зокрема й фінансовими ресурсами, отримували користь 

від придбаних за допомогою своїх агентів відомостей про іноземні держави 

та впливових людей. Вони спритно користувалися постійними суперечками 

через престолонаслідування та іншими внутрішніми незгодами, а також 

численними війнами між окремими державами, і навіть самі намагалися 

порушувати і заохочувати такі випадки. Загалом все зводилося до 

комерційного розрахунку, до того ж великої чіткості в засобах вони не 

виявляли й жодних більш піднесених державних завдань не переслідували. 
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Тому весь союз, крім загального національного почуття, тримався лише на 

усвідомленні загальних вигод, і доки ці вигоди були дійсно загальними, союз 

представляв велику силу. Ганза з найперших своїх кроків чинила тиск, якщо 

не на уряди тих держав, в яких вона діяла, то на їх купецтво і мореплавців 

[156]. 

Уявити такий стан речей у чистому вигляді в сучасному світі доволі 

важко, проте, за оцінками різних аналітичних структур, сьогодні в світі існує 

від 30 до 60 держав зі слабким інститутом державності. Відповідно уряди з 

деградацією державності втрачають й здатність формулювати та проводити 

незалежну політику. Вони не прагнуть до використання легітимної 

монопольної сили всередині держави та не виконують функції по захисту 

країни від зовнішніх загроз [157]. 

Крім того, втрата державності ймовірно призведе до різкого зниження 

виробництва соціально значущих благ. В зв’язку з тим, що корпорації діють 

на принципах, що диктує капітал, то в найкращому випадку псевдо-державні 

інститути здійснюватимуть перерозподіл засобів з метою боротьби з 

кризовими явищами та соціальними заворушеннями.  

Конфронтаційна модель дуже відрізняється у відносинах ТНК із 

країною базування та приймаючими країнами. Конфронтаційні відносини 

ТНК та уряду країни її походження можуть мати обмежувальний характер 

через ризики зменшення платіжного балансу чи передачі технічних секретів 

імовірному ворогові. Такі побоювання іноді призводять до введення 

обмежень, систем ліцензування, прямих заборон, добровільній відмові від 

ПІІ, до скорочення операцій з купівлі іноземних цінних паперів, заборон 

торговельних відносин в рамках введення санкцій проти певних країн тощо. 

Однак більшість мультинаціональних компаній доволі легко долають 

заборони й обмеження. 

В реальності про конфронтаційний характер мова йде здебільшого у 

відносинах між ТНК та приймаючою державою, оскільки це доволі часто 
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зумовлено неспівпадінням інтересів та асиметрією влади. Особливого прояву 

така асиметрія набуває за умови, що обидві сторони намагатимуться 

максимізувати свої вигоди. ТНК, які можуть бути економічно набагато 

сильнішими за приймаючі країни, прагнуть використовувати свою 

могутність для здійснення тиску на місцеві уряди, змушуючи їх мінімізувати 

податкові зобов’язання та надати особливих пільг. На противагу деякі країни 

можуть застосовувати заборони та обмеження аж до націоналізації та 

експропріації власності [158]. 

Ще одним чинником конфронтації стають можливі негативні фактори 

присутності ТНК, які пов’язані з сутністю такого ведення бізнесу. В багатьох 

країнах ТНК стають причинами диференціації економіки, поглиблюючи 

прірву між «глобалізованими» та регіональними секторами, що провокує 

поглиблення нерівності доходів населення та соціальне розшарування. В 

процесі захоплення внутрішнього ринку мультинаціональні компанії 

витісняють з ринку місцеві товари та підприємства, отримуючи переваги зі 

свого олігополістичного статусу та диктуючи ціни. 

Крім того, чим вищий рівень міжнародної економічної інтеграції через 

ТНК, тим більш безпосередньо на країну поширюється стратегія корпорацій 

у вигляді ринкового тиску, циклічних коливань, конкуренції, спекуляції тощо. 

В разі перетину певного рівня концентрації ПІІ мова може йти про 

макроекономічне управління, наприклад, в сфері обмінних курсів, 

відсоткових ставок, податків тощо. 

Крім того, інтереси ТНК та держави вступають в суперечку щодо 

багатьох аспектів трудових відноси та охорони навколишнього середовища. 

Враховуючи наявність об’єктивної розбіжності інтересів та асиметрії влади, 

ці сектори підлягають пильній увазі міжнародної спільноти, яка розробляє 

глобальні правила та угоди. 

З одного боку, триває процес створення систем регулювання діяльності 

ТНК на базі міжнародних організацій та розвивається тенденція до 
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корпоративної соціальної відповідальності, а з другого – міжнародні 

організації стають засобами офіційного та неофіційного сприяння діяльності 

транснаціональних корпорацій
 
[159]. 

Розробити ефективну систему збалансованого розподілення вигод між 

приймаючою країною та ТНК виявилося дуже складно, а у разі економічно 

слабких країн – майже неможливо, оскільки корпорації можуть швидко та 

ефективно реагувати на ті чи інші спроби ввести суворе регулювання. 

Допоки обмеження інтересів ТНК не є занадто суттєвим, вони 

підпорядковуються та самообмежуються в рамках корпоративної соціальної 

відповідності. Якщо ж рівень конфронтації перевищує певну межу, ТНК 

можуть тиснути на уряд та в крайньому випадку переносити свою діяльність 

в іншу країну.  

Конфронтація між ТНК та приймаючою країною особливо 

загострюється в умовах політичного протистояння з країною базування 

міжнародної компанії. 

Транснаціональний бізнес може виступати загальним фронтом, що 

свідчить про наявність неочевидних схем координації діяльності. Прикладом 

може слугувати вихід багатьох великих компаній з території Ірану та розрив 

ділових зв’язків з ним, починаючи з 2006 року, але особливо масово – в 2009 

– 2010 роках.  

Введення санкцій проти Росії було спрямовано в економічній складовій 

на послаблення позицій великих російських компаній, більшість з яких 

мають транснаціональний характер. Ці обмеження були підтримані ТНК 

інших країн базування. Проте слід зазначити, що до активної підтримки 

санкцій вдалися лише ті компанії, чиїм інтересам відповідав такий хід речей. 

Зі свого боку, Росія почала вводити обмеження для філій ТНК на своїй 

території. 

Загалом в світі існує дві полюсні державні стратегії, що розрізняються 

за вектором спрямованості зусиль. Експансивна – характерна для політики 



 

 

86 

великих країн – спрямована на використання зовнішніх ресурсів, зокрема й 

ТНК, для вирішення власних завдань. Відносини з транскордонними 

корпораціями за цього підходу тяжіють до партнерства. Та герметична 

стратегія, в основу якої покладено ідею розвитку за рахунок консолідації 

внутрішніх ресурсів, зокрема певного самоізолювання внутрішнього ринку. 

Певною мірою вона реалізується такими країнами, як Північна Корея, Куба, 

Китай. Тут умови існування ТНК набувають більш конфронтаційного 

характеру. 

У більшості країн, зокрема і в України, стратегія являє собою 

поєднання цих двох напрямів. До того ж баланс співвідношення 

екстравертної та інтровертної спрямованості може та має змінюватися під 

впливом як від міжнародної, так і від внутрішньої ситуації; залежно як від 

зміни політичного курсу, так і від конкретного тактичного завдання. 

Окрім проаналізованих ситуацій, коли інтереси держави та 

транснаціональних корпорацій доповнюють одні одних або конфліктують, 

можна виокремити й проміжні стратегії, наприклад, коли діяльність держави 

та ТНК є залежною одна від одної. Взаємодія між урядом та ТНК 

відбувається у двох напрямках: національна держава проводить політику, яка 

впливає на можливості корпорацій проводити діяльність та інвестувати за 

кордоном, а діяльність торговельних та інвестиційних компаній впливає на 

політичний клімат держав, в яких ведеться бізнес. Природа цих взаємодій є 

інтерактивною та змінюється з часом, в той час як обидва актори діють 

одночасно в багатьох сферах на внутрішній та зовнішній аренах, 

переслідуючи певні цілі. Узгодження взаємозалежних відносин між 

державою та корпораціями є складним завданням, вирішення якого 

відбувається на кількох рівнях, а саме: в рамках фінансової та податкової 

політики, взаємозалежність в переговорних процесах та в формі союзів та 

альянсів. В рамках цієї стратегії ТНК є головними сховищами капіталу, 

технологічних та організаційних можливостей, необхідних для поліпшення 
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суспільного добробуту. Уряди, крім вирішальної ролі впливу на такі 

підприємства та використання іхніх активів, мають змогу переспрямовувати 

ресурси від прибуткових до неприбуткових галузей. 

Взаємозалежність у вигляді альянсів в останні роки поглибилася 

внаслідок значного збільшення мережевих та родинних структур ТНК та 

світової економіки загалом. Для кожного з акторів ускладнилося проведення 

кордонів між внутрішнім та міжнародним, однак звичайно цей тип розвитку 

більше сприймається корпораціями, ніж традиційними національними 

державами. Швидкий розвиток технологій є однією з головних рушійних сил 

для принципових змін структури корпорацій: від ієрархічних систем до 

мережевих союзів, більшість яких вже не заснована на моделі дольової 

участі. Ці разючі зміни загалом відобразили подібні зрушення у всьому 

міжнародному середовищі: перехід від стандартизованого масового 

виробництва до гнучких виробничих циклів, від вертикально інтегрованих 

великих структур до розформування виробничих ланцюгів та 

горизонтальних об’єднань. Головний офіс ТНК визначає лише обов’язки 

кожного філіалу відповідно до глобальних цілей та передає їх до підрозділів 

крізь глобальну мережеву систему. Відповідно до зміни обов’язків філіали 

можуть переноситися, об’єднуватися чи закриватися. Швидкі зміни світових 

процесів змушують ТНК ставати гнучкішими, не зберігати ієрархічні 

структури, а оперативно формувати мережеві зв'язки. Особливо відчутними 

ці процеси є в галузях, які характеризуються високими видатками на наукові 

дослідження. Суть такого об'єднання полягає в тому, що окремо кожен з 

учасників такого «віртуального підприємства» не може створити певний 

наукомісткий продукт, не виходячи за часові та/або бюджетні рамки. 

Прикладами таких віртуальних об’єднань можуть біти кооперація 

американських літакобудівельних компаній для створення винищувача F-22 

чи кооперація скандинавських суднобудівельних підприємств для створення 

підводного човна Viking [160]. Такими чином, юридична структура 



 

 

88 

корпорацій розмивається, державні центри та цілі підрозділи залучаються до 

мережевих проектних об'єднань та перед державами постає питання: як 

забезпечувати свої інтереси та в яких формах вести співпрацю в нових 

умовах, як залучати ПІІ й утримувати податки.  

На противагу можна розглянути модель, за якою ТНК та держави діють 

як автономні взаємонезалежні актори. В багатьох ситуаціях національні 

держави проводять власну політику, незалежну від позиції ТНК, їх інтересів 

та стратегій, а глобальні корпорації дотримуються власних стратегій, 

незалежно від позиції не лише приймаючої країни, а й країни-походження. 

Певне занепокоєння в цьому сенсі виникає внаслідок того, що ступінь 

залежності прямо пропорційна до рівня власне економічного розвитку 

держави, тобто розвинуті країни більше захищені від негативних наслідків 

корпоративної політики. В той час як під особливу небезпеку підпадають два 

типи країн: географічно близько розташовані до держав, що виділяють 

багато коштів на зовнішні інвестиції, та країни, що мають історичні 

передумови залежності від ПІІ, наприклад, із часів колонізації чи окупації. З 

другого боку, автономія цих акторів, спричинена різноспрямованістю 

інтересів, стосується внутрішньо корпоративної торгівлі та трансферного 

ціноутворення. Суттєва частина (до третини світової економіки) 

міжнародного товарообігу припадає на переміщення товарів між філіалами 

світових корпорацій. Водночас держави втрачають контроль над власним 

торговельним балансом, оскільки корпорації застосовують методи 

трансферного ціноутворення для переміщення товарів та послуг задля 

виведення своїх прибутків у країни з нижчими податковими ставками. Така 

небезпека для держав існує й на валютних ринках. 

Сучасне становище ТНК – результат розвитку за кілька століть, однак 

більшу частину своєї сучасної влади корпорації отримали протягом кількох 

минулих десятиліть в процесі економічної лібералізації та зростання рівня 

глобалізації світу. Інформаційна революція, що призвела до перетворення в 
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світовій політиці та економіці, так само як і зміни на світовій арені, що 

передували інформаційній революції визначили нові контури відносин між 

державами і транснаціональними корпораціями. З 1980-х рр. стався якісний 

прорив щодо визначення спільних інтересів між двома акторами, 

встановлення нових векторів взаємовигідного співробітництва. 

Характеристики відносин змістилися з конфронтації в сферу партнерства. 

Безумовно, це не поклало край всім конфліктам, але визначило місце для 

переговорів щодо важливих питань через усвідомлення обома акторами своєї 

взаємозалежності в глобалізаційному контексті. Подібні зміни можна 

пояснити розумінням урядами тієї колосальної і різнобічної вигоди, яку їм 

можуть принести ТНК. З огляду на зміщення акцентів ставлення до ТНК 

позначився новий напрям діяльності урядів зі створення для 

транснаціональних корпорацій подібних або кращих, в порівнянні з 

конкурентами, умов функціонування на своїй території (забезпечення 

безперешкодного доступу до своїх ринків і виробництва). До кінця 1990-х рр. 

значного поширення набула думка, зокрема, в доповіді про світовий розвиток 

Світового банку 1997 року, що держава і ТНК мають розглядатися 

насамперед в якості партнерів у виконанні завдання економічного розвитку і 

підвищення національної конкурентоспроможності, і що цілі обох сторін 

починають все більше збігатися. Одним з основних свідчень зміни 

пріоритетів урядів у відносинах із корпораціями стало рішення про 

лібералізацію ПІІ. 

Однак не всі держави стали на шлях розбудови партнерських відносин 

із корпораціями. Сінгапур, Південна Корея і Японія угледіли в таких 

відносинах можливість підвищити конкурентоспроможність власних 

економік і державності в цілому. На противагу уряди країн Західної Європи 

протягом 1980-х рр. приймали лише окремі, часто некоординовані заходи і 

тільки в кінці 1990-х рр. прийшли до розуміння важливості ролі руху 

капіталів у розвитку їх економік та почали приділяти більшу увагу можливій 
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реакції інших держав на їх власну політику.  

Зв'язок інтересів «материнської» держави з діяльністю своїх ТНК 

очевидна. Пріоритетами уряду держави походження ТНК є посилення свого 

політичного впливу і зміцнення, зростання економіки, що містить 

підвищення рівня життя населення і завоювання авторитетних позицій 

держави на світовій арені. У процесі реалізації своїх пріоритетних цілей 

неминучим є виникнення міждержавних конфліктів з огляду на те, що 

трудові і природні ресурси світу є обмеженими. Окрему сферу боротьби 

становить конкуренція за доступ до ринків збуту. Таким чином, світова 

економіка перетворюється на арену вирішення конфліктів між державами в 

конкурентній боротьбі. Можна дійти висновку, що інтереси держави й ТНК, 

що базуються на їхній території, збігаються з тієї причини, що саме за 

допомогою ТНК їх «материнські» держави отримують можливість доступу 

до обмежених ресурсів. Конкурентоспроможність економіки держави прямо 

залежить від діяльності транснаціональних корпорацій та їх могутності. 

Безперешкодним джерелом подібного доступу є виробничі потужності 

транснаціональних корпорацій, розміщені за кордоном. Прямуючи цим 

шляхом, держава має змогу подолати різні обмеження з боку іншої держави в 

разі їх введення. ТНК «відвойовують» територію інших держав, 

перетворюючи її на свою власність шляхом створення там дочірніх 

підприємств, тим самим, значно зміцнюючи позиції своєї держави.  

Інноваційні, транснаціональні можливості, здатність нести певну 

частку ризику перетворили корпорації на головних учасників конкуренції на 

світовому ринку, які виступають від себе зокрема, як економічного суб'єкта, 

так і від імені держави базування в цілому. Все частіше простежується 

залежність потужності і впливу держави від ефективності корпорацій, що 

діють на її території. 

Питання відносин ТНК з урядом приймаючої країни менш однозначне. 

Міжнародні корпорації є економічними агентами тієї країни, яка через 
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ринкові механізми завойовує вирішальний вплив на чинники, що формують 

конкурентоспроможність чужих економік, що дає можливість вносити зміни 

в порівняльні переваги, про які йдеться [161]. Держави є основними 

політичними елементами міжнародної системи, і всі компанії повинні діяти в 

обумовлених ними юридичних та інституційних рамках. Тому організаційна 

структура ТНК, якість їхньої продукції та послуг повинні відповідати ринкам 

та юрисдикції приймаючих країн. А це означає, що корпорації повинні 

виробити довготривалу стратегію, налагодити гнучку систему управління, 

здатну адекватно і швидко реагувати на будь-які умови, що змінюються, а 

також не менш важлива забезпеченість необхідними ресурсами і головна 

складова внутрішньої політики ТНК – здатність і можливість адаптації в 

зв'язку з необхідністю підлаштовуватися під місцеву специфіку, 

дотримуватися національного законодавства, тобто  діяти за правилами 

приймаючої країни. Адаптація означає також і здатність узгодити інтереси 

ТНК і уряду приймаючої країни. Проте такий сценарій трапляється нечасто. 

Причиною тому – економічна могутність корпорацій, яка значно перевищує 

економіку приймаючої країни. ТНК часто не нехтують методами тиску на 

місцеву владу задля мінімізації податкових виплат, отримання різного роду 

преференцій. Відомі випадки втручання ТНК в дії уряду приймаючої країни, 

аж до повного розформування останнього. 

Однак вимоги приймаючої країни до ТНК пред'являються не 

однобічно. З огляду на основну мету своєї діяльності – отримання прибутку 

– корпорації прораховують специфіку приймаючих країн з погляду 

потенційної вигоди або, навпаки, небажаних збитків. Корпораціям вигідно 

мати справу з політично, економічно та соціально стабільним державами, 

тому бізнес не має на меті послабити приймаючу країну. Діяльність ТНК 

містить у собі як негативні, так і позитивні наслідки для приймаючої країни. 

З одного боку, завдяки ТНК підвищується якість методів управління, 

відбувається модернізація місцевих виробництв і продукції, збільшується 
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надходження капіталу і експорту, зростають прибутки найнятих корпорацією 

працівників і, як наслідок, якість життя населення в країні загалом. З другого 

боку, в деяких країнах вони привносять диференціацію в економіку, оскільки 

самі представляють сучасний глобалізований сектор, а прірва між ним і 

іншими секторами породжує нерівність прибутків і заборони [162]. 

Транснаціональні корпорації звинувачують у встановленні олігополістичного 

статусу, нарощуванні інтенсивності імпорту і витіснення місцевих товарів і 

фірм. Питання взаємовідносин ТНК з «материнською» країною є 

прозорішим. Корпорації націлені на такого роду підтримку своїх урядів, в 

рамках якої останні укладатимуть двосторонні угоди, що забезпечують 

лібералізацію інвестицій, скасування подвійного оподаткування, запобігання 

експропріації та націоналізації ТНК, що гарантують охорону інтелектуальної 

власності. У сучасних реаліях Світова організація торгівлі стала 

платформою, в рамках якої, розглядаються подібні питання, являючи собою 

важливі аспекти міжнародної політико-економічної дипломатії. Крім цього, 

очікування ТНК поширюються на можливу урядову підтримку науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт, преференції в 

високотехнологічних галузях, сприяння появі компаній – «національних 

чемпіонів» в будь-якій галузі, які з часом стануть транснаціональними. 

 Глобальні корпорації мають такі ключові властивості, які водночас 

слаборозвинуті у національних держав: вони є мобільними, керуються 

власними економічними інтересами та їх розширення не обмежене 

територіальними кордонами. Внутрішня сутність ТНК дозволяє визначати 

бізнес-стратегії, організовувати виробництво та формувати корпоративну 

систему, а також співпрацювати в різних формах без зовнішнього контролю 

та потреби у схваленні в значно меншій мірі, ніж державі. Сучасний 

розвиток інформаційних, комунікативних та логістичних технологій 

дозволив корпораціям дійсно вільно діяти на глобальному рівні. Світ став 

єдиним світовим ринком, на якому ТНК мають конкурентні переваги над 
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традиційними акторами. Однак хоча ТНК й активно зачіпають всі ключові 

компоненти національних держав (територію, населення, органи управління 

тощо), проте корпоративний характер взаємодії з цими складовими 

відрізняється від державного. А реальна ситуація демонструє, що в 

історичному розрізі між конкретними корпораціями та державами взаємодія 

відбувається за різними сценаріями, тяжіючи до пошуку компромісного 

співіснування. З другого боку, співвідношення сил у світовій політиці 

змінюється та залежатиме від того, до якої мірі міжнародне співтовариство 

допустить втручання у справи суверенних держав. З великою долею 

ймовірності можна припустити посилення позиції бізнесу у структурі 

міжнародних відносин.   

 

 

2.3.Стосунки нових акторів міжнародних відносин 

 

 

Упродовж тривалого часу (XVII – XX ст.) Вестфальська система 

міжнародних відносин базувалася на принципі, згідно з яким активними 

учасниками (акторами) міжнародних взаємодій могли бути лише держави. 

Втім, у другій половині ХХ ст. у рамках цієї системи активізували свою 

діяльність інші нові актори, які поряд з традиційними стають впливовими 

гравцями у світополітичних процесах.  

Дж. Розенау у своїй праці «Турбулентність у світовій політиці» 

виокремлює у міжнародних відносинах два основних «світи»: «держави», 

який дослідник вважає домінуючим, та «акторів поза суверенітетом», до 

якого зараховує несуверенних міжнародних суб’єктів – міжнародні 

організації, транснаціональні корпорації, національні рухи, етнічні групи, 

територіальні спільноти, бюрократичні структури, окремих осіб [44]. 

Відносини між цими акторами суперечливі: вони діють під юрисдикцією 
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держави, але не в її інтересах, діяльність таких акторів водночас стабілізує 

міжнародну систему і дестабілізує міжнародні відносини. Аналізуючи 

структуру міжнародних акторів, дослідник виділяє окрім держави й 

підсистеми «світу держави» – органи місцевої адміністрації, які мають певну 

автономію й у міжнародній сфері, а також транснаціональні організації 

(наприклад, компанія з виробництва мікросхем «Європейські кремнієві 

структури»), когорти (етнічні групи, церкви), рухи. 

Схожих поглядів дотримуються й інші дослідники міжнародних 

відносин, які саме з процесами глобалізації пов’язують появу на світовій 

арені «нових» акторів, що претендують якщо не на пріоритет, то принаймні 

на рівність із «традиційними» суб’єктами міжнародних відносин – 

державами. 

До таких типів «нових» суб’єктів належать: міжнародні організації 

(МВФ, Світовий банк, ЮНЕСКО, СОТ тощо); регіональні організації 

(налічують близько 60-ти); багатонаціональні корпорації (близько 60-ти тис.); 

інституційні інвестори (пенсійні та інвестиційні фонди, страхові компанії); 

неурядові організації (рух «зелених», «Лікарів без кордонів»); великі міста 

(Лондон, Нью-Йорк, Токіо, Франкфурт, Париж); індивіди (наукові 

співробітники, університетські професори, артисти, окремі особистості) 

[163, c.14]. 

Отже, на даний час можна зафіксувати появу широкого переліку 

міжнародних акторів, які доповнюють державоцентричну систему 

міжнародних відносин. Ідеться, зокрема, про таких недержавних акторів, як 

транснаціональні організації, багатонаціональні корпорації, міжнародні 

об’єднання, в основі яких лежать релігія, інтереси, наукові організації, а 

також приватні групи, які взаємодіють через державні кордони [164, с. 90]. 

Транснаціональних акторів часто називають «новими», втім, вони є 

такими лише в розумінні принципово інших, більших масштабів їх 

діяльності та впливу на світовий політичний процес наприкінці ХХ – на 
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початку ХХІ ст. Саме з виникненням та поширенням діяльності таких 

акторів на регіональний і глобальний рівні політики домінування держави як 

центрального міжнародного актора починає ставитися під сумнів. Окремі 

дослідники (зокрема М. Ніколсон) для позначення такого явища 

використовують поняття «парадокс участі», відповідно до якого зростання 

рівня відкритості міжнародної системи для участі нових акторів вносить 

безлад, що ускладнює досягнення ефективних рішень [165]. 

Відносини між корпораціями та міжнародними організаціями, а також 

–  між ТНК та державами розглянуто в попередніх підрозділах. Однак 

інтерес для дослідження представляють також відносини власне між ТНК та 

новими нетрадиційними суб’єктами (мегаполісами, транснаціональними 

злочинними угрупуваннями, суб’єктами  регіоналізації, міграційними 

течіями, світовими релігійними установами, окремими індивідами та з 

іншими корпораціями), перелік яких дуже неоднозначно трактується різними 

дослідниками.  

Серед нетрадиційних – проте не нових – акторів світової політики 

дослідники виділяють й великі міста та мегаполіси. У цьому випадку йдеться 

не тільки про «місто» як таке, а й про прилеглі до нього території з 

інфраструктурою, що пов’язана із містом, де на невеликій території 

відбуваються політичні взаємодії груп з відмітними ціннісними 

орієнтаціями. Сьогодні мегаполіс розглядають як «ворота у глобальний світ», 

оскільки він генерує нові інституційні структури, що інтегрують різнорідні 

соціальні мережі та створюють можливості для інтенсивної інноваційної 

діяльності [166, с. 195]. 

Для дослідників міжнародних відносин мегаполіси є саме тим місцем, 

у якому утворюються так звані мережеві вузли (між різними сферами 

діяльності), які надають місту нових можливостей. Такі «мережеві вузли» 

успішно «зав’язались» у Нью-Йорку, Лондоні, Токіо, Вашингтоні, Ванкувері, 

містах Південної Каліфорнії тощо. Окрім економічної та господарської ролі в 
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житті держави мегаполіс все частіше відіграє й політичну роль. В сучасній 

політиці знову зростає роль соціальних мереж. Це пов'язано насамперед зі 

значним ускладненням суспільної структури, що складається із численних 

груп, які різняться за цінностями, релігійним постулатами, політичною 

культурою, проте внаслідок різноманітних економічних і політичних 

обставин співіснують в містах-мегаполісах [167].   

На сучасному етапі розвитку в аналізі економічного зростання 

особливого значення набувають національні інноваційні системи, що 

об'єднують наукові та освітні установи, підприємства високих технологій, 

венчурні компанії, банківський сектор. Такі системи стають, з одного боку, 

альтернативами монополії ТНК в певних сферах, а з другого боку, з часом 

стають майданчиками для створення нових корпорацій. Відносини всередині 

інноваційних систем мають не так інституціональний, як мережевий 

характер. Саме через цю особливость основне місце функціонування 

національних інноваційних систем – це мегаполіси, що забезпечують 

найкомфортніші умови для мережевої взаємодії. Зрозуміло, що успіх такої 

взаємодії значною мірою визначається характером наявних в мегаполісі 

інституційних структур, і саме цей зв'язок між соціальними мережами і 

інституційними структурами перетворює функціонування мегаполісу на 

політичну і міжнародну проблему. Сьогодні мегаполіс потребує власної 

«міської» політики, яка істотно –  за предметом, програмними цілями, а 

також за способами її здійснення – відрізняється від державної політики, 

причому з розвитком глобалізації різко зростає роль міжнародного чинника 

цієї політики. 

Саме в мегаполісах найяскравіше проявляються всі феномени й 

тенденції світової політики. Тут відбувається визначення політичного курсу, 

працюють державні установи, зокрема парламент, міністерства, 

засновуються та діють міжнародні організації, розміщуються їх штаб-

квартири, базуються офіси транснаціональних корпорацій. Мегаполіс 
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виявляється в центрі найбільших політичних подій і процесів. Саме він, а не 

невеликі міста чи сільська місцевість, першим зустрічає більшість новітніх 

викликів в усіх сферах життя суспільства. Перебуваючи в центрі 

економічного життя, мегаполіс об'єктивно виходить за межі господарської 

діяльності і починає відігравати все більш відчутну політичну роль у житті 

держави. У цьому контексті мегаполіс та транснаціональну корпорацію 

можна порівняти. Прикладом такого регіонального утворення можне 

слугувати Москва, що зосереджує в своїх межах близько 75% фінансових 

потоків усієї Російської Федерації. Київ також часто звинувачують в 

акумулюванні фінансових потоків всієї України.  

Особливістю мегаполісу, що відрізняє його від інших 

транснаціональних акторів, є його зв’язок із географічним чинником. Якщо 

для більшості ТНК цей чинник має сьогодні мінімальне значення (в 

принципі не так важливо, де відкривати головний офіс транснаціональної 

корпорації, хоча, з другого боку, саме через наявність необхідної 

інфраструктури вони часто відкриваються саме в мегаполісах), то для виходу 

на світову арену мегаполіс, навпаки, зазвичай використовує своє географічне 

положення. Вихід до моря, транспортні магістралі, наявність поблизу 

корисних копалин або інтелектуальних і освітніх ресурсів, розташування 

поруч з кордоном тощо допомагають місту об’єднувати «міжмережеві 

вузли». 

 У минулому розвиток міста та його політична активність складалися 

стихійно. Сьогодні ця залученість в політику може і повинна здійснюватися 

цілеспрямовано. Втім, характер цього процесу ще не визначено. Питання 

полягає в тому, чи участь в політиці для міста і політичної системи світу в 

цілому буде виправданою з конкурентного погляду. Найбільш 

конкурентоспроможними виявляться ті мегаполіси, які сформулюють 

принципи, на яких вони зможуть «зав'язувати» «міжмережеві вузли» 

(наприклад, транспортні та фінансові, інтелектуальні і виробничі ресурси 
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тощо). 

Звичайно, перебільшенням є припущення про те, що велике місто 

конкуруватиме з державою в процесі формування нової політичної структури 

світу, але, безперечно, його роль у процесі вибудовування цієї структури буде 

надзвичайно важливою [166, с. 197]. Взаємовідносини ж між мегаполісами 

та транснаціональними корпораціями характеризуються дихотомією 

симбіозу та конкуренції у перспективному розвитку з оглядом на різне 

значення географічного чинника. 

Серед «нових» міжнародних акторів дослідники виділяють також 

транснаціональні злочинні угрупування – будь-які організовані на постійній 

основі групи осіб, які мають на меті отримання прибутку через протизаконну 

діяльність. Ці групи отримують від своїх злочинів (насильства, примусу, 

корупції та крадіжок) прибуток і прагнуть створити захист від законних 

домагань суспільства. Вони за своєю природою транснаціональні: діють поза 

наявними у світовій політиці визнаними структурами влади, володіють добре 

розвинутими та апробованими стратегіями «обходу» заходів правоохоронних 

органів як на рівні окремих держав, так і на рівні світової політичної системи 

[168]. 

Протистояння влади і організованої злочинності налічує не одну сотню 

років. «Енциклопедія Міжнародної Організованої злочинності» зазначає, що 

такі угруповання існували ще за часів Римської Імперії і вже тоді були 

великою проблемою для держави, оскільки намагалися контролювати певні 

сфери економіки [169]. М. Вудівісс наводить свідчення того, що організована 

злочинність завжди діяла, незважаючи на державні кордони [170]. Уже в 

1930-ті роки члени італійської мафії їздили в Японію та Китай по наркотики, 

японські «якудза» діяли в США, а члени американських банд ховалися від 

правосуддя в Китаї і Європі. 

 Однак, на думку багатьох експертів, саме нині у кримінального світу 

з'явилася можливість виграти цю війну. Процес глобалізації, який серйозно 
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змінив світ, найбільше сприяв саме криміналітету. Прозорість кордонів, 

спрощення обміну інформацією, безпрецедентне зростання обсягів 

міжнародної торгівлі та інвестицій позбавили державні структури низки 

важелів, які раніше дозволяли успішно протистояти криміналу. Управління 

Організації Об'єднаних Націй з контролю над наркотиками й запобігання 

злочинності в 2006 році дійшло висновку: «Міжнародні групи організованої 

злочинності часто витягують найбільшу вигоду з процесу глобалізації. 

Легітимний бізнес все ще стикається в цьому процесі з законами і 

регулюючими положеннями у своїй країні і за кордоном. А 

транснаціональним злочинним синдикатам та мережам за допомогою 

корупції, шантажу і погроз вдається в повному обсязі використовувати в 

своїх цілях переваги відкритих ринків і відкритого суспільства 

демократичних країн. Основний принцип транснаціональних злочинних 

угруповань полягає у виході з-під контролю правоохоронних органів. 

Іноземні юрисдикції стають територіями, безпечними для скоєння злочинної 

діяльності, а кордони слугують міжнародним злочинцям свого роду 

парканом, за яким можна сховатися від закону» [171]. Злочинність перестала 

бути місцевою проблемою, а перетворилася на проблему всього людства: 

«Нездатність сучасного суспільства справитися з організованою злочинністю 

може стати такою самою доленосною проблемою ХХІ століття, як Холодна 

війна була проблемою століття ХХ-го, а колоніалізм – століття ХІХ» [172].  

Дж. Робінсон наголошує, що «немає жодної форми державного 

правління, що була б невразливою для проникнення міжнародних злочинних 

організацій, жодної правової системи, здатної повністю контролювати 

зростання такої злочинності, й жодної економічної і фінансової системи, 

гарантованої від спокуси отримання набагато вищих – незаконних 

прибутків». За оцінками Дж. Робінсона, виявлення й нейтралізація груп 

міжнародної організованої злочинності утруднюється тим, що ці групи 

схильні використовувати законні бізнес-структури для прикриття своєї 
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діяльності. Іноді злочинна організація лише оперує всередині великої 

корпорації, іноді – фактично контролює її. Часто буває важко провести межу 

між злочинною діяльністю «білих комірців» або корпорацій і діями 

кримінальних спільнот.  

Отже, транснаціональні злочинні організації (ТЗО) мають схожість із 

транснаціональними корпораціями, що діють на легальних засадах. Проте є 

ряд ознак, за якими можна відрізнити  легальні ТНК від ТЗО.  

Транснаціональні корпорації можуть використовувати фінансові 

стимули та діяти безжально задля досягнення своїх інтересів, однак зазвичай 

корпорації намагаються до останнього розв’язати всі питання, не 

застосовуючи протиправні засоби. Водночас для транснаціональних 

злочинних організацій характерне постійне застосування протиправних 

засобів в своїй діяльності, насамперед корупційних схем та насильства. 

В пошуках нових ринків легальні корпорації прагнуть почати 

переговорний процес із огранами державної влади. В той час як злочинні 

організації прагнуть потрапити на ринок обхідними шляхами, не 

привертаючи увагу урядових та правоохороних структур. 

За класифікацію ФБР виділяють три основних види корпорацій, 

пов'язаних зі злочинною діяльністю:  

– незаконні бізнес-структури, які займаються спочатку 

нелегальною діяльністю, наприклад, торгівлею наркотиками;  

– легітимні компанії, що здійснюють службові злочини, такі як 

«відмивання грошей»;  

– легітимні підприємства, повністю або частково створені на 

доходи, отримані в результаті дій організованої злочинності.  

Такі структури стають все більш активними і підприємливими; зростає 

кількість короткотермінових альянсів, створених традиційно конкуруючими 

злочинними співтовариствами; кримінальні корпорації все рідше 

спеціалізуються на якомусь одному виді бізнесу і диверсифікують свої 
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інвестиції [173].  

Науковець Р. Нейлор стверджує, що міжнародна організована 

злочинність глобалізувала свою діяльність з тих самих причин, що й 

законослухняні транснаціональні корпорації. Корпорації відкривають свої 

філії в усьому світі, щоб заробити, використовуючи місцеві ресурси – те ж 

саме роблять і кримінальні угруповання. Будь-які міжнародні підприємства, 

як законні, так і незаконні, також створюють у всьому світі свої підрозділи 

для задоволення своїх потреб у виробництві та розповсюдженні товарів і 

послуг. На думку Р. Нейлор, зростанню незаконної транснаціональної 

діяльності сприяли технічні досягнення: бурхливий розвиток авіації, 

телекомунікацій та міжнародної торгівлі [174, 175]. Тобто можна дійти 

висновку, що схожість цілей міжнародної злочинністі та ТНК – отримання 

прибутку –  призводить до того, що відносини між цими двома акторами 

набувають різноманітних форм співіснування. 

Набувають ознак суб’єкта міжнародних відносин і регіони окремих 

держав, які можуть проводити свою міжнародну діяльність нейтрально чи 

паралельно до власної держави, доповнюючи її міжнародні проекти. 

Через це деякі дослідники відзначають появу нового рівня світових 

політичних процесів – міжрегіонального. Діяльність регіонів сприяє появі 

транскордонних інститутів (колективних взаємовідносин та обмінів, які 

здійснюються через кордон та мають публічний чи офіційний характер). Це 

можуть бути як відносини на основі міжурядових угод, так і тісні 

двосторонні зв’язки, які об’єднують групи людей по різні боки кордону [176, 

с. 160]. 

Внутрішньодержавні регіони найбільш активно проявляють себе в 

економічній галузі, а оскільки в сучасному світі економічні, фінансові, 

торговельні та інші відносини тісно переплітаються з політичними, 

внутрішньодержавні регіони залучаються і в світову політику. Самостійність 

сприяє їх розвитку, але водночас створює небезпеку послаблення державної 
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єдності, виникнення конфліктних ситуацій. Особливо небезпечна 

негативними для держави наслідками ситуація, коли зв'язки прикордонних 

регіонів з сусідньою країною стають тіснішими, ніж внутрішньорегіональні. 

Це може призвести до «повзучої анексії» й міждержавних конфліктів [177]. 

Процес регіоналізації відбувається не лише «вглиб», а й «вшир». 

Дослідник А. Торкунов вважає регіоналізм виміром багатополярності. Він 

пише, що при всій різноплановості, неоднакових темпах розвитку і ступенях 

інтеграції регіональні угруповання вносять додаткові особливості у зміну 

геополітичної карти світу. Більш матеріалізованим, на його думку, є 

економічний регіоналізм у вигляді високоінтегрованого Європейського 

Союзу, інших регіональних утворень різного ступеня інтеграції – Асоціації 

Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), 

Співдружністі Незалежних Держав (СНД), Асоціації країн Південно-Східної 

Азії (АСЕАН), Північноамериканської зони вільної торгівлі, аналогічних 

утворень, що зароджуються в Латинській Америці і в Південній Азії. Хоча в 

дещо зміненому вигляді, але зберігають своє значення регіональні політичні 

інститути, наприклад Організація латиноамериканських держав та інші. 

Вони доповнюються такими міжрегіональними багатофункціональними 

структурами, як північноатлантичне партнерство тощо [178] . 

В умовах глобалізації поєднуються процеси концентрації-

деконцентрації, централізації-децентралізації і делокалізації-релокалізаціі. 

Регіони розрізняються між собою вже не лише за соціально-економічними 

параметрами, а й також за включенням до глобальних потоків, з одного боку, 

і розвитку місцевої самобутності – з другого. Розвиваються взаємозв'язки з 

регіональними та глобальними партнерами на субдержавному рівні, а не з 

державами. Тим самим відбувається оформлення нового принципу 

територіальності без звичного поділу на «центри» і «периферії». На думку 

американського дослідника Дж. Розенау в глобалізованих регіонах 

складається партнерство, співпраця й «співкерування» (governance) між 
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державними та приватними акторами (транснаціональними корпораціями, 

організаціями підприємців, спілками роботодавців, науково-дослідними 

установами, громадськими ініціативами, некомерційними, міжнародними 

організаціями тощо) [179]. 

Встановлення широких міжнародних економічних зв'язків між 

розвиненими національними регіонами є основою для поступового 

економічного зближення країн в цілому. А поява спільних транснаціональних 

промислових і фінансових корпорацій об'єктивно сприяє налагодженню 

прямих міжрегіональних економічних зв'язків. Однак ТНК відрізняються від 

такого дуже поширеного інституту світової економіки, як регіональні 

підприємства. Згідно з визначенням, розробленим експертами Конференції 

ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), регіональне підприємство в 

широкому розумінні являє собою утворення, яке належить двом або більше 

особам, які мають громадянство (державну приналежність) країн певного 

регіону, або контролюється ними. Регіональні підприємства створюються для 

стимулювання регіональної економічної інтеграції. В рамках різних 

інвестиційних угод вони зазвичай отримують спеціальні привілеї (податкові 

пільги тощо) [180]. 

Таким чином, відносини транснаціональних корпорацій із регіонами 

можна оцінювати як мінімум в двох площинах: як із регіональними 

об’єднаннями держав – відносини складаються за сценарієм, описаним щодо 

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 перетинання зазвичай 

набагато простіше. 

Актором міжнародних відносин за певних умов також може виступати 

окремий індивід. Держава, на думку Ж. Сселля, є фіктивним утворенням, а 

всі його акти виконуються індивідами з метою захисту колективних 

інтересів [181]. Індивід таким чином може визначатися як суб'єкт 
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міжнародних відносин поряд із державами, міжнародними організаціями, 

транснаціональними корпораціями тощо. В рамках міжнародних відносин і 

відповідно до міжнародного права треба виділити: 

 а) індивіда, якого слід захищати;  

б) індивіда, якого потрібно покарати.  

Права індивіда в міжнародному масштабі захищають Всесвітня 

декларація прав людини 1948 p., норми міжнародного гуманітарного права 

на основі Женевської угоди від 12 серпня 1949 p., пакти про громадянські й 

політичні права та про економічні, культурні і соціальні права (обидва 

ратифіковані майже сотнею держав у 1990 p.) та ін. Дотримання прав 

людини стало свого роду міжнародним критерієм оцінювання політики 

держав. 

Для розуміння зміни ролі індивідів у міжнародних відносинах 

звернемося до висновків Дж. Розенау, що викладені в його праці «Індивіди, 

що змінюються, як джерело глобальної турбулентності» [182]. По-перше, 

протягом кількох останніх десятиліть громадяни набули більш високих 

аналітичних здібностей. По-друге, такий сплеск індивідуальних здібностей 

мав тим більше значення, що шляхом сприйняття й узагальнення громадяни 

справляють сьогодні все більший вплив на формування загальної картини 

міжнародної політики. По-третє, світова політична система перебуває 

сьогодні на етапі бурхливої трансформації, що робить її особливо вразливою 

для мікрополітичного впливу. А саме на мікрополітичному рівні поведінка 

індивідів справляє визначальний вплив на розвиток міжнародних подій 

[183].  Розвиток мережевих засобів комунікації та ЗМІ призвів до посилення 

значення думки окремого індивіда та полегшення їх донесення до великої 

кількості однодумців. Інтернет, соціальні мережі, мобільні телефони спільно 

зі ЗМІ дозволяють оперативно маніпулювати громадським рухом. 

 Прикладом в цьому може слугувати еволюція Давоського форуму, 

який поступово перетворився з елітарного клубу представників розвинених 
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економік на майданчик для широких дискусій із проблем глобального 

розвитку. Тепер у ньому беруть участь не лише представники економічно 

розвинених держав і транснаціональних корпорацій, як було раніше, а й 

запрошені представники країн, що розвиваються, та організацій 

громадянського суспільства. 

Вплив окремих індивідів стає відчутнішим в рамках різноманітних 

неформальних об’єднань осіб за певними критеріями (віртуальні спільноти, 

діаспори тощо). Наприклад, деякі дослідники також виокремлюють і вплив 

міжнародної міграції на світовий політичний процес, економіку, фінанси, 

питання міжнародної безпеки, розвиток культури, який свідчить про 

перетворення мігрантів як особливого соціального феномена на міжнародних 

акторів, на думку яких потрібно зважати, уважно їх вивчати, застосовувати 

позитивні тенденції в міграційних процесах на благо світового 

співтовариства, шукати та знаходити шляхи нейтралізації негативних їх 

наслідків [184]. 

Міграція народів, часом цілих регіонів і капіталу, є проблемою, 

пов'язаною певним чином також і з діяльністю транснаціональних 

корпорацій і глобалізацією в цілому. Особливість сучасних міграційних 

процесів полягає в тому, що вони здійснюються в рамках замкнутої 

ойкумени, на відміну від минулих часів, коли залишалися землі, на які ще не 

ступала нога людини, «вільні» території, які і займали іммігранти. У наш час 

в умовах глобалізації неосвоєних земель майже не залишилося. Ще однією 

особливістю став процес переміщення основних потоків міграції в напрямку 

з менш розвинених в більш розвинені регіони, тоді як раніше процес 

відбувався у зворотному напрямку – з розвиненого світу в неосвоєні 

слаборозвинені регіони земної кулі. Це не може не спричинити рано чи пізно 

збільшення економічних, соціальних і демографічних проблем розвинених 

країн через обмеженість ресурсів останніх. Актуалізуються такі глобальні 

проблеми, як демографічна – в наслідок перенаселеності окремих регіонів, 
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продовольча – через брак ресурсів, проблема охорони здоров'я – як наслідок 

продовольчої проблеми, і пов'язаними з нею масовими захворюваннями та 

скороченням тривалості життя. Крім того, ТНК з легкістю перебазовують 

свої філії в країни з дешевшою робочою силою, позбавляючи роботи 

величезну кількість людей, що визначає наявність ще однієї глобальної 

проблеми, поява якої пов'язана, зокрема з діяльністю корпорацій – 

безробіття.  

Іншим аспектом міграційних процесів стає об’єднання мігрантів у 

діаспору. Діаспори існували завжди, однак саме сьогодні на тлі глобалізації 

світу інтерес до них як суспільно-політичних і етно-культурних явищ 

надзвичайно зростає. В умовах економічної й політичної глобалізації 

міграційні процеси почали відігравати значну роль у формуванні сучасної 

системи міжнародних відносин. Як справедливо зазначає С. Лаллуккі, 

«явище діаспори має вимір, що належить до сфери міжнародних відносин» 

[185].  

І навіть якщо особиста взаємодія громадян різних держав може 

змінити сприйняття реальності в національних спільнотах, то безпосередню 

участь діаспори в житті приймаючого суспільства здатне, на наш погляд, 

змінити ставлення до своєї батьківщини набагато ефективніше і швидше, ніж 

наведені вище приклади. Безпосередній контакт в рамках єдиного 

суспільства представників різних етнічних спільнот і різних цивілізацій 

служить важливим інструментом не лише транснаціональної комунікації, а й 

політичної взаємодії. 

Таким чином, наявний зв’язок між міграційними процесами та 

діяльністю транснаціональних корпорацій призводить, з одного боку, до 

поглиблення можливої міграційної кризи, а з другого – дає потенційну 

можливість впливати та регулювати процеси переміщення трудових та 

фінансових ресурсів за умови домовленості зацікавлених сторін із 

корпораціями. 
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Іншою важливою складовою міжнародних відносин є релігійний 

чинник. Враховуючи зацікавленість саме в дослідженнях взаємовідносин 

ТНК та недержавних акторів міжнародних відносин, слід відрізняти 

релігійний чинник у світовій політиці від конфесійного чинника, на якому і 

робиться наголос у цій роботі. Під терміном «конфесія» мається на увазі 

організована релігія, втілена в будь-яких соціальних інститутах (церква у 

християн, системі улемів у мусульман, буддистська сангха тощо). Практика 

показує, що будь-яка релігія, навіть та, що не припускає строгої ієрархічної 

організації (подібної організації католицької і православної церков), тим не 

менше, завжди має певну інституційну структуру («церква» в широкому 

сенсі слова). Інституційні структури різних релігій є учасниками світового 

політичного процесу, виступаючи як варіант або аналог неурядових 

організацій (НУО) [186]. Звісно ж, що відносити діяльність релігійних 

організацій до «релігійному чиннику» у світовій політиці не зовсім коректно, 

тому що мова йде не про відношення корпорацій до релігії як світогляду, 

культу або досвіду, а саме про стосунки із організаціями.  

З упевненістю можна сказати, що Римо-католицька церква активно 

бере участь в світових політичних процесах. Для прикладу можна навести 

посередництво Ватикану в чилійсько-аргентинській прикордонній суперечці 

навколо протоки Бігль. У 1978 році в регіон прибув спеціальний посланник 

глави Ватикану, який провів 60 годин за столом переговорів. Шляхом 

загальних дипломатичних зусиль війни вдалося уникнути. Також непрямий 

вплив на світову політику має й мусульманське співтовариство. Наприклад, в 

Європі у багатьох мусульманських громад існує фінансова проблема для 

будівництва мечетей, тому представники громад звертаються за підтримкою 

до Саудівської Аравії й таким чином потрапляють в залежність від цієї 

держави. Також особливий інтерес викликає Організація Ісламського 

Співробітництва (ОІС), до складу якої входить 57 країн та в рамках якої 

регулярно проводяться конференціях ОІС держав-учасниць для визначення 
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спільного напряму політики. З другого боку, можна сказати, що організації 

релігійного спрямування опосередковано впливають на міжнародні 

відносини через вплив на своїх прихильників. В цьому сенсі цікавою 

видається доповідь національної ради з розвідки США «Глобальні тенденції 

– 2025: світ, що змінюється» [187]. Автори доповіді вважають, що в ХХІ 

столітті вплив релігійних організацій на світову політику буде зростати. 

Таким чином, не варто нівелювати роль релігійних організацій в 

міжнародних відносинах. Через свої світоглядні установки релігійні 

організації матимуть вплив, що відіб'ється на формуванні внутрішньої і 

зовнішньої політики як держав, так й інших акторів, включаючи 

транснаціональні корпорації.  

Оскільки основна діяльність релігійних організацій відбувається в 

культурно-інформаційному полі, то зрозуміло, що їх інтереси доволі часто 

перетинаються саме із інтересами інформаційних ТНК. Як приклад можна 

навести багаторічне протистояння Ватикану та кінокорпорацій, які 

набувають все більшого впливу на суспільну свідомість.  

У 2016 році корпорації The Walt Disney Co. і Marvel Studios 

погрожували перестати знімати фільми в штаті Джорджія, якщо там буде 

підписаний так званий закон про захист прав вірян. В той час як раніше 

завдяки низьким податкам саме Джорджія була центром виробництва фільмів 

від Marvel – там відзняли останнього «Капітана Америку» і «Вартові 

Галактики 2». Закон, що обурив кінокорпорації, дозволяв релігійним 

посадовим особам відмовлятися від церемоній шлюбу для одностатевих пар. 

Також церкви могли відмовитися надавати послуги або брати на роботу тих, 

чий спосіб життя суперечить їх «щирим переконанням». Кінокомпанії 

сприйняли документ як дискримінаційний і виступили з ультиматумом. 

Водночас із Джорджії почали виїжджати представники телекомпаній і 

транснаціональних бізнес-корпорацій. Результатом такого тиску стала 

відмова губернатора від підписання закону. В Індіані подібний законопроект 
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із ознаками дискримінації привів до обурення численних фанатів коміксів – 

вони зажадали перенести в інший штат їхні щорічні фестивалі, які приносять 

Індіані десятки мільйонів доларів. Документ також не був ухвалений та 

повернувся на доопрацювання – загроза втрати прибутків виявилася більш 

переконливою, ніж мітинги та демонстрації. 

Римо-католицька церква цією проблемою дуже стурбована, але 

відкрито протистояти тенденціям не може. Забороняти дивитися «Гаррі 

Поттера» або «Код да Вінчі» не можна, оскільки заборона викличе хвилю 

критики, тому секретаріат Конгрегація доктрини віри лише радить 

утримуватися від перегляду тих чи інших стрічок, а також спонсорує 

виготовлення фільмів ухваленої ними тематики. 

Ставлення релігійних установ до корпорації Google можна ілюструвати 

таким прикладом: корпорація оголосила, що починаючи з липня 2016 року, 

Google накладає заборону на рекламу короткострокових позик на основі їх 

популярного і потужного пошукового двигуна. Такі кредитори 

з'являтимуться в результатах пошуку, але вони не зможуть рекламувати свої 

послуги. У Google заявляють, що ця заборона є спробою «уберегтися від 

поганої реклами» на підконтрольному їм просторі, оскільки такі позики є 

такими самими шкідливими для людей, як тютюнові вироби та ручна 

вогнепальна зброя, тому у корпорації не бажають, щоб Google асоціювали з 

такими рекламними продуктами.  

Подібна загальна моральна активність не нова, і цілком природно, що 

корпорації постійно вбачають у собі юридичних осіб, які несуть соціальну та 

моральну корпоративну відповідальність. Представники релігійної 

організації в пресі, з одного боку, підтримали таке рішення, а з другого – 

виказали хвилювання, що вплив інформаційних корпорацій стає все більшим 

і надали рекомендації щодо контролю за цих впливом з середини. 

«Насамперед просто необхідно, щоб християни працювали в великих 

корпораціях, допомагаючи формуванню моральних поглядів їх 
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корпоративних керівників. По-друге, більше, ніж будь-коли, нам необхідно 

переконатися в тому, що наша моральність  затверджується високою владою 

Божою, а не ґрунтується лише на довільних аспектах традицій або 

нав'язливих ідеях харизматичних лідерів. По-третє, ми, церква, повинні 

вступити в цивільний діалог з нехристиянами з питання набуття загальних 

поглядів на мораль» [188]. 

Таким чином, можна констатувати, що відносини церкви та 

транснаціональних корпорацій відбуваються як мінімум в двох площинах: 

економічно-політичній, оскільки більшість з церковних організацій по суті 

також являють собою комерційні транснаціональні корпорації; та в сфері 

впливу на свідомість суспільства церква активно вступає в дихотомію 

«конфронтації-співробітництва» із інформаційними транснаціональними 

корпораціями.  

Ще однією цікавою складовою питання взаємодії між новими акторами 

міжнародних відносин є взаємовідносини власне між різними 

транснаціональними корпораціями у світовій політиці. У таких відносинах 

багато залежить, як й у міждержавних відносинах, від масштабів могутності 

корпорації. У цьому сенсі виокремлюються, по-перше, глобальні ТНК, яких 

налічується лише кілька сотень. Другий тип презентований так званими 

мультинаціональними корпораціями невеликого розміру, які, хоч і не 

враховуються офіційною статистикою ООН, однак відбивають важливу 

тенденцію сучасного світового економічного процесу, що адаптується до 

локальних персоналізованих потреб у продуктах і послугах. До третьої групи 

належать «банальні» корпорації, які дотримуються класичної стратегії 

прямих іноземних інвестицій, що має на меті зменшити витрати по збуту в 

місцях самого виробництва [189].  

В найближчому майбутньому не варто очікувати на фантастичні 

сюжети, коли на планеті буде один світовий уряд і кілька ТНК, що 

конкурують між собою, виробляють все необхідне для людини. Проте 
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стратегічні альянси, а більше – конкурентні війни глобальних ТНК мають 

великий вплив на міжнародні відносини, оскільки в таку ситуацію зазвичай 

залучаються й держави базування відповідних ТНК, що може призводити як 

до поглиблення співпраці, так й до створення військової напруги. 

Компанії, що вступають до стратегічних альянсів, можуть 

характеризуватися різними розмірами, проте найбільший вплив на розвиток 

світової політики та економіки зазвичай мають альянси між крупними ТНК, 

оскільки в даному випадку існує можливість мобілізації найбільшої кількості 

ресурсів для використання в рамках альянсу. 

Наприклад, укладення стратегічного альянсу між французькою ТНК 

Renault і японської ТНК Nissan зробило істотний вплив на розвиток світової 

автомобільної промисловості і стало стимулом для подальшої інтенсифікації 

процесів співпраці між учасниками галузі. З другого боку, альянси великих 

транснаціональних корпорацій з компаніями менших розмірів можуть 

забезпечити ТНК доступ до ключових ресурсів, яких їм бракує, й отже, часто 

є необхідною умовою досягнення конкурентних переваг.  

Варто зазначити, що формування транскордонних стратегічних 

альянсів може як супроводжуватися рухом ПІІ (обміном пакетами акцій, що 

перевищують 10%; створенням нових виробничих потужностей на спільному 

підприємстві), так і не супроводжуватися ними (проведенням спільних 

досліджень і розробок; спільним використанням каналів збуту). У першому 

випадку, якщо заснування транскордонного стратегічного альянсу 

супроводжується створенням нових виробничих потужностей, має сенс 

говорити про «інвестиції зеленого поля». Водночас реалізація таких 

конкурентних стратегій ТНК, як транскордонне злиття і поглинання, завжди 

супроводжується потоками прямих іноземних інвестицій [190, с.22]. 

Прибічники теорії глобальної змови навіть припускають розвиток 

сценарію, за яким альянс ТНК керуватиме світом за таких умов: оскільки 

світ ставатиме все більш нестабільним, все менш передбачуваним і 
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керованим, що негативно  позначатиметься на діловій активності і прибутках 

ТНК, в надрах останніх все наполегливіше буде укріплюватися ідея 

створення такого світоустрою, який в короткій перспективі дозволить 

вирішити всі наявні колізії радикальним чином. Відповідальність за 

формування «нового світового порядку»  візьме на себе не політична партія і 

навіть не якась держава (велика держава) або їхня коаліція, а альянс 

транснаціональних корпорацій – ті, хто займаються не політичною 

демагогією, а реальним виробництвом [191]. Зауважимо, що подібний 

розвиток сценарію не видається вирогідним в найближчому майбутньому, в 

той час як корпоративні протистояння призводять до війн в реальному 

сучасному світі.  

Такою корпоративною війною можна назвати конфлікт Чако між 

Болівією і Парагваєм, що тривав з 1932 по 1935 роки. Війна, що коштувала 

Болівії понад 60 тисяч життів, була, по суті, сутичкою між американською 

корпорацією Exxon-Mobil і англо-голландською Royal Dutch Shell за виявлені 

в регіоні Чако нафтові запаси. Крім того американській корпорації необхідно 

було отримати доступ до моря для будівництва нафтопроводу. А Shell на той 

час вже отримала концесію на частину нафтоносних територій і боролася за 

збереження і розширення своїх позицій [192].  

Жорстка конкурентна боротьба і прагнення отримувати максимальні 

прибутки змушує керівництво ТНК уважно стежити за діяльністю своїх 

конкурентів, відстежувати процеси, що відбуваються в світі. З цією метою в 

більшості провідних транснаціональних корпорацій створені спеціальні 

розвідувальні та контррозвідувальні підрозділи, які використовують у своїй 

діяльності ті ж форми і методи, що і державні спецслужби. Маючи в своєму 

розпорядженні широкі можливості, спецслужби ТНК дістають різноманітну 

політичну і економічну інформацію, яку, в ряді випадків, навіть не можуть 

отримати зовнішньополітичні відомства і розвідки провідних держав. 

Війни за доступ до ресурсів серед транснаціональних корпорацій, що 
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підтримуються країнами базування, відбуваються, нажаль, і в наш час, проте 

з розвитком інформаційного суспільства, вдосконаленням міжнародного 

права та збільшенням важливості соціальної відповідальності вектор 

протидії між корпораціями змістився в технологічний бік, а битви все 

частіше розгортаються в судах та в рамках міжнародних організацій. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

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, 

Багатосторонньої агенції 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 



 

 

114 

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 

залежно 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. 

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 контексті 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 залежатиме 

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). 
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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 сценаріїв: як із 

регіональними об’єднаннями держав – відносини складаються за сценарієм, 

описаним щодо 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 призводити до поглиблення міграційної кризи, а з 

другого – дають потенційну можливість впливати й регулювати процеси 

переміщення трудових та фінансових ресурсів за умови домовленості 

зацікавлених сторін з корпораціями.  

Аналіз взаємовідносин між різними транснаціональними корпораціями 

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 більшість з церковних організацій по суті 

також являють собою комерційні транснаціональні корпорації; та в 
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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 транснаціональними корпораціями 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 через збільшення кількості та якості акторів міжнародних 

відносин. 
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РОЗДІЛ 3 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТНК ЯК МІЖНАРОДНІ АКТОРИ: СУТЬ ТА     

ОСОБЛИВОСТІ 

 

 

3.1. Етапи становлення та типологізація інформаційних ТНК 

 

 

Еволюція транскордонного бізнесу відбувалася в умовах спадкоємності 

поколінь:  

− колоніально-сировинні ТНК;  

− військові ТНК, що спеціалізувалися на виробництві озброєнь в 

Першу світову війну;  

− ТНК, що використовували досягнення науково-технічного 

прогрессу та орієнтувалися на споживачів в умовах зростання конкуренції;  

− глобальні корпорації, що ставлять за мету завоювання ключових 

позицій у світовій економіці шляхом участі у світовій політиці;  

− глобальні інформаційні ТНК, що декларують нейтральну 

позицію у світовому протистоянні задля орієнтації на максимально широку 

аудиторію, однак в наслідок власної глобальності та специфіки стають 

мимовільними учасниками більшості процесів світової політики.  

Відповідно до сучасного розуміння підходів до визначення поняття 

ТНК охоплює численні, засновані в різних країнах підприємства, які 

належать до приватної, державної чи змішаної власності та які таким чином 

пов’язані одне з одним, що одна або кілька таких компаній можуть 

здійснювати взаємовплив та розподіляти знання та ресурси. 

Зауважимо, що характер мультинаціональної корпорації впродовж 

століть дуже змінився з багатьох причин, а саме завдяки, наприклад, більш 

швидкісним шляхам комунікації. Між першими підприємствами ХIV та 
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корпораціями ХХІ ст. існує велика різниця. Підприємство, яке в ХIV ст. діяло 

на «мультинаціональному» рівні звичайно не відповідатиме критеріям, за 

якими визначаються сучасні ТНК за наведеним вище визначенням. Отже, 

склалася думка, що форма мультинаціонально діючого підприємства є 

чимось абсолютно новим, таким що виникло лише в ХХ ст. – особливо після 

Другої світової війни. Тим не менш така думка не знаходить підтвердження. 

Навіть якщо перші ТНК відповідали не всім сучасним критеріям, то вони все 

ж виконували основну передумову: торгівлю за межами власної держави – 

мультинаціольність.  

Першими підприємствами (незалежно від якоїсь визначеної суспільної 

форми), які діяли на мультинаціональному рівні, починаючи з ХIV ст. були 

італійські купці із Сієни, Флоренції, Генуї чи Венеції. Діяти 

мультинаціонально в той час означало вести діяльність за межами кордонів 

власної держави в інших країнах, оскільки в той час не було націй та держав 

у сучасному розумінні. Певною мірою міста створювали власні держави, 

таким чином вже торговельний обіг між купцями із сусідніх міст міг бути 

мультинаціональним.  

Ці підприємства займалися зазвичай комерційними справами у формі 

експортних товариств або здійснювали грошові операції (перші банківські 

угоди). До того ж деякі торговці досягали також надзвичайної економічної, 

політичної та суспільної могутності як, наприклад, родина Медичі із 

Флоренції в ХV ст. Через десятиліття виникають також мультинаціональні 

підприємства на північ від Альпів як, наприклад, родина Фуггерів в 

Аугсбурзі. 

Подальші важливі кроки для розвитку комерційної діяльності за 

межами кордонів власної країни були зроблені у ХVІІ ст. Ост-Індійськими 

компаніями, які були засновані для торгівлі товарами з колоній, а також 

товариствами, які почали засновуватися з середини ХІХ ст. в процесі 

індустріалізації для задоволення потреби, наприклад, в каучуку, пізніше в 
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нафті та інших сировинах. Внаслідок процесу, який почався завдяки 

надзвичайному зростанню американської економіки з часів Другої світової 

війни, на сьогодні найвідоміші та найбільші мультинаціональні фірми 

походять з США та зайняті головним чином у виробництві товарів в 

комп’ютерній галузі та програмному забезпеченні чи в сировинній індустрії.   

Корпорація – це штучно створена юридична особа, яка має свою 

власну, незалежну від її членів суб’єктність права. Спочатку корпоративна 

форма використовувалася як інституція, яка переслідує орієнтовані на 

загальне благо цілі. Відповідно до загального прецедентного права 

корпорація могла бути створена, наприклад, єпископом за погодженням з 

королем; з кінця ХVІ ст. корпорація могла бути заснована лише самим 

королем. Корпорації стають надзвичайно важливим джерелом прибутку для 

отримання засобів для загального бюджету. В процесі колонізації корпорації 

використовувалися для того, щоб сприяти колоніальній експансії 

європейських держав, наприклад, завдяки заснуванню Ост-Індських 

компаній чи Компанії Гудзонової Затоки (Hudson's Bay Company). Вже 

наприкінці ХVІ ст. більшість корпорацій були задіяні у трансатлантичній 

торгівлі, вони вели свої справи на мультинаціональному рівні [193]. 

Ступінь залучення держави до діяльності корпорацій відрізнялася в 

різних європейських великих державах. Наприклад, в рамках португальської 

торговельної експансії король був тісно залучений до діяльності компанії аж 

до підготовки кораблів, англійський король, навпаки, обмежував свій вплив 

затвердженням уставу та фінансовою участю у підприємництві. Від імені 

короля та в межах наданих ним повноважень ці товариства мали на території 

колоній, де вони працювали, статус, що був подібний до суверена. Фактично 

вони керували колоніями чи щонайменше корпорації допомагали 

батьківській державі керувати колоніями. 

На початку XIX ст. почалася нова велика хвиля міжконтинентальної 

торгівлі. Починаючи зі Сполучених Штатів, в цей час змінювався статус 
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корпорацій, оскільки зменшувався рівень довіри до установчих статутів, які 

гарантувалися державними інституціями. Вони вважалися такими, що 

заважають конкуренції, та підозрювалися у сприянні корупції та 

монополізації ринку. Тому корпоративна форма розвивалася від такої, що 

отримувала привілею від держави, до такої, що підпорядковувалася 

приватному праву. Корпорації більше не розглядалися як «спеціальне 

утворення держави», а визнавалися приватними, проте штучними особами. 

Внаслідок цього від виконання суверенних функцій ТНК повертається до 

безпосереднього представництва держави базування.   

Протягом ХІХ ст. відбулася друга фундаментальна зміна сутності 

корпорації. Внаслідок прийняття принципу обмеженої відповідальності 

акціонерів привабливість корпоративної моделі як форми ведення справ дуже 

виграла. Ці два аспекти обумовили той факт, що кількість корпорацій, а 

також тих, що діяли на мультинаціональному рівні, збільшилася значною 

мірою. Після Другої світової війни передовсім в галузях освоєння та 

видобутку сировинних ресурсів кількість ТНК – особливо американського 

походження – зростає, як ніколи до цього раніше в історії. Важливими 

чинниками в цьому контексті були технічні успіхи тих часів, наприклад, у 

засобах комунікації, перевезеннях та транспортному сполученні.  

Наступну хвилю можна констатувати наприкінці 1980-х років. 

Більшість слаборозвинених країн, передовсім в Латинській Америці та 

Африці, були залежними від фінансових дотацій, якими вони протягом 

десятиліть були наділені однією з двох супердержав  в рамках системної 

конкуренції між США та СРСР. Після закінчення Холодної війни вони 

мусили шукати нові джерела фінансування, змінюючи установки проти 

прямих іноземних інвестицій та дозволяючи заснування дочірніх товариств 

іноземних концернів на своїй території, що до того заборонялося через 

підозри про поновлення колонізації (у формі прямих інвестицій через 

іноземні підприємства) колишніми колонізаторами.    
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З другого боку, підприємництво було підпорядковане значною мірою 

правилам ринку, що було дуже позитивним для підвищення економічної та 

фінансової могутності підприємств. Ця економічно-політична спрямованість 

характеризується також як неолібералізм чи вашингтонський консенсус.     

На початок ХХІ ст. існувало близько 77 тис. ТНК з понад 770 тис. 

дочірніх товариств, багато з яких розташовано в країнах, що розвиваються. 

ТНК досягли загалом обороту в близько 19 трлн доларів.  

Сфери їхньої діяльності численні та охоплюють такі напрями: 

видобуток сировини, виробництво, торгівля, банківська справа та фінансові 

послуги, програмне забезпечення, телекомунікації, ЗМІ, спорт, будівництво 

та консалтинг. Паралельно зростала їх економічна могутність: найбільші 

ТНК досягали річних економічних обсягів, які перевищували ВВП багатьох 

країн. Безперечним все ж є те, що збільшення економічної могутності ТНК 

підсилило їхній вплив на політичні та суспільні відносини. 

Відомо, що надзвичайна економічна сила великих концернів може мати 

також негативні наслідки. Ці шкідливі побічні дії залежать від конкретної 

діяльності ТНК та варіюються залежно від галузі промисловості. Діяльність 

ТНК призводить в крайніх випадках до дитячої праці, зловживання правами 

співробітників аж до рабської праці, порушення життєвого простору чи 

здоров’я споживачів внаслідок вживання шкідливих продуктів, і це тільки 

деякі приклади негативного впливу. Заклик до ефективного обмеження 

економічної могутності стає все голоснішим.  

Оскільки існують різноманітні абстрактності, які використовуються в 

зв’язку з ТНК, спочатку відбувається виокремлення різноманітних понять, 

виходячи з яких можна розробити визначення ТНК. В науковій літературі 

існують такі варіанти: транснаціональна корпорація (ТНК), 

мультинаціональна корпорація (МНК) чи міжнародна корпорація, а термін 

«корпорація» може заміщуватись поняттям «підприємство» чи «організація» 

тощо. Більшість авторів використовують поняття корпорація та компанія як 
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синоніми, хоча за змістом вони не є рівнозначними. Поняття «корпорація» 

охоплює власне лише підприємства, які зареєстровані як корпорація, тобто 

зареєстровані товариства, в американському варіанті – акціонерні товариства. 

За таким визначенням, використовуючи поняття ТНК/МНК дослівно, були б 

не охопленими незареєстровані чи неакціонерні товариства. 

Відповідно до ЕКОСОР (Економічна та Соціальна Рада ООН) ця 

різниця здебільшого все ж не враховується в літературі, й використовується 

головним чином поняття ТНК чи МНК. Вочевидь, тут мають бути 

врахованими також незареєстровані чи неакціонерні товариства. Поняття 

«компанія» є нейтральним і дозволяє не робити різниці у формах товариств. 

Разом із тим воно охоплює всі підприємства в сенсі новітньої течії 

корпоративної соціальної відповідальності.   

З другого боку, хоча диференціація між окремою ТНК і МНК є 

неоднозначною, загальновживаним є розмежування, яке діє у мовній 

практиці Організації Об’єднаних Націй. Відповідно до нього ТНК – це 

підприємство, яке діє на міжнародному рівні, належить та контролюється 

приватними чи юридичними особами, які походять з однієї країни. МНК, 

навпаки, є таким підприємством міжнародного рівня, власність та контроль 

над яким мають приватні та юридичні особи з різних країн.  

У наукових дослідженнях канадських економістів і політологів 

трапляється зовсім інше трактування термінів. Так, виділяють національні 

компанії, що діють за межами країни, які керуються рекомендаціями 

національних урядів; мультинаціональні компанії, що враховують 

законодавство та умови приймаючої країни, проте значно меншою мірою, та 

транснаціональні корпорації, які в силу своєї могутності ігнорують 

національні особливості та законодавство приймаючої країни, якщо воно 

суперечить глобальній стратегії ТНК
 
[194]. 

В англійській мові наявна тенденція на користь використання поняття 

англ. «Transnational Corporation (TNC)» (укр. транснаціональна корпорація 
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(ТНК)) з того часу, як ЕКОСОР вирішила на користь префікса «транс-» , не 

беручи до уваги при цьому різне значення префіксів.   

В одному з перших визначень поняття ТНК описувалося як 

«корпорації... які мають свій дім в одній країні, але також працюють та 

живуть відповідно до законів та митних норм інших країн». І навпаки, 

слідуючи чинному в Організації Об'єднаних Націй розумінню ТНК, разом із 

тим не враховувалися підприємства, які були у власності та під контролем – 

фізичних та/або юридичних – осіб з різних країн, як на приклад, Shell. 

Дж. Даннінг характеризує ТНК як підприємство, що здійснює прямі 

іноземні інвестиції та володіє чи контролює механізми отримання 

надприбутку більш ніж в одній країні [195]. 

Р. Вернон у 1968 році запропонував вважати ТНК – «просто групою 

корпорацій різних національностей, об'єднаних спільною власністю та 

підпорядкованих спільній стратегії управління», оскільки «інститут такої 

складності та різнобічності не може бути охарактеризованим як такий, що 

має чітко окреслені наміри. Подібне підприємство являє собою коаліцію 

інтересів, члени якого співпрацюють в багатьох випадках для досягнення 

спільних цілей, а в інших – конфліктують через різні пріоритети» [196]. Це 

визначення було вже більш відкритим, проте враховувалось, що компанія 

також може мати мультинаціональне походження. 

В 1976 році країни-члени ОЕСР (Організація економічного 

співробітництва та розвитку) в рамках їхньої роботи над вказівками для 

мультинаціональних підприємств (методичні рекомендації ОЕСР) 

домовилися про таке визначення ТНК:  

«Зазвичай до ТНК відносять компанії чи інші підприємства приватної, 

державної чи змішаної форми власності, які засновані в різних країнах та 

пов'язані таким чином, що одна чи більше з них може суттєво впливати на 

діяльність інших і, зокрема, ділитися знаннями та ресурсами» [197]. 

В 2011 році визначення ОЕСР набуло ще більш загального характеру: 
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«до багатонаціональних підприємств зазвичай відносять компанії чи інші 

господарюючі суб’єкти, що засновані більш ніж в одній країні та пов’язані 

таким чином, що вони можуть різними шляхами координувати свою 

діяльність. Хоча один чи кілька таких суб’єктів можуть здійснювати значний 

вплив на діяльність інших, проте ступінь їхньої автономності всередині 

багатонаціонального підприємства може коливатися в широких межах.» 

[198]. 

Одним з найяскравіших проявів глобалізації стало формування єдиного 

інформаційного світового простору [199]. Мова йде не лише про світові 

засоби масової інформації, а й про глобальні інформаційні мережі та вільну 

транскордонну циркуляцію різноманітної інформації, що зумовлено 

розвитком інфраструктури  інформаційно-комунікаційних мереж на основі 

виникнення способів і шляхів миттєвої ретрансляції інформації, 

виокремлення й автоматизації послуг, забезпечення їх гнучкості, 

масштабності і доступності у користуванні [200, с.13]. 

Найбільш ефективно й широко інформаційно-комунікаційні технології 

(ІКТ) застосовуються в рамках транснаціональних мегаутворень, які 

передбачають, а тому й відтворюють, організаційно-технологічні ланцюги, 

окремі  ланки яких розташовані в різних країнах, але які функціонують за 

єдиним планом, тобто працюють на передбачений кінцевий результат [200, 

с.9]. Таким чином, з одного боку, завдяки розвитку ІКТ 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 

отримують вагому роль у системі міжнародних відносин.  

Комунікативісти, вивчаючи феномен інформаційного глобалізму, 

наголошують на наявності нової планетарної структури – інфосфери. Вона 

володіє величезним потенціалом інтелектуальної енергії, який покликаний 
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слугувати самозбереженню цивілізації. Одночасно дослідники 

попереджають, що ці резерви можуть бути використані проти людства чи 

окремих країн, якщо вони опиняться «під пресом беззастережної влади 

інформаційного монополіста» [201]
 
. 

Інформатизація, що охопила весь світ, створила передумови 

встановлення нового виду «колоніальної залежності», коли інформація про 

ринки та попит, про новітні технології та технічний прогрес, про основні 

політичні та економічні тенденції стає механізмом, за допомогою якого світ 

буде не лише контролюватися, але й керуватися «інформаційними» 

імперіями, – прогнозує А. Алімов
 
[202]. Глобалізація інформації породила 

низку наслідків, пов’язаних із модернізацією стратегії світового товариства з 

її поширенню. Якщо новий міжнародний порядок передбачав певну 

протидію міжнародним медіа-монополіям на території окремої держави, то 

зараз це надзвичайно важко здійснити технологічно, оскільки супутникове 

телебачення, інтернет, соціальні медіа й інші новітні технології дозволяють 

інформаційно впливати на реципієнтів незалежно від їхньої віддаленості від 

джерела поширення інформації [203].  

У сучасний період найбільшого розвитку здобули транснаціональні 

корпорації, діяльність яких пов’язана з інформаційною індустрією. Світовий 

інформаційний бізнес охоплює досить різноманітні сфери діяльності: медіа 

(TV та радіо, аудіовізуальні продукти, реклама, рекламний сервіс, е-

видавництво, друкована та е-преса, розважальні продукти і послуги, 

мультимедійні продукти); телекомунікацій (супутниковий, космічний, 

метеорологічний, бездротовий, лоцманський, мобільний, оптично-

волоконний, кабельний, електронний, sos-зв’язок, Інтернет-телефонія, 

навігація, супутникова фотозйомка); ІТ (швидкісний доступ, е-комерція, е-

мобільна комерція, е-банкінг, е-урядування, е-корпоративне управління, е-

офіс, е-освіта, е-телеконференція, е-медицина, е-зайнятість, е-бібліотека, е-

переклад, «хмарні» технології); інтелектуальна власність (програмне 



 

 

126 

забезпечення, чіпінг-технології, старт-картки, криптографічні засоби 

безпеки, патентування, ліцензування, авторське право і суміжні права, ноу-

хау, кіно продукти, доменні імена, бренди, торгівельні марки); 

приладобудування (виробництво технологічних пристроїв, цифрових 

модулів, систем штучного інтелекту, мікросхем, числового програмного 

управління для промисловості, комп’ютерів, телекомунікаційного 

устаткування); комунікативні технології (іміджевий, державний, 

корпоративний, індивідуальний, політичний, кризовий, бізнесовий, Internet-

PR, брендінг, лобіювання, е-консалтинг, GR, політична/ділова/фінансова 

аналітика, прогностична інформація, стратегічні рішення, е-туристичний, е-

брокерський, е-кредитно-довідковий бізнес, автодовідники, тематичні 

довідники, жовті сторінки тощо) [204]. Їхній розвиток, а щодо деяких і їхня 

поява, зумовлена формуванням глобального інформаційного співтовариства, 

а діяльність – специфікою інформаційного ринку. Проте існує й зворотний 

зв’язок – поява інформаційних ТНК дозволяє говорити про формування 

інформаційного співтовариства. У сьогоденні ТНК розглядаються як 

основний сегмент світового інформаційного простору [205].  

Інформаційні транскордонні корпорації набувають доволі різних форм. 

Однак умовно їх можна поділити на два сектори: ті, що зайняті передусім у 

виробництві та поширенні інформаційного продукту – мультимедійні 

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

створення засобів та обладнання для передачі інформації. Відповідно до 

головної спеціалізації ці транскордонні корпорації по-різному впливають на 

міжнародні відносини, застосовують різні засоби та схеми взаємодії з 

національними урядами. 

Так, наприклад, інформація сьогодні відіграє важливу роль у 

конфліктних ситуаціях в двох сенсах:  

1) психологічна війна ведеться за допомогою ЗМІ, щоб залякати, 

отримати вплив та таким чином керувати ворогом та іноземною 
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громадськістю;  

2) комп’ютерні системи зв’язку та керування озброєннями, так звана 

інформатизація ведення військових дій [206, с. 217].  

На думку деяких дослідників, в найближчому майбутньому в будь-

якому збройному конфлікті будуть задіяні сили та засоби як мінімум трьох 

сторін – агресора, жертви агресії та однієї чи деяких корпорацій, що 

забезпечують безперебійне функціонування відкритих інформаційно-

телекомунікаційних мереж (які слугують полем діяльності сил спеціальних 

інформаційно-психологічних операцій) та контролюють циркулюючу в них 

інформацію. До того ж третя сторона (ІТ ТНК) формально перебуває поза 

конфліктом [207]. Мультимедійні корпорації відповідають за перший напрям, 

а інформаційно-технологічні ТНК  – за другий. 

Проте на даний час інформаційні ТНК все частіше об'єднують в собі 

різноманітні ланки як із виробництва засобів поширення інформації, так й 

безпосередньо відповідальні за поширення інформації [208]. Наприклад, до 

таких корпорацій можна віднести «ITT Industries» (виробляє 

телекомунікаційне, електронне та телефонне обладнання, різноманітні типи 

кабелів, системи керування, здійснює телеграфне та телефонне 

обслуговування з використанням підводних кабелів, супутників, наземних 

станцій), «Westernhouse Electric» (одночасно із виробництвом космічних та 

інформаційних систем, наземних, електронних систем володіє теле- та 

радіостанціями), «RKA» (виготовляє телевізійну апаратуру, супутникові 

системи), «Sony Group» (виробництво професійної електроніки, один з 

найбільших медіа конгломератів у світі, що володіє звукозаписувальною 

маркою Sony Music Entertainment, кіностудіями, архівом фільмів тощо). Все 

ж в рамках історичного розвитку залишається доцільним розглядати ці два 

типи інформаційних ТНК окремо.  

У 80-х роках ХХ ст. утворюються технічні, економічні та політичні 

умови для виникнення нового явища – глобальних засобів масової 
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комунікації. Протягом 90-х рр. традиційні закони та законодавчі акти, які 

стояли на заваді перехресним володінням різними ЗМІ, були або 

модифіковані в бік пом’якшення, або зовсім скасовані [126]. Західні держави, 

й передовсім США, створюють сприятливі умови для функціонування 

медійних глобальних компаній. З одного боку, відповідаючи на потреби 

економіки в умовах глобалізації, а з іншого, розраховуючи використовувати 

ці могутні новоутворенні як певною мірою інструменти «м’якої сили», що 

дозволило б претендувати на провідні позиції у світовій політиці завдяки 

транскордонному формуванню вигідного для себе інформаційного 

середовища та прихильної суспільної думки в цілому. Цей підхід оперативно 

був запозичений й глобальними комерційними корпораціями, які почали 

поглинати існуючі чи започатковувати власні медійні компанії для 

забезпечення інформаційної підтримки своїх інтересів. 

Загалом, на думку М. Прайса, процес глобалізації «має потенціал 

створення суспільної сфери за межами території національної держави й, 

можливо, спрямованої проти цієї держави». Транснаціональні тенденції 

виявляються у зміні складу акторів на політичній арені: змінюється статус 

національних та регіональних лідерів, набирають сили недержавні актори 

міжнародних відносин. Уже сьогодні провідні світові медійні компанії 

претендують на роль нових транснаціональних лідерів. За прогнозами 

М. Прайса у ХХІ ст. володіння інформаційними інструментами може стати 

не менш ефективним засобом тиску, ніж зброя масового знищення [209]. 

До того ж із розвитком ІКТ важливим стає не так володіння 

комунікативним хардвером (фізичні канали передачі інформації, 

обладнання), як виробництво комунікативного софтверу (виробництво 

програм, фільмів, висвітленні новин тощо) [126, с.52]. Серед монополістів 

інформаційного бізнесу виділяються міжнародні інформаційні телевізійні 

агентства – великі транснаціональні корпорації, що займаються збором, 

переробкою та поширенням новин. 
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«Reuters» – найстаріше міжнародне інформаційне агентство, засноване 

ще у 1851 році у Великій Британії, володіє найбільшою супутниковою 

мережею. Понад 1400 журналістів працює в 124 бюро по всьому світі, 

забезпечуючи текстове, фотографічне та телевізійне висвітлення новин. 

«Associated Press», засноване 1848 року, має цілодобовий 

інформаційний канал у США, 143 американських та 93 іноземних бюро. 

«CNN» – частина Turner Broadcasting System, що вийшла в ефір 1 

червня 1980 року, а сьогодні перетворилася на всесвітнє джерело новин в 210 

державах світу. 

Розглянемо історію становлення та розвитку цих інформаційних 

імперій для розуміння їхнього впливу на світовий інформаційний та 

політичний простір. У 1859 році між трьома піонерами інформаційного 

бізнесу того часу: «Reuters», «Havas» та «Wollf» вперше було укладено 

договір про розподіл в галузях збору та збуту інформації, відповідно до якого 

«Reuters» забезпечував повністю англійські новини, «Havas» – французькі, а 

«Wollf» – німецькі. Проте незабаром питання розподілу європейського 

простору відійшло на другий план під впливом бажання глобального 

розподілу сфер впливу. В 1870 році світ знову був розподілений таким 

чином: «Wollf» займався збором та поширенням інформації в Австрії, 

скандинавських країнах та Росії; «Havas» отримував пріоритет у 

французьких колоніях та середземноморських країнах Європи; «Reuters»,  – 

в  Британській імперії та країнах Далекого Сходу.  

З посиленням ролі Сполучених Штатів після Першої світової війни 

підвищується і вплив американських агентств «Associated Press» та «United 

Press International», які виступили проти монополізації ринку європейськими 

компаніями. Після Другої світової війни відбувся й «другий інфорозподіл 

світу», за якого «Reuters» та «Associated Press» уклали угоду про двостороннє 

використання пакетів інформації, а також дозволили одна одній діяти на 

своїх ринках. З появою супутникового зв’язку пріоритет остаточно 
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завоювали американські агенції. 

Сьогодні в світі налічується понад 160 інформаційних агентств, до того 

ж лише близько 30 держав ще не мають своїх служб новин. Провідні позиції 

займають «Reuters», «Associated Press», «United Press International» та «France 

Press» (наступник «Havas»). Понад 80% річного прибутку ці агентства 

отримують зі своїх внутрішніх національних ринків, а діяльність західних 

світових агентств закордоном зазвичай за величезних матеріальних витрат, 

які нееквівалентні обсягам прямого прибутку, має політичний характер. 

Вплив світових агентств засновано на величезному потенціалі новин у 

сучасному світі [210]. 

Сучасний етап розвитку медійних ТНК характеризується дихотомією 

підходів до розуміння спрямованості вектора взаємовпливів  інформаційних 

корпорацій та держави. З одного боку, західні ЗМІ поступово втрачають свою 

незалежність не тільки під натиском політичних інтересів панівних кіл, але й 

через залежності від реклами. Рекламні кампанії, на які витрачаються 

величезні кошти з метою просування продукції чи формування певного 

іміджу, здійснюються значною мірою через засоби масової інформації, що 

відповідно не дає їм змогу висвітлювати інформацію, яка не відповідає 

інтересам своїх рекламодавців [211].  

Інший погляд полягає у визнанні медійних ТНК головним конкурентом 

США в укріпленні його домінуючого статусу в світі. Орієнтовані на 

комерційний успіх багатопрофільні компанії в умовах, коли дефіцит 

невідновлюваних  енергоресурсів стає ключовим чинником існування 

економік та держав, мають змогу запропонувати замінники традиційних 

енергоресурсів, продуктів харчування, товарів масового вжитку. А медійні 

ТНК є виробниками інформаційного продукту, зазвичай позбавленого 

стійкого національного, ідеологічного, релігійного забарвлення й саме тому 

альтернативні державі. Домінування транснаціональних компаній у 

важливих сферах життєдіяльності призводить до розмиття ролі національної 
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держави [212]. 

Таким чином, можна дійти висновку, що становлення медійних ТНК 

триває, формуючи нові форми як самих компаній, так і їх взаємодій із 

навколишнім світом. Це відбувається також внаслідок різноманітності самих 

МТНК, сфер їхньої діяльності, організаційних форм та їхніх інтересів на 

міжнародній арені.   

Дослідники розрізняють горизонтальні та вертикальні форми 

утворення медійних ТНК. Вертикальні МТНК утворюються внаслідок 

поглинання чи об’єднання компаній, які «стоять в одному ланцюзі 

виробничого процесу певного медіуму» [126]. Зазвичай це відбувається з 

економічних причин, коли організація, що швидко розвивається, досягає 

умовного максимуму в своєму секторі та прагне розширюватися за рахунок 

суміжних секторів, що пов’язані з її основною діяльністю. Мінімізуючи, 

таким чином, витрати на посередників.  

Горизонтальні МТНК утворюються внаслідок перехресного об’єднання 

різних типів ЗМІ чи придбання компанією, що спеціалізується на певній 

медійній галузі, комерційної організації, що працює в іншій медійній сфері. 

На такі кроки компанії наважуються, навпаки, здебільшого з бажання 

диверсифікувати свої прибутки та/або втрати шляхом розширення сфер 

діяльності. Ці імперії називаються мультимедійними корпораціями, оскільки 

вони конгломерують міжнародні, міжміські та локальні телефонні компанії, 

кабельні та телерадіомовні системи й комп’ютерні фірми [126]. 

Досить часто медійні компанії повністю або частково входять до 

складу глобальних структур, що мають інтереси на ринках зброї, космічної 

індустрії, видобутку корисних копалин тощо. В такому разі, зважаючи на 

частку «інформаційності» в цих утвореннях, мова йде або про медійні 

конгломерації, або, навпаки, про глобальні корпорації з медійною 

підтримкою.  

Транснаціональна концентрація медійних ресурсів формується за 
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рахунок того, що певна компанія отримує суттєву роль в інформаційному 

секторі більше ніж однієї країни. Форми такої концентрації можуть бути 

структуровані за трьома головними категоріями:   

1). Корпорація володіє медійними компаніями в багатьох країнах 

(телерадіомовлення, журнали тощо) внаслідок поглинання активів 

національних компаній чи заснування нових. 

2). Поширення телерадіосигналу національної компанії через кордони 

сусідніх країн внаслідок цілеспрямованої діяльності. Поширене явище за 

умови спільного мовного простору. 

3). Глобальні ЗМІ, які поширюють свій контент на весь світ чи частіше 

на певну територію, об’єднану політичними реаліями. Наприклад, 

загальноєвропейські медіа чи компанії, що провадять свою діяльність на 

просторах СНД. Контент таких компаній може мати багато мовних версій 

[213].  

У випадку зі ЗМІ транснаціональність виявляється не так через 

структуру власності, як через характер діяльності: транснаціональне 

поширення та збір інформації. Враховуючи розвиток глобальної 

інформаційної мережі, більшість великих медійних компаній можна апріорі 

вважати реально чи потенційно транснаціональними.  

Мультимедійні корпорації конгломерують міжнародні, міжміські та 

локальні телефонні компанії, кабельні та телерадіомовні системи й 

комп’ютерні фірми [126, с. 58]. Та передусім їх вирізняє виробництво 

інформаційного продукту, який передається по цих мережах, тобто зазвичай 

медіа ТНК оперують одночасно на ринках виробництва інформаційного 

продукту та ринках розміщення або донесення інформації до споживача.  

Зрозуміло, що наявність такого ресурсу з впливу на масову свідомість 

як на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях викликає бажання інших 

акторів світової політики, насамперед держав, впливати на формування 

інформаційного контексту.    
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Так, наприклад, ВВС перетворилася на інформаційну ТНК у 1932 році, 

відкривши Імперську службу ВВС, яка згодом перетворилася на Всесвітню 

службу ВВС. І хоча діяльність цього підрозділу понад 80 років 

фінансувалося МЗС Великої Британії, а рада директорів формується з 

урахуванням інтересів британського уряду, ця компанія доволі часто 

представляла інформацію, яка не відповідала інтересам пануючої на той час 

еліти.  

В цій боротьбі та переплетінні поглядів і підходів закладено іншу 

дихотомію відносин між інформаційними (медійними) ТНК та державами. З 

одного боку, залежність ЗМІ від політичних інтересів панівних кіл. А з 

другого – масштаби діяльності медійних 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.  

Політика інформаційно-технологічних ТНК, які зайняті передовсім в 

секторі виробництва засобів передачі інформації, як, наприклад, Google, 

Microsoft Corporation, Apple Corporation, ITT Industries тощо, 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 більшою мірою контролюється і 

забезпечується такими ІТ ТНК. 

Під компаніями інтернет-індустрії (також використовується термін ІТ 

компанії чи інтернет-компанії) розуміються бізнес-структури, що надають 

послуги в онлайн-середовищі та отримують понад 50% основного прибутку 

від цього виду діяльності [214]. 

До ІТ корпорацій відносять: виробників контенту (наприклад, 
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Facebook, Google, Yahoo), програмного забезпечення (Microsoft), компанії, 

що займаються доменами (VeriSign), постачальників інтернет-послуг 

(компанії-провайдери) та телекомунікаційні компанії (AT&T) [215].  

В інформаційному товаристві друга половина влади (хардвер) 

зосереджена в того, в чиїх руках знаходяться інформаційні мережі, ресурси 

та технології, тобто у провайдерів, що забезпечують доступ до відкритих 

телекомунікаційних мереж для інших компаній, організацій та приватних 

осіб, та гарантують стабільність роботи з інформаційними потоками та 

мережевими ресурсами. Діяльність провайдерів може піддаватися контролю 

та тиску як з боку приватних компаній, так і органів тих держав, на території 

яких розміщено їхні сервери, представництва чи інші активи. Однак в тих 

випадках, коли мережеві ресурси компанії-провайдера розташовано на 

територіях кількох держав, забезпечуючи стабільність роботи державних 

органів влади та інших організацій, втручання органів влади однієї держави 

в діяльність такої компанії може завдати шкоди політичним та економічним 

інтересам інших держав, що, з одного боку, може призвести до небажаних 

ускладнень у зовнішньополітичних відносинах, а з другого — стає гарантією 

безпеки та стабільності для таких компаній. Оскільки у разі порушення 

їхньої діяльності на захист компанії, що забезпечує циркуляцію потоків 

інформації, обов’язково стануть урядові структури та закони тих країн, які 

зацікавлені в надійному функціонуванні цього каналу обміну інформацією та 

інформаційного впливу. Таким чином, компанії, що контролюють відкриті 

інформаційні мережі та інформаційні потоки в них, все більше набувають 

рис транснаціональних держав-корпорацій, інтереси яких лежать на 

територіях різних країн [216].  

Інтернет-ТНК в інформаційному суспільстві теоретично володіють 

багатьма ознаками суверенної держави – територією, що визначається 

ареалом поширення їхньої мережевої інфраструктури, стратегічними 

ресурсами (інформацією та інформаційними потоками, які циркулюють в 
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приналежних чи контрольованих мережах), аналогом населення 

(співробітниками та агентами впливу) та відносним 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.  

Найбільшими інтернет-корпораціями світу є Amazon, Apple, Facebook, 

Google, Baidu, Tencent. Країною базування перших чотирьох є США, двох 

останніх – Китай. До того ж Apple, Facebook, Google, Baidu, Tencent є 

виробниками контенту, інформаційного наповнення інтернету [217]. 

Зростання ролі китайських компаній пов’язано із чисельністю населення цієї 

країни, Baidu та Tencent зосереджені переважно на внутрішньому ринку КНР. 

Американські корпорації мають транснаціональну структуру, що дозволяє їм 

завоювати ринки по всьому світу. 

Діяльність інтернет-компаній визначає напрям еволюції та 

використання інтернету, а з другого боку, залежить від тенденцій розвитку 

світового павутиння, вподобань користувачів.  

Виділяють чотири етапи розвитку інтернету щодо використання його 

бізнес-структурами: 

1). «Дослідницький»: із заснування до 1980-х років використовувався 

університетами з науковими цілями. 

2). «Інформаційний»: на цьому етапі кожна компанія намагалася 

вивести інформацію про себе в інтернет, створити корпоративний сайт. 

3). Третій етап являє собою перехід від статичних даних до 

можливостей здійснювати транзакції, не лише отримувати інформацію про 

продукти, а й купувати та продавати їх. На цьому етапі на ринок виходять 

такі корпорації, як eBay й Amazon. 
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4). «Соціальний» чи Web 2.0: на цьому етапі популярності набувають 

Facebook, Twitter, Groupon. Ці компанії дозволяють користувачам 

спілкуватися один з одним, долучатися до соціальних мереж та обмінюватися 

інформацією. До того ж користувачі стають активними творцями контенту та 

можуть складати відносну конкуренцію медійним корпораціям [218].  

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. «Інформаційний прес» в 

сучасних міжнародних відносинах набуває пріоритетного значення, що 

дозволяє деяким дослідникам віднести інформацію до чинників, що 

визначають корінні соціальні зміни в сучасному світі. З другого боку, 

можливості сучасного інформаційного суспільства не завжди піддаються 

точному прогнозу, контролю з боку політиків та міжнародних організацій. Це 

призводить до того, що інтернет-простір з усіма своїми користувачами 

поступово стає головним актором в міжнародних відносинах, а одним із 

негативних наслідків цього процесу виявляється втрата інформаційним 

суспільством стійкості [219].  

Д. Най вважає, що в умовах інформаційної глобалізації відбувається 

дифузія влади. Ця дифузія не передбачає втрату влади державами, а лише її 

розшарування, появу нових центрів впливу, зокрема інтернет-компаній [220]. 

Вони мають можливість формувати базові вподобання авторів світової 

політики. Рішення про створення певного програмного коду, що лежить в 

основі продуктів та послуг, приймається компанією без врахування думки 

користувачів [221]. М. Кастельс вважає, що ІТ ТНК визначають зміст та 

формат онлайн-взаємодії відповідно до поставленої мети: отримання 

прибутку, приріст «м’якої» чи «жорсткої» влади, формування культурних 

цінностей чи всього вищенаведеного. 

Транснаціональні корпорації інтернет-індустрії володіють 

можливостями організовувати та керувати мережами масової комунікації, 



 

 

137 

таким чином формуючи глобальний інформаційний простір та світові 

політичні відносини. Проте вони є не єдиними акторами в цій сфері та 

змушені враховувати вподобання користувачів і рахуватися із владними 

ресурсами держав. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в умовах інформаційного 

суспільства роль інформаційних транснаціональних корпорацій на світовій 

арені значно збільшується як щодо створення загроз національним інтересам 

шляхом транскордонного впливу на масову свідомість та новітній 

інформаційній зброї, так і щодо вдосконалення системи захисту національної 

безпеки. В цій ситуації всім акторам доводиться шукати шляхи співпраці та 

порозуміння для досягнення взаємної вигоди.  
 

 

3.3. Вплив інформаційних інтернет-ТНК на трансформацію 

системи міжнародних відносин 

 

 

У попередньому розділі було визначено вирішальне значення хардверу 

та софтверу для формування комунікативного процесу в інформаційному 

середовищі й проаналізована роль інформаційних ТНК як суб’єктів 

міжнародних відносин в теоретичному аспекті. Для того, щоб дослідити цю 

роль у практичній площині, доцільно взяти за приклад найменш досліджені з 

погляду міжнародно-політичного впливу інформаційні транснаціональних 

корпорацій інтернет-сектору, оскільки саме інтернет сьогодні є одним із 

найпотужніших засобів опосередкованого управління суспільством як 

прямими засобами пропаганди, так і прихованими, насамперед, наприклад, 

за рахунок пошукових систем, які є ядром та основою інтернет-технологій. 

Світополітична роль глобальних інформаційних ТНК, що орієнтуються 

зокрема на пошукові системи, з кожним роком зростає, оскільки ці системи 
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дозволяють: 

– оперативно збирати різноманітну інформацію про будь-який 

регіон в різних галузях: промисловий потенціал, стан суспільної думки, 

новітні технології, наукові дослідження, особисті дані користувачів тощо, 

включно з інформацією закритого характеру, оскільки «неофіційні» роботи 

працюють безпосередньо на розвідувальні служби та не дотримуються 

жодних законів, проникаючи до будь-якого сегменту мережі, що здатні 

взломати. 

– активно формувати або коригувати політику, впливаючи на 

суспільну думку, менталітет громадян будь-якої країни шляхом 

різноманітних суспільно-спрямованих інформаційних технологій – від 

простого довільного варіювання рангами пошукової інформації (коли в перші 

рядки пошуку потрапляє заздалегідь обрана інформація) до запланованих 

політичних атак. 

Отже, яскравим прикладом такої ІТ ТНК є компанія Google Inc, яка 2 

жовтня 2015 року увійшла до складу холдингу Alphabet, що об’єднує як 

інформаційні, так й інші новітні напрями діяльності; в СНД лідерські позиції 

займає російський Інтернет-пошуковик Yandex, в Східній і Південно-Східній 

Азії – китайський Baidu. 

 Незважаючи на юридичну реорганізацію, враховуючи специфіку 

дослідження, є сенс зупинитися саме на дослідженні інформаційних 

напрямів діяльності корпорації, за які в рамках нового холдингу й далі 

відповідає Google Inc. 

Класифікація корпорації викликає певні труднощі, оскільки, на перший 

погляд, легко відрізнити інтернет-компанію від ІТ-корпорації: ІТ-компанії 

розробляють, просувають та продають інформаційні технології. А 94% 

прибутків Google отримує від продажу реклами в інтернеті; операційна 

система Android має відкритий код та безкоштовна для виробників 

телефонів; браузер Chrome, пошукова система, мапи та поштовий сервер – 
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також надаються користувачам на безкоштовній основі.  

Проте до 20% усіх серверів світу працюють із тією чи іншою 

продукцією корпорації, близько 40% із 24 000 співробітників компанії мають 

дипломи з інформатики. Ще однією ознакою ІТ-компанії вважається високий 

рівень продажу ІТ-послуг для бізнесу та державних організацій: пошук 

пристроїв, веб-пошта, платформи, веб-розробка, зображення об’єктів, веб-

аналітика та хмарні обчислення. Одним із прикладів того, що Google є ІТ-

корпорацією, може слугувати угода про перехід іспанського банку BBVA на 

Google Apps. 

Однак аналітики доходять висновків, що Google об’єднав в собі та 

переріс обидві ці іпостасі та може характеризуватися в більш широкому сенсі 

як інформаційна ТНК. Розширення напрямів діяльності й стало офіційною 

причиною реорганізації корпорації в холдинг Alphabit із розділенням її 

складових за сферами бізнесу.   

Очікується, що Google стане провідним гравцем в трьох основних 

напрямах розвитку ІТ: big data, соціальне підприємництво, розвиток хмарних 

додатків («платформа як послуга» або PaaS) [222]. 

Ключові ринки компанії знаходяться в США і Європі. Географічні 

джерела отриманої виручки становили 28,1 млрд дол. у США, 6,5 млрд дол у 

Великій Британії та 31,4 млрд дол. в інших країнах світу. Своєю чергою 

операційний прибуток склав 18,7 млрд дол., а чистий прибуток – 16,5 млрд 

дол. Останнім часом компанія намагається все активніше освоювати нові для 

себе перспективні ринки – насамперед в країнах СНД і Південно-Східної 

Азії. Однак через високу конкуренцію в цих регіонах поки що не вдається 

захопити значну частку ринку. Зокрема, в СНД лідерські позиції займає 

російський інтернет-пошуковик Yandex, в Східній і Південно-Східній Азії – 

китайський Baidu. 

Google – це викривлене написання англійського слова googol, вигадане 

М. Сироттою, племінником американського математика Е. Каснера, для 
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визначення числа, що складається з одиниці та ста нулів [222]. 

Компанія заснована С. Брином та Л. Пейджем 4 вересня 1998 року в 

місті Менло-Парк, Каліфорнія, США. В 2004 році корпорація почала продаж 

своїх акцій на фондовому ринку, тобто стала публічною компанією 

NASDAQ: GOOG. Найбільшим придбанням Google вважається компанія 

YouTube за 1,65 млрд дол. США у листопаді 2006 року, що перетворило 

корпорацію на одного з найбільших медіа-гравців в інтернет-просторі. З 

цього часу показники фінансової та політичної могутності корпорації тільки 

зростають: в 2007 році  Google стає першою за популярністю пошуковою 

системою в світі
 
[223]. Зростає вплив Google на економіки США: в 2010 році, 

за оцінками аналітиків компанії, близько 1 млн американських компаній 

отримували прибуток завдяки інструментам Google, а на кожний долар, 

витрачений на рекламу в Google AdWords, представники бізнесу отримують 

8 дол. прибутку від клієнтів, що перейшли з Adwords і пошукового сервісу 

Google. 

У 2011 році Google заявив про придбання Motorola Mobility, виробника 

комунікаційних технологій, засобів зв’язку та розробника платформи 

Android, першої повністю відкритої операційної системи для мобільних 

пристроїв. 

Беззаперечно, що подібна концентрація могутності викликає супротив, 

як з боку держави-базування США, так і всього світу. Європейські держави 

постійно шукають засоби послаблення впливу Google. В 2012 році почали 

обговорюватися, а в деяких країнах (Франція, Німеччина, Бельгія) й 

ухвалюватися закони, за якими американська ТНК має виплачувати 

локальним сайтам ЗМІ премію за те, що посилання на них містяться в 

пошукових результатах Google. У відповідь корпорація частково відмовилася 

від показу в результатах пошуків посилань на локальні інформаційні 

ресурси. 

В 2014 році Європарламент готував резолюцію щодо розділення 
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корпорації Google, мова йшла про відділення пошукового сервісу від іншої 

комерційної діяльності. Ця ініціатива сприймалися європейськими 

політиками як ще одна можливість зниження впливу американської 

корпорації на території ЄС, на якій вона займає 90% ринку. Оскільки сам 

Європарламент не має повноважень по ухваленню законопроектів, то 

резолюція була передана до Єврокомісії.  

Такі рішення вкладаються в багаторічну боротьбу, яку ЄС веде з 

корпорацією Google. Наприклад, проведення антимонопольного 

розслідування щодо того, що корпорація виводить в результатах пошуку 

насамперед адреси тих компаній, які їй вигідні [224]. Європейські регулятори 

неодноразово негативно висловлювалися з приводу податкової політики ТНК 

та політики конфіденційності даних. В 2014 році суд Європейського Союзу 

постановив, що Google зобов’язана видаляти інформацію про особисті дані 

користувачів з результатів пошуку в рамках так званого права на забуття 

[225].  

У відповідь наприкінці 2014 року дванадцять американських 

конгресменів підписали листа депутатам Європейського парламенту щодо 

свого занепокоєння резолюцією з приводу розподілу Google (відділення 

пошукового сервісу від інших), що, на їхню думку, може стати перепоною 

для інновацій та інвестицій з боку американських інтернет-компаній та 

призведе до послаблення міжнародних потоків.   В результаті резолюція була 

ухвалена, проте Google зіграла на випередження та на кілька днів раніше 

сама заявила про реорганізацію. 

Побоювання політичних еліт світу не є безпідставними – реально 

довести втручання світового інтернет-гіганта в політичне життя країн доволі 

складно, проте наявні можливості для такого втручання не викликають 

сумнівів. В 2012 році Google був оштрафований на 22,5 млн дол. 

Федеральною торгівельною комісією після того, як з’ясувалося, що 

розробники програмного забезпечення в Google взламали комп’ютерний код 
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браузера Safari від Apple. Влітку 2013 року завдяки витіку від контрактора 

ЦРУ Е. Сноудена стало відомо про те, що Google разом з іншими ІТ-

компаніями отримував кошти від американської спецслужби – Агентства 

національної безпеки (АНБ) в рамках проекту Prism за розкриття інформації 

інтернет-користувачів. Також стало відомо, що деякі провідні спеціалісти 

Google брали участь у подіях «Арабської весни» та працювали в інтернеті в 

програмах задля повалення режиму президента Х. Мубарака в Єгипті в 2011 

році [226], а можливо, й брали участь в підготовці «Арабської весни». Так, у 

вересні 2010 року в рамках організованої Google інтернет-конференції 

«Свобода-2010» обговорювалися перспективи використання інтернету для 

поширення в світі демократичних цінностей, зокрема і в рамках окремої 

секції «Мережа блогерів Середнього Сходу та Північної Африки» [227]. 

 Коли в Єгипті відбулося повне відключення інтернету провідними 

провайдерами (Etisalat Misr, Link Egypt, Telecom Egypt и Vodafone/Raya) та 

часткове відключення мобільного зв’язку, Google оперативно надав 

можливість громадянам Єгипту розміщувати інформацію в системі Twitter 

шляхом голосового повідомлення через мобільні мережі. Відеохостинг 

Youtube вже став надбанням інтернет-корпорації, а на данний час Google 

виказав наміри придбати й Twitter.  

У лютому 2017 року майже 100 американських корпорацій, включаючи 

Google,  Apple, Facebook, Netflix, Microsoft, Twitter, подали позов проти указу 

президента США Д. Трампа щодо правил імміграції. 

У світлі згаданого вище особливе занепокоєння викликають 

дослідження Р. Епштейна, який починаючи з 2013 року спільно з 

Р. Робертсоном почав доводити можливе політичне підґрунтя технічної 

діяльності Google в глобальному світі. Дослідження доводять, що знання 

психологічних технологій дозволяє шляхом маніпуляцій з рангами в Google 

зміщувати вподобання на користь певного кандидата на 20% та більше серед 

виборців, що не визначилися. В певних демографічних групах цей відсоток 
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може досягати 80%. Явище навмисної побудови рейтингу в пошукових 

запитах Р. Епштейн назвав «маніпуляційним ефектом пошукової машини» 

(SEME) [228] – це практично непомітна форма соціального впливу. В 2014 

році експеримент був відтворений за участі 2000 осіб на виборах в Індії та 

продемонстрував ще більш переконливі результати. В минулому Google був 

вже оштрафований в Європі та Індії за упереджене ранжування на користь 

певних продуктів та послуг в комерційній сфері. Представники Google 

заперечують можливості контролювати вибори, однак визнають, що 

коригують свій алгоритм більше 600 разів на рік у секретний спосіб. 

Улітку 2016 року під час президентської виборчої кампанії в США 

Р. Епштейн дійшов висновку, що Google використовує для маніпуляції по 

відношенню до виборців не лише ранжування пошуку, а й функцію 

автозаповнення в пошуку Google. Дослідження Р. Епштейна 

продемонстрували, що Інтернет-корпорація внаслідок налаштувань 

автозаповнення працює на користь Х. Клінтон [226]. До того ж ця функція не 

працює прямолінійно, а приховує маніпуляцію введенням кількох виключень, 

використовуючи явища зміщення негативу та зміщення підтвердження. 

Такому маніпулюванню сприяє суспільна думка, що комп’ютерний пошук 

повністю неупереджений та об’єктивний, та попередньо зібрана персональна 

інформація про користувачів. 

Доступ до особистих даних людини є одним з найбільш глобальних 

інструментів впливу ТНК. Сьогодні у більшості компаній є свої служби 

безпеки, які володіють особистими даними про співробітників, – як 

легальними, так і закритими. Розвиток технологій призвів до можливості 

моніторити особисте листування, не застосовуючи особливих шпигунських 

навичок. До того ж користувачі Google і соцмереж самі надають величезну 

кількість особистих даних. Які б методи не застосовували державні 

спецслужби, Google знає куди більше: в процесі відповіді на пошуковий 

запит програма аналізує близько 2 000 чинників, що ідентифікують 
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конкретного користувача. Це дозволяє цифровим корпораціям бути 

потенційно куди більш впливими за держави та ТНК, що здійснюють інші 

види діяльності. 

Дослідження останніх років дозволили Р. Епштейну зробити висновок 

по те, що Google акумулювала більше можливостей, аби контролювати не 

лише широкий спектр думок, а й вибори, ніж будь-яка інша компанія в 

історії. Застосовуючи інструментарій Google та знання психології можна 

впливати на вибори не лише в США, а й на чверть національних виборів в 

світі відповідно до обсягу пошукового ринку в тій чи іншій країні, і цей 

вплив буде лише зростати.   

Однак, в цілому у міжнародних відносинах Google демонструє доволі 

пасивну позицію, перетворюючись на актора лише у випадках необхідності 

захищати свої інтереси. Здійснюючи свою діяльність по всьому світу, 

компанія стежить за міжнародною ситуацією досить ретельно, оскільки успіх 

Google Inc лежить саме в її багатонаціональності. Тому компанія не має 

втрачати своїх партнерів в інших країнах через можливі міжнародні конфліки 

тощо [229]. Однак, враховуючи обсяги, ареали поширення та сфери 

діяльності  корпорації, ці потреби виникають доволі часто, перетворюючи 

Google на самостійну силу. 

Підтвердженням росту політичної ролі інтернет-компаній може 

слугувати неоднозначна ситуація навколо фільму «Невинність мусульман» 

(«Innocence of Muslims» – антиісламський фільм, знятий у США у 2011–2012 

роках про життя пророка Мухаммада), який був розміщений на популярному 

сервісі онлайн-відео YouTube, власником якого є Google. Стрічка 

«Невинність мусульман», в якій в негативному світлі представлено основи 

ісламської релігії, став причиною заворушень в багатьох країнах, серед яких 

найжорстокішими були атаки на посольство США в Бенгазі. Поширення цієї 

стрічки сприяло зростанню антиамериканських настроїв серед 

мусульманського населення (незважаючи на те, що Google згодом закрила 
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доступ до нього), що суперечить інтересам США в регіоні. Таким чином, 

навіть впливові держави базування не можуть повністю контролювати 

поведінку інтернет-компаній. 

Однак, можливості корпорації активно використовуються різними 

структурами в своїх політичних інтересах. Наприклад, Вашингтонський 

аналітичний центр Атлантична рада випустив звіт «Ховаючись на видноті: 

війна Путіна в Україні», в якому наводять докази участі російської армії в 

конфлікті на сході України на базі даних Google Maps та Google Earth. Робоча 

група Атлантичної ради за участі експертів та колишнього посла США в 

Києві Дж. Хербста доводить присутність російських військ в зоні бойових 

дій за допомогою даних з відкритих джерел із використанням методики 

цифрової криміналістики для аналізу опублікованого в інтернеті російськими 

солдатами та цивільними в зоні конфліктна відео та фото транспортних 

колон, бойової техніки та самих себе. Основним з методів цифрової 

криміналістики виявився метод визначення місця фільмування – геолокації, 

яка є дієвим засобом стеження за допомогою сервісів Google. Експерти 

зазначають у звіті, що на російських територіях, що межують з українським 

кордоном, в останні місяці 2015 року збудована ціла мережа, «яку може 

побачити кожен, у кого є доступ Google Earth или Google Maps» [230]. 

Власне технології, які покладені в основу програмних рішень Google 

Earth, були розроблені компанією «Keyhole Inc.», що спонсорувалася «In-Q-

Tel» –  венчурною фірмою, заснованою в 1999 році науково-технічним 

управлінням ЦРУ. Google придбав «Keyhole Inc.» в 2004 році, коли було 

ухвалено рішення передати основні функції служби науково-дослідних робіт 

та розвитку приватним компаніям, мобілізувавши їх на розробку рішень в 

галузі інформаційних технологій для всієї системи розвідки [231].   

Також цілком офіційно Google отримав контракт від уряду для 

забезпечення своїми серверами та програмним забезпеченням спеціалізовану 

інформаційну-пошукову технологію «Intellipedia» [232], за допомогою якої 
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співробітники розвідувальних та оборонних служб США діляться 

інформацією та беруть участь в спільній розробці різноманітних завдань та 

планів.  Інтелліпедія, утворена в якості пілотного проекту наприкінці 2005 

року та офіційно введена в експлуатацію в квітні 2006 року, являє собою 

корпоративну вікі (програмне забезпечення з використанням вікі-технологій 

для використання в корпоративній інформаційній системі, насамперед для 

забезпечення внутрішньо корпоративного управління знаннями), що діє в 

мережах Joint Worldwide Intelligence Communication System (JWICS), 

SIPRNet та Interlink-U. Ця система використовується співробітниками зі 

спеціальними ранжированими правами доступу із 16 агентств 

розвідувального співтовариства США та інших організацій, пов’язаних із 

забезпеченням національної безпеки [233]. 

Інші департаменти, як наприклад «Агентство національної безпеки», 

також придбали собі сервера на базі пошукових технологій Google для 

обробки інформації, зібраної по всьому світу. 

ЦРУ разом із Google інвестували фінанси в компанію Recorded Future, 

яка розробила систему моніторингу даних в мережі в режимі реального часу. 

До того ж в Раду директорів Recorded Future Inc. увійшли представники обох 

організацій. Щоденний аналіз масиву даних веб-ресурсів та акаунтів 

користувачів відбувається з метою виявлення явних і прихованих зв’язків 

між різними особами, подіями, аваріями тощо, що дозволяє навіть 

передбачити перебіг розвитку тієї чи іншої події, використовувати результати 

з різноманітними цілями, включно з розвідувальними. Для аналізу 

застосовуються алгоритми з елементами штучного інтелекту, а результати 

обробки даних зберігаються на серверах компанії Amazon [234]. Таке 

співробітництво може й не доводить прямого зв’язку корпорації з ЦРУ, проте 

ілюструє потребу взаємодії різноманітних державних та неурядових структур 

із глобальними інформаційними корпораціями типу Google. Особливо з 

урахуванням нарощування технічних засобів впливу. 
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Офіційна позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що такі 

корпорації забезпечують свободу слова. Компанія Google заявляла своєю 

місією «організацію світової інформації, забезпечення її доступності та 

користі для всіх». В той час, як уряди багатьох інших країн, передовсім 

ісламських країн, КНР та Росії, вбачають в діяльності Google та інших 

інформаційних ТНК використання інструментів інформаційного впливу, 

нав’язування західних цінностей. 

Показовим є приклад протистояння Google з урядом Китаю. На 

початку 2010 року Google заявив про виведення бізнесу з КНР. Причин 

такого рішення було декілька: 

 промислове шпигунство, спрямоване на програмні коди; 

 необхідність здійснювати цензуру в пошукові системі Google.cn 

(з чим корпорація погоджувалась декілька років поспіль); 

 втручання в пошукові акаунти правозахисників. 

Виведення бізнесу з КРН не вирішувало вищезгаданих проблем із 

технічного боку, однак дозволяло компанії зберегти обличчя й посилити 

«м'яку владу». Більш того, втручання в Gmail послабляли конкурентні 

позиції Google щодо Microsoft, кожна з яких намагалася стати головним 

постачальником «хмарних послуг» [214]. Збереження репутації корпорації, 

яка здатна ефективно організувати безпеку даних, було для Google більш 

значущим, ніж доступ до ринку Китаю, на якому провідну позицію займала 

китайська пошукова система Baidu. Google прагнув зберегти «м'яку владу», 

яка заснована на декларуванні свободи слова та самовираженні, забезпечує 

компанії залучення та лояльність креативного персоналу, а також репутацію 

в галузі інформаційної безпеки. Уряд США був змушений втрутитися в 

ситуацію, щоб підтримати свою ТНК як таку, що забезпечує права та свободи 

людини в інформаційній сфері. 

Китайський уряд з самого початку виступав за те, щоб розглядати це 

питання виключно як економічні розбіжності, однак втручання США 
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спричинило хвилю політичних висловлювань про необхідність 

підпорядкування китайським законам та звинувачень США в кібер-

імперіалізмі. Таким чином, питання перейшло у державно-політичну 

площину. Однак, незважаючи на політичні причини, в 2012 році Google 

повернувся на ринок КНР з економічних міркувань. Офіційно повернення 

було пояснено необхідністю адекватного інформаційного обслуговування 

населення Китаю, проте корпорація була зацікавлена в китайському ринку 

для просування програмного забезпечення для мобільних пристроїв Android 

після придбання його розробника Motorola. 

Після повернення збільшилася й кількість користувачів пошукової 

системи [235]. Таким чином, комерційна доцільність переважила політичні 

та репутаційні переваги.    

Хоча інформаційний гігант декларує та загалом підтримує політику 

нейтралітету, проте під цілком нейтральними гаслами відбувається 

нарощування засобів та ресурсів, що мають подвійні чи навіть потрійні 

застосування. Так, у Google оголосили про створення спецпідрозділу хакерів 

із пошуку вразливих місць. З одного боку, цілком виправдано корпорація 

прагне посилити власну безпеку, а з другого – Google планує тестувати на 

безпечність, тобто зламувати, не лише власні програми, сервіси та сайту, але 

й чужі на власний розсуд. До того ж Google стверджує, що інформація про 

вразливі місця буде повідомлятися розробникам проблемного програмного 

забезпечення на безкоштовній основі, що дозволить зробити інтернет 

безпечнішим [236]. Враховуючи те, що ТНК не є благодійною організацією, 

можна виокремити кілька можливостей для зловживань як з комерційної 

(шантаж та заподіяння проблем конкурентам), так і політичної мети. Тобто 

пошук вразливостей дає змогу за потреби дуже швидко заблокувати 

діяльність будь-якого «попередньо протестованого» ресурсу в інтересах як 

самої корпорації, так і того, хто має змогу отримати доступ до її ресурсів.  

На думку дослідника Є. Євдокимова, проблемна ситуація навколо 
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присутності Google на ринку КНР є продовженням боротьби за вплив між 

КНР та США, в ході якої кожна країна прагне посилити свій вплив у 

інтернет-середовищі. Тобто згідно із таким підходом ТНК є самостійними 

акторами лише тією мірою, наскільки це відповідає інтересам провідних 

держав [237]. Німецький вчений В. Кляйнвахтер, навпаки, вважає, що в 

інтернеті формується нова модель міжнародної політики, в якій бізнес та 

організації громадянського суспільства виступають в ролі акторів на рівні з 

державами [238]. Оскільки навіть впливові держави не завжди здатні 

контролювати процеси, що відбуваються в глобальній інформаційній сфері, 

особливо зважаючи на швидкість перебігу цих процесів. І здебільшого 

змушені зважати на політику інтернет-корпорацій. З другого боку, в 

діяльності транснаціональних інтренет-корпорацій комерційні інтереси 

зазвичай переважають над політичними, та навіть більше політичні інтереси 

виходять з комерційних потреб, тому ТНК можна вважати опосередкованими 

акторами світової політики. 

Якщо контролювати оперативні інформаційні приводи традиційні 

державні актори не в змозі, то по-іншому ситуація складається з 

довготривалими проектами. Держави доволі часто використовують потенціал 

ТНК для своїх інтересів. Так,  США співпрацюють із Google, на просторах 

колишнього СРСР за підтримки Російської Федерації з’явився Yandex, а в 

Східній Азії провідну позицію відіграє Baidu. 

Яндекс (Yet ANother inDEXer – ще один індексатор) – російська ТНК, 

яка володіє пошуковою системою, інтернет-порталами та службами 

здебільшого на ринках Росії, України, Білорусії та Казахстану. Пошукова 

система «Яндекс» є четвертою серед пошукових систем світу за кількістю 

опрацьованих пошукових запитів. Пошукова система Yandex.ru була 

офіційно анонсована в 1997 році, а в 2011 році Яндекс розмістив акції, 

заробивши більше, ніж будь-яка з інтернет-компаній з часів IPO пошукової 

системи Google в 2004 році. Основним та пріоритетним напрямом компанії є 
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розробка пошукового механізму, проте на даний час це мультипортал, який 

надає понад 50 сервісів. Головний офіс ТНК зареєстрований в Нідерландах в 

2004 році як акціонерне товариство Yandex N.V. [239]. 

Яндекс має міжнародні амбіції для подальшого розвитку. Окрім 

ближніх сусідів, в 2010 році Яндекс почав діяльність на ринку Ізраїлю, 

спрямувавши свої перші іноземні інвестиції на придбання частини у 

ізраїльському стратапі Face.com, який спеціалізується на створенні 

програмного забезпечення для ідентифікації людських облич за 

фотокарткою. В 2011 році була запущена ізраїльська версія Яндекс.Новости. 

У вересні 2011 року Яндекс почав активно просувати свої сервіси на 

ринку Туреччини, маючи намір використати цю країну як майданчик для 

випробування концепції «Yandex» з виходу на міжнародні ринки. Аналітики 

Яндекса вбачають непоганий потенціал для розвитку в країнах Європи, 

особливо в Польщі, Латинської Америки та Арабських державах. 

У травні 2012 року в Держаній Думі Російської Федерації з’явився 

законопроект, в якому Яндекс та Вконтакте визнавалися стратегічними 

підприємствами як загальнонаціональні транслятори інформації. А ще 2009 

року президент Росії ініціював придбання «Сбербанком» «золотої акції» 

Яндекса з метою уникнути потрапляння підприємства загальнодержавного 

значення до іноземної власності. А вже у 2014 році в Яндексі повідомили, що 

отримали від Роскомнадзору вимогу зберігати персональні данні 

користувачів [240]. Поступово Яндекс почав набувати серед користувачів 

недоброї слави. Так, в лютому 2015 року користувачі виявили, что програма 

Яндекс.Метро для Android, незалежно від того, чи вона увімкнена чи ні, 

постійно відсилає на сервери компанії інформацію про геолокацію 

пристроїв, на яких вона встановлена. А в 2016 році виявилося, что 

программа Яндекс.Навигатор, яка має доступ до мікрофона, вела записи 

переговорів власників пристроїв [241]. Компанія пояснила ці дії помилками 

програм, проте це не допомогло уникнути звинувачень інтернет-корпорації у 



 

 

151 

зв’язку із ФСБ задля збирання персональної та конфіденційної інформації. 

Російська влада активно підтримувала Yandex в конфлікті із Google. В 

2014 році Yandex подав скаргу на Google в Федеральну антимонопольну 

службу, оскільки три виробники Android-фонів – Fly, Explay і Prestigio – 

відмовилися встановлювати на свої пристрої сервіси російського пошукача, 

пославшись на умови договорів з американською компанією. В суді було 

підтверджено, що контракти Google з виробниками мобільних пристроїв 

містили прямі заборони на попередню установку додатків конкурентів та 

наприкінці 2015 року Федеральна антимонопольна служба визнала Google 

порушником закону про захист конкуренції, оштрафувавши корпорацію на 

438 млн руб. та наказавши усунути порушення [242]. 

З іншого боку, політика Російської Федерації щодо України, Грузії, 

Туреччини призводить до виникнення проблем у інтернет-корпорації на 

ринках цих країн, насамперед це стосується геолокальних сервісів з мапами 

України та Грузії. Наприклад, показовим є процес впровадження сервісу 

Яндекс. Такси в Грузії, який ознаменувався скандалом щодо зображення 

Абхазії та Південної Осетії як окремих держав. Представники Яндексу 

пообіцяли виправити кордони, однак тільки для користувачів з грузинськими 

IP-адресами, для користувачів з інших країн будуть використовуватися мапи 

відповідно до їхнього законодавства [243].  

Майже одночасно з Yandex з’являється й Baidu («пошук мрії») – лідер 

серед китайських транснаціональних інформаційних корпорацій пошукового 

сектора, за кількістю звернень посідає друге місце в світі [244].  Компанія 

була заснована в 2000 році Р. Лі та Е. Сю, які отримали вищу освіту в США. 

В 2004 році компанія зайняла лідерські позиції серед пошукових систем 

Китаї, а в 2006 році запустив власну Енциклопедію Байду, обсяг якої 

перевищує китайську Вікіпедію. Окрім власне пошукової системи компанія 

надає багато інших сервісів: Baidu Map (мапи світу, аналогічні Google Maps 

та Яндекс.Карты), Baidu Tieba (онлайн-співтовариство), Baidu Space 
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(китайська соціальна мережа) та багато розважальних та новинних сервісів. 

Принцип ранжування в Baidu кардинально відрізняється, оскільки Google та 

Yandex отримують прибуток від систем контекстної реклами (Google 

Adwords та Яндес.Директ), а Baidu – надає рекламодавцям можливість 

платити за вихід на провідні позиції в рейтингу. З одного боку, такий підхід з 

урахуванням обсягів китайського ринку дозволив компанії швидко вийти на 

прибутковий рівень, і з другого –  призвів до репутаційних втрат внаслідок 

скандалів з шахрайськими сайтами, що виходили в топ-рейтингу.   

Багаторічне протистояння з інтервенцією Google за періодичного 

переходу протистояння й в політичну сферу суттєво вплинуло на стратегію 

розвитку Baidu. Корпоративне протистояння почалося 2005 року зі 

здійсненням китайською корпорацією IPO, чим й зацікавила керівництво 

Google, яке прагнуло здобути китайський ринок через інвестиції у місцеву 

компанію.  Конкуренція перейшла у жорстку фазу після створення 

спеціального підрозділу Google China для ефективного проникнення 

світового інтернет-гіганта в Китай. Китайська компанія відповіла рекламною 

кампанією в мережі та на телебаченні, в якій китайський майстер перемагає 

стереотипного американця, демонструючи ідею, що тільки китайці знають, 

як робити якісні сервіси для своїх громадян. 

З другого боку, в конкурентній боротьбі з Google китайська корпорація 

спирається на доволі специфічну культуру китайських споживачів, яка 

базується на двох взаємопов’язаних елементах: соціальному престижі та 

чесності, коли найбільш ганебним вважається «втрата обличчя» [245], та 

використовує специфіку місцевої влади, активно співпрацюючи із владою: 

видаляючи несприятливі сайти та інформацію та передаючи спецслужбам 

персональні дані користувачів, а також, наприклад, Baidu не видає 

результатів за пошуковими запитами щодо Панамського офшорного 

скандала, видаючи користувачу попередження на порожній сторінці, що 

результати можуть протирічити відповідним законам та правилам КНР [246]. 
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Досягненню взаєморозуміння між Google та китайською владою заважала 

власна ідеологія інтернет-корпорації, що обґрунтовує мету сервісу як 

поширення інформації світом. Закономірним результатом таких кроків стала 

всебічна підтримка свого інтернет-пошуковика китайським урядом. 

Наприклад, діяльність онлайн-сховища Google Drive була заборонена 

державою, в той час як аналогічний сервіс Baidu Wany Pan працював без 

жодних застережень.   

Суттєвою перепоною на шляху інтервенції Google стало створення 

«клубу Baidu» за участю понад 30 тис. ресурсів, яким були запропоновані 

вигідні рекламні умови при ранжуванні пошукових результатів.  Іншим 

виміром боротьби між пошуковиками стали комп’ютерні клуби, оскільки в 

КНР в таких закладах застосовуються спеціальні програми, що 

перезавантажують комп’ютери опівночі. Обидві компанії витрачають 

мільйони доларів, щоб в браузерах за замовчуванням був наявний їхній 

продукт. Жорстка конкурентна боротьба на внутрішньому ринку Китаю 

змусила Google піти альтернативним шляхом, уклавши угоду з найбільшими 

ресурсами Tiania.com та Sina.com, щоб вони розміщували пошуковий рядок 

на видному місті, забезпечивши собі таким чином близько 15% китайського 

ринку. Однак американська корпорація була проти вимог уряду КНР 

блокувати певні типи запитів, що не дозволило закріпити успіх. У відповідь 

уряд Китаю кілька разів блокував ресурс, водночас Baidu в цей час, 

користуючись слабкістю конкурента, укріплювала позиції. Публічне 

протистояння з корпорацією Google зробило не лише китайську компанію 

відомою за межами Китаю, а й додало персональної популярності її 

засновнику Р. Лі як сучасному китайському бізнесмену та політику. 

На даний час корпорація поступово розширює межі свого впливу та 

завойовує насамперед країни, в яких використовується ієрогліфічне 

написання – Таїланд, Японію, Єгипет, Індію тощо. Інженери компанії 

працюють над адаптацією Baidu до десятків інших мов, не приховуючи 
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міжнародних амбіцій. У кінці 2015 року була навіть заявлена мета – вихід 

Baidu на російськомовні ринки пошуку. 

Із розширенням ринків та становленням фінансової потужності в Baidu 

теж починають виникати міжнародно-політичні амбіції, показовим в цьому 

випадку є досвід Baidu на просторі В’єтнаму. Політика Китаю щодо доступу 

до інформації в інтернет характеризується наявністю «Великої стіни безпеки 

КНР», тобто в межах території Китаю інтернет перебуває під юрисдикцією 

китайського суверенітету, що знаменується прагненням керування 

громадянами онлайн, обмежувати доступ до певних сайтів та керувати 

потоками інформації в межах кордонів держави витонченими методами, 

використовуючи інтернет як інструмент  нагляду, цензури та формування 

суспільної думки. Китайські технологічні компанії нерозривно пов’язані із 

цими методами інтернет-суверенітету через процеси, відомі як «мережевий 

авторитаризм». Китайський мережевий авторитаризм працює за активного 

посередництва приватних компаній через систему вимушеної та всебічної 

посередницької відповідальності. Таке становище заважає китайським 

інформаційним корпораціям виходити за кордони КНР, оскільки, хоча вони і 

є приватними компаніями, проте через тісну співпрацю з китайською владою 

сприймаються як агенти іноземного транскордонного впливу [247]. 

Південно-Східна Азія, особливо В’єтнам, є одним з пріоритетних 

напрямів розширення Baidu, а політична система країни, як і КНР, 

орієнтована на однопартійне управління з прагненням контролювати 

інформаційні потоки. Очікувалося, що Baidu, яка має досвід та фінансові 

можливості, легко стане «пріоритетним цензором» й у В’єтнамі, проте вихід 

на в’єтнамським ринок в 2012 році пішов не за планом. Оскільки в цей час 

КНР та В’єтнам були втягнуті в тривалу територіальну суперечку щодо 

Південно-Китайського моря, що призвело до суттєвого погіршення відносин 

між цими двома країнами.  
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Baidu запустив два основних продукти – соціальну мережу й 

аудіоплеєр та отримав у відповідь розгорнуту кампанію з дискредитації, 

основними темами якої були:  

– оскільки Baidu зареєстрував домени для соціальної мережі 

просто як .com, а не в локальному сегменті .com.vn, то корпорація була 

звинувачена в прагненні проводити інформацію через китайські сервери, 

застосовуючи до в’єтнамських користувачів принципи «мережевого 

авторитаризму». Під тиском критики корпорація змінила реєстрацію домену; 

– розгортання в соціальній мережі політики цензури щодо 

територіального конфлікту в Південно-Китайському морі на підтримку 

політики КНР; 

– встановлення через свої сервіси шпіонського програмного 

забезпечення на пристрої користувачів. 

І хоча більшість звинувачень було спростовано, проте корпорація 

виявилася вразливою до таких антикитайських бойкотів, оскільки 

сприймалася як агент китайського уряду поза межами КНР. 

Таким чином, можна 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 співпраця з власним урядом, як у разі з Baidu чи меншою 

мірою – з Yandex, призводить до економічних та репутаційних втрат 

корпорацій, які починають сприйматися як транскордонні агенти впливу. В 

цьому сенсі декларування «нейтральної політики» дає Google ширші 

можливості для маневрів на світовому просторі. Інформаційні інтернет-ТНК 

та особливо їх ресурси, як ядро всесвітньої мережі, стали важливим 

компонентом системи безпеки країн, що прагнуть проводити активну 

зовнішню політику.  
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Так, в січні 2017 року в Данії оголосили про створення посади 

«цифрового посла». До його обов’язків входитиметь взаємодія з 

технологічними компаніями-гігантами на кшталт Apple, Google і Microsoft. 

«Ці компанії стали чимось на зразок нових країн, і ми повинні на це 

реагувати», – заявив міністр закордонних справ А. Самюелс [248]. Він 

підкреслив, що вже сьогодні ці компанії мають набагато більший дохід і 

вплив на світовій арені, ніж деякі країни. 

З другого боку, зростання могутності цих корпорацій призводить до 

того, що вони мають можливості впливу як на внутрішню, так і на зовнішню 

політику країн походження, а держави втрачають принаймні оперативний 

контроль за діяльністю таких ТНК.  

 

Висновки до розділу 3 

 

 

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, у зв’язку 

із розвитком 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 провідну 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 
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передачі інформації. Відповідно до головної спеціалізації ці транскордонні 

корпорації по-різному впливають на міжнародні відносини, застосовують 

різні засоби та схеми взаємодії з національними урядами.  

Дослідження становлення мультимедійних ТНК дозволило дійти 

висновку, що відносно медійних ТНК цей процес і далі триває, утворюючи 

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

Це також відбувається внаслідок 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 так через 

структуру власності, як 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 з впливу на масову свідомість, як на внутрішньому, 

так і на міжнародному рівнях, викликає бажання інших акторів світової 

політики, передусім держав, впливати на формування інформаційного 

контексту. В такій боротьбі та переплетенні поглядів і підходів закладено 

дихотомію відносин між інформаційними (мультимедійними) ТНК та 

державами. З одного боку, наявна залежність ЗМІ від політичних інтересів 

керівних 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 
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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 сектора держав здебільшого контролюється й 

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 значну увагу 

приділено аналізу діяльності найменш досліджених з погляду 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 завдяки пошуковим системам, які є ядром й основою інтернет-

технологій. 

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

складу холдингу Alphabet; в СНД лідерські позиції посідає російський 

інтернет-пошуковик Yandex, у Східній і Південно-Східній Азії – китайський 

Baidu. 

Аналіз різних аспектів і проблемних ситуацій діяльності цих 

корпорацій, а саме: вплив Google на підготовку й 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, співпраця 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 
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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. В цьому сенсі 

декларування «нейтральної політики» дає Google більш широкі можливості 

для маневрів у світовому просторі. 
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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 такі 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 ухвалення 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. 

Водночас ТНК 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 інтересах 

соціальної спільноти за умови підтримки державою чи міжнародною 

організацією за потреби 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 
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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. 

Авторський 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-правового регулювання діяльності ТНК, який активно 

розпочався у 70-х роках ХХ ст. в рамках ООН, потребує ще багато 

конструктивних зусиль. Враховуючи зростання могутності 

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 залежно від галузі та тяжіючи до пошуку 
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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 

щодо деяких і сама поява, обумовлена формуванням глобального 

інформаційного співтовариства, а діяльність – специфікою інформаційного 

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

говорити про формування інформаційного співтовариства. 

Аналізуючи характерні риси інформаційних ТНК, можна зробити 
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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 

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 (включно з е-урядуванням), 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, 
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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 чинник, 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 посідає 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 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 
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викликають сумнівів. 

Доступ до особистих даних людини є одним з найбільш глобальних 

інструментів впливу таких транснаціональних корпорацій. 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 2 000 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».  Такі технології дозволяють здійснювати 

внутрішній або транскордонний вплив на суспільну свідомість, особливо в 

точках біфуркації – під час виборів, суспільних заворушень, військових 

операцій тощо. До того ж таким маніпулюванням сприяє суспільна думка, 

що комп’ютерний пошук повністю неупереджений та об’єктивний. 

Враховуючи, що всі три досліджувані транснаціональні корпорації 

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 ми 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 транснаціональних корпорацій для своїх 

інтересів.  
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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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