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Думікян М. М. Вплив тНК на розвиток ринку телекомунікаційних послуг України
У статті розглянуто актуальні питання оцінки впливу транснаціональних корпорацій на розвиток ринку телекомунікаційних послуг України. 
Доведено провідне значення транснаціональних корпорацій як основних структурних елементів, головної рушійної сили розвитку та підвищен-
ня ефективності ринку телекомунікаційних послуг України. Сформовано головні ознаки, за якими можна віднести компанію, що діє на ринку 
телекомунікаційних послуг, до категорії транснаціональних корпорацій. Досліджено позитивні та негативні чинники впливу іноземних транс-
національних корпорацій на інноваційний розвиток вітчизняного телекомунікаційного ринку. Запропоновано комплекс стратегічних заходів, які 
необхідно запровадити для забезпечення рівних можливостей конкурентного розвитку усіх суб’єктів вітчизняного ринку телекомунікаційних 
послуг. Перспективним напрямом подальших досліджень є проведення оцінки зарубіжного досвіду в подоланні негативних чинників впливу транс-
національних корпорацій на розвиток телекомунікаційного ринку.
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Думикян М. М. Влияние ТНК на развитие рынка 

телекоммуникационных услуг Украины
В статье рассмотрены актуальные вопросы оценки влияния транс-
национальных корпораций на развитие рынка телекоммуникационных 
услуг Украины. Доказано ведущее значение транснациональных корпо-
раций как основных структурных элементов, главной движущей силы 
развития и повышения эффективности рынка телекоммуникационных 
услуг Украины. Сформированы главные признаки, по которым можно 
отнести компанию, действующую на рынке телекоммуникационных 
услуг, к категории транснациональных корпораций. Исследованы поло-
жительные и отрицательные факторы влияния иностранных транс-
национальных корпораций на инновационное развитие отечественного 
телекоммуникационного рынка. Предложен комплекс стратегических 
мер, которые необходимо осуществить для обеспечения равных воз-
можностей конкурентного развития всех субъектов отечественного 
рынка телекоммуникационных услуг. Перспективным направлением 
дальнейших исследований является проведение оценки зарубежного 
опыта в преодолении негативных факторов влияния транснациональ-
ных корпораций на развитие телекоммуникационного рынка.
Ключевые слова: транснациональная корпорация, телекоммуникаци-
онные услуги, глобализация, интернационализация, ИТ-технологии.
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Dumikian M. M. The Impact of TNCs on Development  
of the Telecommunication Services Market in Ukraine

The article is concerned with the topical issues of evaluating the impact of 
transnational corporations on development of the telecommunication services 
market in Ukraine. The leading value of transnational corporations as the main 
structural elements, the main driving force of development and increasing ef-
ficiency of the telecommunication services market in Ukraine has been proven. 
The main attributes, by which a company operating on the market of telecom-
munication services can be categorized as multinational corporation, have 
been formulated. Both the positive the and negative influences of the foreign 
transnational corporations on the innovative development of the national tele-
communications market have been studied. A complex of strategic measures to 
be implemented in order to ensure equal opportunities for competitive devel-
opment of all actors in the national market of telecommunication services has 
been proposed. A promising direction for further research is to evaluate foreign 
experience in overcoming the negative factors of impact by transnational cor-
porations on development of the telecommunication market.
Keywords: transnational corporation, telecommunication services, globaliza-
tion, internationalization, IT-technology.
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У сучасних умовах зростання конкурентоспро-
можності країни на регіональному та світовому 
рівнях забезпечується, передусім, активізацією 

науково-технологічних новацій в усіх сферах національ-
ної економіки. Як свідчить досвід провідних економічно 
розвинутих країн світу, визначальний вплив у розвитку 
галузей, орієнтованих на нововведення, здійснюють 
транснаціональні корпорації (ТНК). Використовуючи 
потужний фінансово-економічний, науково-технічний, 
техніко-технологічний, кадровий потенціал, провідні 
транснаціональні корпорації ніни виконують роль «ло-
комотивів» у інноваційному розвитку глобалізованого 
суспільства [1].

Незважаючи на триваючу світову фінансову кризу, 
однією з провідних високотехнологічних сфер, яка вже 

протягом останніх десяти років демонструє найвищі 
темпи галузевого зростання і, відповідно, характеризу-
ється значним ступенем проникнення з боку транснаціо-
нальних структур, є ринок телекомунікаційних послуг.

Україна також є одним з активних учасників ін-
тенсифікації процесів інноваційного розвитку, а вітчиз-
няний телекомунікаційний ринок визначається такими 
темпами зростання, які значно випереджають темпи 
зростання економіки в цілому. Як засвідчують остан-
ні дослідження, на території України транснаціональні 
корпорації є найбільшими постачальниками телекому-
нікаційних послуг. Вони сформували класичну оліго-
польну структуру ринку телекомунікаційних послуг з 
відповідними структурними макроекономічними на-
слідками та ризиками. За таких умов важливого значен-
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ня набуває питання виявлення головних чинників впли-
ву транснаціональних корпорацій на динаміку розвитку 
ринку телекомунікаційних послуг України.

Сучасні транснаціональні корпорації є суб’єктами 
господарювання з найбільшим ступенем кон-
центрації науково-технологічних, виробничих, 

фінансових, людських ресурсів, що дозволяє їм адап-
тивно пристосову ватись до умов невизначеності теле-
комунікаційного ринку, гнучко реагувати на запити 
споживачів телеком-послуг, що постійно змінюються 
та ускладнюються, формувати та використовувати най-
більш ефективні моделі корпоративного менеджменту 
тощо. Усе це позитивно впливає на зростання загально-
го національного доходу і міжнародної конкурентоспро-
можності країни, а також сприяє збільшенню сукупного 
суспільного продукту. Фактично, провідні вітчизняні 
транснаціональні корпо рації формують тренд розвитку 
телекомунікаційного ринку України у напрямі розши-
рення спектра наданих послуг, їх якості тощо.

З іншого боку, динамічний розвиток ТНК призво-
дить до посилення протиріч між інтересами власників 
транснаціональних корпорацій та учасниками спожив-
чого ринку, що провокує появу різного роду еконо-
мічних, соціальних і екологічних конфліктів [6]. Дово-
диться констатувати, що сформована на вітчизняному 
телекомунікаційному ринку олігопольна секторальна 
структура, а за деякими параметрами фактично моно-
польне становище окремих ТНК, дискредитує ринкові 
механізми добросовісної конкуренції, посилює диспро-
порції в ринковому ціноутворенні на телекомунікаційні 
послуги. За таких умов приватні споживачі фактично 
стають «заручниками новацій» у користуванні новітні-
ми телекомунікаційними послугами, оскільки не мають 
реальних інструментів впливу на процеси ціноутворен-
ня та покращення їх якості.

Передусім перед державою стоїть надзвичайно 
серйозна проблема як у площині управління демонопо-
лізацією телекомунікаційного ринку, так і в контексті 
вирішення завдань по забезпеченню вільного розвитку 
провідних телекомунікаційних ТНК. З огляду на зазна-
чене, наукова проблематика даного дослідження полягає 
у визначенні позитивних і негативних чинників впливу 
транснаціональних корпорацій на розвиток вітчизняно-
го телекомінікаціцйного ринку.

Дослідженню проблем функціонування трансна-
ціональних корпорацій та їх впливу на розвиток еконо-
мічних процесів у державі присвячено праці зарубіж-
них авторів, зокрема таких, як Дж. Бернет, С. Моріарті,  
О. Феофанов, Е. Берн, П. Гембл, Б. Карлоф, Дж. Россі-
тер, У. Уеллс, Г. Хардінг, Д. Енджел та ін. Зазначена на-
укова проблематика також знайшла відображення у 
працях вітчизняних науковців: В. Рокочої, А. Філіпенка,  
Т. Лук’янця, Г. Почєпцова, Т. Примака, С. Гаркавенка,  
Д. Лук’яненка, Ю. Макогона, Ю. Козака, Т. Кальченка,  
А. Поручника. Безпосередньо дослідженню впливу 
транснаціональних корпорацій на розвиток ринку те-
лекомунікаційних послуг України присвячені наукові 
роботи вітчизняних і зарубіжних дослідників, напри-

клад, К. Гудим, М. Іванової, І. Пономаренко, О. Рогач,  
О. Сазонець, В. Тронько. Незважаючи на значну кіль-
кість наукових досліджень у цій сфері, доводиться кон-
статувати, що багато аспектів, особливо щодо визна-
чення переваг і недоліків впливу транснаціональних 
компаній на розвиток ринку телекомунікаційних послуг 
України, залишаються недостатньо дослідженими.

Мета статті полягає у вивченні сучасних тенден-
цій та оцінці рівня й результуючих напрямів впливу 
транснаціональних компаній на розвиток ринку телеко-
мунікаційних послуг України.

Сучасний світ перебуває на порозі нового пере-
ділу сфер впливу, проте не військово-політичного, а фі-
нансово-економічного, де провідними гравцями стають 
не країни і навіть не їх союзи та економіко-політичні 
об’єднання, а головні транснаціональні корпорації (ТНК) 
найбільших промислово розвинених держав. Стратегіч-
ними напрямами перерозподілу сфер впливу, в даному 
випадку, слід вважати нові ринки, технології та потенцій-
ні надприбутки, що можуть бути отримані від фінансо-
вих інвестицій у розвиток наукомістких галузей. У цьому 
аспекті слід погодитися із С. Г. Мікае ляном, який ствер-
джує, що «ТНК здійснюють комбінування внутрішніх і 
зовнішніх джерел залучення факторів і ресурсів з метою 
інноваційного зростання і отримання надприбутку і в 
результаті стають інноваційними суб’єктами глобальної 
конкуренції. Розвинені країни монополізують техноло-
гічні інновації та отримують своєрідну «технологічну 
квазіренту» [3].

У контексті нашого дослідження можна стверджу-
вати, що саме ТНК стає основним структурним 
елементом ринку телекомунікаційних послуг 

України, провідною силою розвитку та підвищення 
ефективності цього перспективного виду економічної 
діяльності.

Передусім, необхідно визначити основні ознаки, за 
якими можна віднести компанію, що діє на ринку телеко-
мунікаційних послуг, до категорії ТНК. Автори І. О. Пєн - 
ська та М. О. Іванова пропонують виділяти такі ознаки, за 
якими в сучасних умовах варто розпізнавати ТНК [2; 4]:
 річний оборот повинен складати понад 1 млрд 

дол. США;
 філії та/або дочірні компанії повинні знаходи-

тися не менше, ніж у 6 країнах світу;
 частка закордонних активів повинна становити 

25–30 % загальної вартості активів компанії;
 1/5–1/3 загального обсягу обороту компанії по-

винна походити із зовнішніх ринків.
Отже, стає очевидним що в умовах глобалізації 

економіки збільшуються масштаби діяльності ТНК,  
а їх вплив на розвиток ринку телекомунікаційних послуг 
України не викликає сумнівів.

За результатами проведеного дослідження діяль-
ності провідних транснаціональних корпорацій на рин-
ку телекомунікаційних послуг України [5; 7; 9] вважаємо 
за можливе сформувати ряд позитивних і негативних 
чинників, що впливають на розвиток даного сектора 
економіки країни (рис. 1). 
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До позитивних чинників впливу транснаціональ-
них корпорацій на розвиток ринку телекомунікаційних 
послуг України можна віднести:

1. Формування новітньої вітчизняної матері-
ально-технічної та виробничої бази ринку телекому-
нікаційних послуг. Виробництво та пропозиція інозем-
ними компаніями на території України інноваційних те-
лекомунікаційних послуг приводить до побудови нових 
підприємств, модернізації або розширення існуючих. 
Таким чином, завдяки іноземним інвестиціям провід-
них іноземних ТНК формується конкурентоспроможна 
національна телекомунікаційна виробнича інфраструк-
тура, яка залишатиметься в країні-реципієнті навіть піс-
ля згортання діяльності ТНК.

2. Впровадження досягнень науково-технічного 
прогресу у сфері надання якісних телекомунікаційних 
послуг в Україні. Імпорт новітніх технологій у сфері те-
лекомунікацій провідними ТНК в Україну дозволяє під-
вищити якість послуг, сформувати конкуретні переваги 
на світових ринках і, як наслідок, сприяє зростанню між-
народної конкурентоспроможності України. Розробка 
новітніх послуг однією ТНК спонукає інші підлаштову-
ватися під сформовану кон’юнктуру ринку. За таких об-
ставин забезпечується зростання якості представлених 
на ринку послуг.

3. Сприяння реструктуризації вітчизняної еконо-
міки. Діяльність ТНК перебуває у прямому взаємозв’язку 
з кон’юнктурою світової економіки, яка формує попит і 
пропозицію на товари та послуги. Розвиток провідних 
транснаціональних корпорацій на території України 
приводить до структурних змін у видах економічної ді-
яльності. Зокрема, сфера телекомунікацій та інші галузі 
з високим ступенем наукової складової в доданій вар-

тості кінцевих послуг сьогодні демонструють найкращі 
показники розвитку в динаміці.

4. Прискорення та поглиблення процесів глобалі-
зації та інтернаціоналізації. Розвиток сектора інозем-
них ТНК у телекомунікаційному просторі Україні при-
водить до більш глибокого залучення вітчизняної еко-
номіки у світові глобалізаційні процеси.

5. Зниження рівня безробіття за рахунок ство-
рення нових робочих місць для висококваліфікованих 
фахівців у сфері ІТ-технологій. Як засвідчують останні 
дослідження, протягом останніх років Україна зареко-
мендувала себе на міжнародному ринку праці як по-
стійний постачальник висококваліфікованих кадрів у 
сфері програмного забезпечення, автоматизації проце-
сів управління, ІТ-технологій тощо. Отже, наявність по-
тужного кадрового потенціалу всередині країни сприяє 
вибору географічного регіону розвитку провідних ТНК 
саме на користь України.

6. Збільшення податкових надходжень до бюджету 
[2, с. 93]. Провідні транснаціональні корпорації сьогодні 
є найбільшими платниками податків, забезпечуючи над-
ходження до Державного бюджету України. Враховуючи 
те, що ринок телекомунікаційних послуг розвивається 
швидкими темпами, можна стверджувати, що прибутки 
від господарської діяльності найбільших ТНК, що діють 
на цьому ринку, тільки зростатимуть, відповідно зро-
статиме і база оподаткування.

7. Зростання інноваційної активності в сфері 
телекомунікацій [2, с. 93]. Так, володіючи значною час-
тиною науково-технічних кадрів і використовуючі тех-
нічні знання в глобальному масштабі, ТНК по суті стали 
найважливішими учасниками процесу формування інф-
раструктури технологічних нововведень на ринку теле-

Вплив ТНК на розвиток ринку телекомунікаційних послуг України 
 

Позитивні чинники впливу  Негативні чинники впливу  

1. Формування матеріально-технічної
та виробничої бази ринку
телекомунікаційних послуг.
2. Впровадження досягнень науково-
технічного прогресу у сфері надання
телекомунікаційних послуг в Україні.
3. Сприяння реструктуризації вітчизняної
економіки.
4. Прискорення та поглиблення процесів
глобалізації та інтернаціоналізації.
5. Зниження рівня безробіття за рахунок
створення нових робочих місць для
висококваліфікованих фахівців у сфері
IT-технологій.
6. Збільшення податкових надходжень
до бюджету.
7. Зростання інноваційної активності
у сфері телекомунікацій
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новітніх розробок у провідних країнах
світу.
3. Недоотримання доходів держбюджетом
через використання ТНК трансфертного
ціноутворення.
4. Зневажання соціальними аспектами
розвитку на телекомунікаційному ринку.
5. Здатність потужних ТНК впливати
на ціноутворення на ринку
телекомунікаційних послуг

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

Рис. 1. Головні чинники впливу транснаціональних корпорацій на розвиток ринку телекомунікаційних послуг України
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комунікацій. Вони справляють значний вплив на процес 
НДДКР у розвитку інноваційних телекомунікаційних 
послуг завдяки контролю над переміщенням основних 
компонентів, необхідних для здійснення інноваційних 
проектів: венчурного капіталу, висококваліфікованих 
кадрів, нових ідей і розробок. Таким чином, ТНК, здій-
снюючи інноваційну діяльність, суттєво впливають на 
конкурентоспроможність України в структурі світового 
телекомунікаційного ринку.

Недоліки діяльності транснаціональних корпора-
цій на ринку телекомунікаційних України зна-
ходяться в тісному зв’язку з наявними переваги 

для країни. До основних недоліків можна віднести:
1. Експансія вітчизняного телекомунікаційного 

ринку іноземними ТНК та витіснення вітчизняних 
конкурентів. Не є секретом, що провідні іноземні ТНК 
володіють значним запасом фінансової стійкості та по-
тужними інноваційними можливостями. Здійснюючи 
експансію на ринку телекомунікаційних послуг України, 
вони від самого початку знаходяться в більш вигідних 
умовах, ніж вітчизняні суб’єкти господарювання, а отже, 
без належного регулятивного впливу держави здатні ви-
тіснити менш потужних гравців з ринку.

2. Використання іноземними ТНК технологій, які 
не відповідають рівню новітніх розробок у провідних 
країнах світу. Доводиться констатувати, що ринок те-
лекомунікаційних послуг України не є «піонером» у роз-
витку та впровадженні нових інформаційних продуктів 
та послуг. Як показують дослідження, практично усі ін-
новаційні новинки вперше з’являються на ринках тріади 
найпотужніших географічних регіонів світового телеко-
мунікаційного ринку: США, Західна Європа, Японія [8].

3. Недоотримання доходів держбюджетом через 
використання ТНК трансфертного ціноутворення. 
Міжнародні компанії, що діють на вітчизняному ринку 
телекомунікаційних послуг, дуже часто уникають спла-
ти податків шляхом внутрішнього перерозподілу капі-
талу в країни з більш низьким рівнем оподатковування. 
Державна фіскальна служба України неодноразово по-
рушувала питання щодо необхідності вирішення про-
блем з ухиленням від сплати податків національними та 
міжнародними телекомунікаційними компаніями через 
механізми трансферного ціноутворення [7].

4. Зневажання соціальними аспектами розвитку 
на телекомунікаційному ринку. На перший погляд, ТНК 
декларують повну соціальну відповідальності в Україні, 
проте на практиці дуже часто порушуються певні пра-
ва національної робочої сили, використовуються не-
доліки українського законодавства щодо ліцензійного 
захисту новітніх розробок у сфері телекомунікацій та 
ІТ-технологій.

5. Здатність потужних ТНК впливати на ціно-
утворення на ринку телекомунікаційних послуг, що 
призводить до поглинання або банкрутства вітчизняних 
компаній, а також робить залежною українську економі-
ку від діяльності міжнародних компаній [9].

Отже, присутність транснаціональних корпорацій 
на телекомунікаційному ринку України характеризуєть-
ся не тільки позитивними чинниками впливу, а й пев-

ними загрозами, передусім, для розвитку національних 
компаній цієї сфери. Тому держава повинна створювати 
чіткі та прозорі умови для забезпечення рівних можли-
востей конкурентного розвитку усіх суб’єктів вітчизня-
ного ринку телекомунікаційних послуг. Комплекс стра-
тегічних заходів для вирішення представленого завдан-
ня, на наш погляд, повинен включати:
 подолання бюрократичних бар’єрів та корупції, 

що дозволить забезпечити чітке інституційне 
поле інвестиційної діяльності ТНК на ринку те-
лекомунікаційних послуг;

 забезпечення відповідності законодавства Укра ї- 
ни сучасним нормам світової економіки у сфе-
рі патенто-ліцензійного захисту новітніх тех-
нологій у сфері телекомунікацій;

 запровадження податкових і митних пільг, до-
тацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик 
для тих суб’єктів телекомунікаційного ринку, 
які здійснюють реальні інвестиції у технологіч-
ні інновації тощо.

Вважаємо, що зазначені заходи дозволять не тіль-
ки залучити додаткові іноземні інвестиції, але й стиму-
люватимуть провідні іноземні транснаціональні корпо-
рації враховувати вимоги усіх суб’єктів при формуванні 
власної стратегії розвитку на ринку телекомунікаційних 
послуг України.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження можна 

стверджувати, що транснаціональні корпорації чинять 
визначальний вплив на розвиток телекомунікаційного 
ринку України. Визначені в роботі чинники можна поді-
лити на такі, що мають як позитивний, так і негативний 
вплив для телекомунікаційного ринку. Держава повинна 
розробляти власну модель на засадах забезпечення ін-
новативності, рівності умов конкуренції, з урахуванням 
можливостей використання позитивних чинників та 
уникнення негативних факторів впливу транснаціональ-
них корпорацій на розвиток телекомунікаційного ринку 
України. Перспективою подальших досліджень є прове-
дення оцінки зарубіжного досвіду в подоланні негатив-
них чинників впливу транснаціональних корпорацій на 
розвиток телекомунікаційного ринку.                  
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