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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗАХИСТУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MEASURES 
OF THE FOREIGN ECONOMIC REGULATION 

FOR THE PROTECTION OF THE CONSUMER UKRAINIAN MARKET

У статті розглянуто напрями подолання негативних наслідків впливу транснаціональних кор-
порацій на внутрішній споживчий ринок, забезпечення продовольчої безпеки країни, вдоскона-
лення інституційних та організаційно-економічних заходів державного регулювання для забезпе-
чення захисту споживчого ринку. Обґрунтовано, що транснаціоналізація поглиблює міжнародний 
поділ праці, взаємозалежність національних економік, їх відкритість, формує різноманітні стійкі 
господарські зв’язки, що дає змогу підвищити ефективність вливання споживчого ринку у світові 
товаропотоки. Із позицій захисту національного споживчого ринку та реалізації політики імпор-
тозаміщення головними цільовими орієнтирами визначено: зростання власного виробництва; 
збільшення споживчого та інвестиційного попиту; нарощування несировинного експорту за допо-
могою вивезення високотехнологічних, наукомістких товарів і послуг; активізація заходів у рам-
ках системи комплексної підтримки експорту.

Ключові слова: споживчий ринок, інвестиційна привабливість, конкурентоспроможність 
вітчизняного ринку, транснаціоналізація, транснаціональні корпорації. 
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В статье рассмотрены направления преодоления негативных последствий влияния транснаци-
ональных корпораций на внутренний потребительский рынок, обеспечения продовольственной 
безопасности страны, совершенствования институциональных и организационно-экономических 
мер государственного регулирования для обеспечения защиты потребительского рынка. Обосно-
вано, что транснационализация углубляет международное разделение труда, взаимозависимость 
национальных экономик, их открытость, формирует различные устойчивые хозяйственные связи, 
позволяет повысить эффективность вливания потребительского рынка в мировые товаропотоки. 
С позиций защиты национального потребительского рынка и реализации политики импортоза-
мещения главными целевыми ориентирами определены: рост собственного производства; уве-
личение потребительского и инвестиционного спроса; наращивание несырьевого экспорта с 
помощью вывоза высокотехнологичных, наукоемких товаров и услуг; активизация мероприятий 
в рамках системы комплексной поддержки экспорта.

Ключевые слова: потребительский рынок, инвестиционная привлекательность, конкуренто-
способность отечественного рынка, транснационализация, транснациональные корпорации.

The study proved that globalization does not change the essence of functioning monopoly capital, 
which has been given a new form of existence through transnationalization. Transnational corporations, 
expanding their domination, implementing the policy of expansion, affect the evolution of emerging 
markets and the security of national economies, giving a heterogeneous, dualistic effect. It is substan-
tiated that, on the one hand, multinational corporations are the main structuring link of the economic 
system of most countries, the locomotive of their development and the growth of production efficiency; 
on the other hand, are the generator of a number of negative socio-economic processes associated 
with the motives of their activities. Transnationalization deepens the international division of labor, the 
interdependence of national economies, their openness, forms diverse and stable economic relations 
(production, financial, scientific and technical, foreign trade, etc.), which allows to increase efficiency, 
intensify the infusion of the consumer market into world commodity flows. The expansion of transna-
tional corporations not only enhances interaction with the state at the present stage of globalization, but 
also finds forms that most reflect the interests of transnational capital. Overcoming the negative effects 
of transnational corporations on the domestic consumer market, ensuring the country’s food security 
implies the implementation of a strategy of import substitution and reasonable protectionism, some of 
which are in contradiction with accepted international trade standards. It activates foreign economic 
policy, improves institutional and organizational and economic measures of state regulation to ensure 
the protection of the boundaries of the consumer market. From the standpoint of protecting the national 
consumer market and implementing the policy of import substitution, the main target benchmarks are 
defined: growth of own production; increase in consumer and investment demand; increasing non-raw 
exports through the export of high-tech, knowledge-based goods and services; intensification of mea-
sures within the system of integrated export support.

Key words: consumer market, investment attractiveness, competitiveness of domestic market, 
transnationalization, transnational corporations.

Постановка проблеми. Вплив процесу 
транснаціоналізації на функціонування спо-
живчих ринків, що розвиваються, виступає 
невід’ємною рисою розвитку світової еконо-
міки в умовах глобалізації. Ознаки глобалі-
заційних процесів знаходять вираз у нарос-
таючій відкритості держав, лібералізації 
фінансових потоків і національних режимів 
торгівлі, формуванні світового споживчого 
та фінансового ринку, міжнародних еконо-
мічних інститутів, всесвітньої інформаційної 
мережі. Актуальність дослідження зумовлена 
тим, що ТНК – складне явище, котре постійно 
еволюціонує в системі світогосподарських 
зв’язків, що вимагає вивчення їх сутності, 
виявлення протидії сутнісному впливу, 
пошуку інструментів, механізмів національ-
ного та міжнародного контролю діяльності 
транснаціональних корпорацій на споживчих 
ринках, що розвиваються.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідники, які займалися вивченням глобалі-
зації ринків, монополізацією, вивезенням капі-
талу і процесом транснаціоналізації: Г. Дан-
нінг Маклауд, T. Левітт, О. Домар, Дж. Кейнс, 
К. Маркс, Ф. Махлуп, Дж. Міль, Б. Олін, М. Пор-
тер, Д. Рікардо, А. Сміт, Дж. Стігліц, Р. Харрод, 
Й. Шумпетер та ін. У дослідженнях учених-еко-
номістів різних часів основну увага зосеред-
жено на питаннях вивчення теоретичного фун-
даменту розвитку ТНК без урахування впливу 
інституційних протиріч та протиріч, пов’язаних 
з їх функціонуванням. Характер експансії ТНК, 
зміна профілю їхньої діяльності, чинники, що 
детермінують ці процеси в аспекті національної 
специфіки країн, досліджено і представлено 
в літературі недостатньо. Не повною мірою 
висвітлено потенційно можливі позитивні й 
негативні аспекти впливу транснаціоналізації 
на український споживчий ринок як підсистему 



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 163

МАРКЕТИНГ

світового ринку, тому відчувається необхідність 
у теоретичних дослідженнях, що проаналізують 
його стан і перспективи функціонування. 

Метою дослідження є виявлення тенденцій, 
протиріч і особливостей експансії ТНК, аргу-
ментація посилення їхнього впливу на україн-
ський споживчий ринок, визначення змістов-
них блоків напрямів його адаптації до процесу 
транснаціоналізації з урахуванням цільових 
показників функціонування, інституційних 
аспектів регулювання, пріоритетних напрямів 
державного захисту, експортоорієнтованої 
активності і імпортозаміщення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У наукових публікаціях представлено різні кате-
горіальні інтерпретації глобалізації, проте єдине 
загальноприйняте трактування відсутнє. Категорія 
«ТНК» базується передусім на формулюваннях 
міжнародних організацій. Серед сучасних підходів 
до ТНК особливе значення має теорія Г. Даннінга 
Investment Develорment Раth (IDР). Вона ствер-
джує, що рівень економічного розвитку країн 
пов’язаний зі ступенем зрілості її підприємств, 
обсягами участі в міжнародному перетіканні капі-
талу. Протиріччя структурного і функціонального 
характеру, кризові та конфліктні ситуації, що 
деформують і гальмують процеси монополістич-
ного капіталонакоплення, детермінують і підтри-
мують високі темпи впровадження ТНК на ринки, 
що розвиваються. Аналіз секторальної, галузевої 
і структурної трансформації економік, що розви-
ваються, дав змогу систематизувати низку нових 
тенденцій експансії ТНК (табл. 1).

Аналіз тренду транснаціоналізації свідчить 
про масштаби і напрями експансії ТНК на спо-
живчі ринки країн, що розвиваються, розподіл 
ними природних, виробничих, фінансових та 
людських ресурсів, що дає змогу стверджувати 
про формування протиріч і нових вузлів кон-
фліктів у сучасній світовій економіці (рис. 1). 

Оцінка причин, масштабів і тенденцій екс-
пансії ТНК свідчить, що в умовах глобалізації 
суть монополістичного капіталу не зміню-
ється. ТНК розширюють межі свого панування. 
Загальним вектором є те, що ТНК забезпечують 
стійкі економічні зв’язки між різними підсисте-
мами і країнами, формують єдине всесвітнє 
господарство. Транснаціоналізація споживчого 
ринку України є об’єктивно необхідним і під-
готовленим усім ходом глобалізації стратегіч-
ним кроком, без якого формування розвинутої 
економічної системи країни, забезпечення її 
конкурентоспроможності та ефективності не 
уявляється можливим. Систематизація тенден-
цій та особливостей функціонування спожив-
чого ринку під впливом зовнішньоекономічної 
експансії ТНК свідчить про трансформації його 
обсягів, структури і меж як складного меха-
нізму взаємодії соціальних, економічних, полі-
тичних, інституційних елементів і суб’єктів про-
цесу товарообміну (табл. 2).

Експансія ТНК на споживчому ринку про-
йшла три етапи, результатом є присутність в 
Україні найбільших ТНК в електронній та елек-
тротехнічній промисловості, хімії, харчосмако-
вій і харчовій промисловості, фармацевтиці, 

Таблиця 1
Тенденції, детерміновані транснаціоналізацією 

Період Тенденції
70–80-ті роки ХХ ст. Активізація вивезення капіталу з країн, що розвиваються

80-ті роки ХХ ст.

1. Відтік капіталу ТНК із країн, що розвиваються (нові індустріальні країни 
Східної і Південно-Східної Азії: Гонконг, Сінгапур, Південна Корея, Тай-
вань), зумовлений, по-перше, падінням привабливості регіону для ТНК 
у зв’язку з підняттям рівня заробітної плати; по-друге, нарощуванням їх 
промислового експорту.
2. Переорієнтація галузевої структури експорту капіталу, інвестування в 
обробну промисловість, фінанси, сферу послуг.

1983–1986 рр. Погіршується баланс інвестицій США, що пов’язано з уповільненням 
їхнього експорту і наростанням імпорту в країну іноземного капіталу.

90-ті роки ХХ ст.
Перегрупування зарубіжних інвестицій на користь розвинених країн, що 
викликано величезним боргом країн «третього світу», складнощами в 
його погашенні.

кінець ХХ – початок 
ХХІ ст.

Формування та активізація в світовій економіці ТНК нових індустріальних 
країн Південно-Східної Азії, групи країн Латинської Америки (Аргентини, 
Бразилії, Венесуели, Колумбії, Мексики, Чилі), найбільших країн Південної 
Азії (Індії, Пакистану), низки держав Близького Сходу.

початок ХХІ ст.
Агресивна політика ТНК із нарощування активів за допомогою погли-
нання, зміни структури їх діяльності, пов’язаної з обсягом і масштабами 
угод, злиття на суму 1 млрд доларів США і вище, зростанням капіталізації.

Джерело: систематизовано авторами
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протиріччя між ТНК і 
приймаючими країнами 

в частині стратегій і 
цілей розвитку, 

конфлікт інтересів із 
питань виробництва

Протиріччя в сучасній світовій 
економіці

протиріччя, зумовлені 
переділом міжнародного 

економічного порядку між 
ТНК розвинених країн і країн 

BRICS and Shanghai 
Cooperation Organization (SCO)

ТНК протистоять 
національно-державній 

формі і політичній
організації суспільства, 

вступаючи в протиріччя з 
інтересами багатьох народів

великі вузли протиріч між 
США і Китаєм, трьома 
центрами сили «США –

Західна Європа – Японія», 
ТНК і країнами, що 

розвиваються

протиріччя між 
материнськими і 

дочірніми компаніями 
ТНК на ринках, що 

розвиваються

гострі конфлікти в 
інтеграційних 

процесах і розвитку 
країн ЄС

Рис. 1. Протиріччя в сучасній світовій економіці 
Джерело: систематизовано авторами

Таблиця 2
Основні тенденції українського споживчого ринку 

Тенденції Зміст та особливості

Рух у напрямі структурної і 
галузевої стабілізації

Зміна структури внутрішнього споживання і виробництва, 
зростання вимог до якості товарів і продуктів харчування, 
збільшення їх обсягу передбачають формування кордонів, 
ємності і масштабів вітчизняного ринку з урахуванням участі в 
міжнародному поділі праці і товаропотоків міжнародної торгівлі.

Зміна інституційної та 
організаційної структури

Формування принципово нової інституціональної, організаційно-
правової структури та інфраструктури з орієнтацією на практику 
і технологію розвинених країн, адекватних сучасному стану 
світового ринку.

Реальний перехід 
від сировинної 
експортоорієнтованої 
політики до 
імпортозаміщення

Поступовий відхід від сировинної експортоорієнтованої політики 
в системі МРТ, випереджаюче зростання в міжнародній торгівлі 
переробленими і готовими до споживання товарами і продуктами 
харчування, а не сировинними виробами та продуктами.

Зміна позиції в глобальних 
товаропотоках і рейтингу 
світових експортерів

Перерозподіл обсягів і географічного напряму експорту та імпорту 
окремих продовольчих і непродовольчих товарів у країни Східної 
Азії і Східної Європи, що розвиваються.

Подолання сформованих 
деформацій споживчого 
ринку за обсягом і 
структурою

Створення уніфікованого й ефективного механізму державно-
правового регулювання ринку, оскільки інтеграція фірм під 
впливом ТНК охоплює всі базові сфери життєдіяльності: соціальну, 
економічну, інноваційну, інституційну.

Модифікація концепції 
конкурентоспроможності 
виробництва і 
ринку під впливом 
транснаціоналізації

У зв’язку з погіршенням позицій України в рейтингу світових 
експортерів, зумовлених зменшенням обсягів експорту 
традиційних продуктів на тлі ослаблення економіки і військових 
дій. У зв’язку із цим необхідно враховувати національні переваги і 
фактори розвитку в умовах глобального посилення конкуренції під 
впливом ТНК, погіршення кон’юнктури світового продовольчого 
ринку, мінливості цін і національних валют.

Забезпечення національної 
економічної безпеки за 
допомогою комплексу 
заходів

Проведення угод зі злиття і поглинання з урахуванням 
національних інтересів, захисту інтересів акціонерів та інвесторів, 
відкритості та прозорості, зближення вартості бізнесу та вартості 
активів компанії. Розвиток вітчизняної легкої, харчової, переробної 
промисловості та сільського господарства (на рівні організацій, 
регіонів і країни); вдосконалення державного регулювання 
зовнішньої торгівлі продовольством (на рівні країни).

Джерело: складено авторами
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Таблиця 3
Приклади участі ТНК у капіталі українських компаній 

Українська компанія Іноземний власник
Чернігівський пивкомбінат «Десна» 

(пиво «Чернігівське») Anheuser-Busch InBev (Бельгія)

«Імперіал Тобако Юкрейн» (ТМ «Прима») Imperial Tobacco Group plc (Велика Британія)
«PepsiCo» Україна (ТМ «Sandora», «Садочок», 

«Чудо», «Слов’яночка», «Lipton», «lay’s», 
«Агуша» тощо)

«PepsiCo» Inc. (США)

лікеро-горілчаний завод «Хортиця», 
«Одеський коньячний завод» Global Spirits (США)

Carlsberg Ukraine (ТМ «Львівське», «Балтіка») Carlsberg Group (Данія)
Креді Агріколь Банк Credit Agricole (Франція)

ПАТ «Ідея Банк» Getin Holding S. A. (Польща)
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

(металургійна компанія) ArcelorMittal (Люксембург)

ТОВ «Сателіт» (маслоекстракційний завод) China National Cereals,  
Oils and Foodstuffs Corporation

ТОВ «Фуджікура Аутомотив Україна Львів» 
(виробництво електричних кабельних мереж) Fujikura (Японія)

Джерело: систематизовано авторами

Таблиця 4
Нерівномірність розвитку споживчого ринку України під впливом ТНК 

Нерівномірність 
у розвитку Наслідки

Регіональний 
розріз 

Основна кількість ТНК зосереджена в регіонах із високою інфраструктурою 
(міста Київ, Харків, Одеса, Дніпро), у промислово розвинених областях, у 
регіонах із переважанням експортоорієнтованої видобувної промисловості

Секторальний 
розвиток

Вітчизняний виробник майже на всіх ринках займає місце в простому 
сегменті, навіть примітивному з позицій виробничих технологій і продажів 
(наприклад, лідерство на ринках хлібобулочних виробів та м’ясопереробки). 
Більш технологічно складні сегменти ринку зайняли ТНК: увезення 
величезного числа нових товарів, виникнення галузей під впливом 
прискорення темпів «інноваційної економіки», інформаційних технологій, 
комунікаційних засобів, електронної комерції, мережевих структур та ін.

Структурна 
трансформація

Зміна конкурентного середовища за допомогою поступового нарощування 
капіталу і активів, об’єднання, що досягається за рахунок злиття і поглинань 
у споживчому секторі, роздрібній торгівлі та сільському господарстві. 
Сформувалася особлива інституційна система, що характеризується сильним 
креном у бік сировинного сектору як свідчення структурних і галузевих 
перекосів

Галузева 
специфіка

Корпорації локалізувалися в таких основних галузях, як електронна та 
електротехнічна, хімічна, харчосмакова і харчова промисловість, торгівля 
та сфери різноманітних послуг (табл. 3). На споживчий ринок країни 
впроваджуються переважно ТНК із сировинних, харчових галузей, торгівлі 
(локалізуючись у внутрішній оптовій і навіть роздрібній торгівлі) і послуг, що 
підтверджує активізація іноземних торгових мереж: IKEA, Metro Cash & Carry, 
Ашан та ін. Основною метою більшості корпорацій є не капіталовкладення у 
виробництво, а експансія і локалізація на ринках збуту продукції, виробленої 
в третіх країнах

торгівлі й сфері послуг. Стратегічні інтереси 
ТНК охопили такі сегменти споживчого ринку, 
як «Продукти харчування й напої», «Роздрібний 
бізнес», «Сільське господарство (агробізнес)», 
де локалізувалися відомі компанії (табл. 3).

Нерівномірність економічного розвитку Укра-
їни під впливом ТНК у цілому і споживчого ринку 

зокрема проявилася в галузевій, секторальній і 
структурній трансформації; стрибкоподібному 
розвитку в регіональному розрізі; формуванні 
конкурентного середовища; неадекватному 
стані та можливостях вітчизняного товаровироб-
ника; масштабах експансії і об’єднанні, що дося-
гається за рахунок злиття і поглинання (табл. 4). 
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Рис. 2. Організаційно-економічні заходи державного  
зовнішньоекономічного регулювання для захисту споживчого ринку 

Джерело: складено авторами

(Закінчення таблиці 4)
Нерівномірність 

у розвитку Наслідки

Масштаби 
експансії

За період ринкової трансформації до 2019 р. в більшості підгалузей 
продовольчого ринку найбільша частка належить ТНК: близько 50% 
переробки молока; понад 65% продукції сокової; понад 75% ринку 
пивоваріння. ТНК сконцентрували у себе в руках і контролюють більшу 
частину української харчової промисловості, частка капіталу в яку 
становить 60% і збільшується, завдяки цьому вони диктують роздрібні 
ціни на продовольство і закупівельні ціни на сільськогосподарську 
сировину

Джерело: складено авторами

сукупність інституційних заходів та інструментів державного 
зовнішньоекономічного регулювання для захисту меж внутрішнього 

споживчого ринку

ефективна інтеграція у світовий ринок і просування продукції галузей 
легкої, харчової, переробної промисловості як основи забезпечення 

економічної безпеки

уведення тимчасових протекціоністських заходів із метою захисту 
інтересів вітчизняних виробників непродовольчої, продовольчої, 

сільськогосподарської продукції, потреби у виробництві яких країна 
може забезпечити

стимулювання експорту українських продовольчих і непродовольчих 
товарів в умовах збалансованого за обсягом і структурою внутрішнього 

споживчого ринку

застосування гнучких митних тарифів і вдосконалення інституту 
митного контролю

створення максимально наближеної до міжнародних стандартів 
системи сертифікації й атестації продукції галузей легкої, харчової, 

переробної промисловості з видачею сертифікатів якості, визнаних у
світі

гармонізація зовнішньоторговельної та аграрної політики з країнами 
ЄС з урахуванням створення спільного ринку

проведення політики щодо отримання інновацій від ТНК на основі 
реалізації принципу «сприятливого інноваційного клімату», розвитку 

технологій та інновацій шляхом використання різних фінансово-
економічних заходів впливу

створення ефективного інституційного середовища, системи 
преференцій та стимулів для організації інноваційної діяльності ТНК на 

території України

забезпечення економічної безпеки споживчої сфери і продовольчого 
ринку України
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Для розвитку економіки з урахуванням 
внутрішніх інтересів необхідні: активізація 
впровадження ТНК, що функціонують у сфері 
обробної промисловості; створення з їх участю 
спільних науково-дослідних підприємств для 
розроблення й отримання новітніх технологій 
та товарів; переорієнтація на реструктуриза-
цію і модернізацію галузей із тривалим термі-
ном окупності (наприклад, машинобудування) 
в силу нерівномірності вкладень компаній по 
галузях; розширення в країні сільськогоспо-
дарської кооперації як інструменту захисту 
фермерів від експансії ТНК; розроблення влас-
ного вітчизняного бренду.

Головним цільовим орієнтиром України є 
захист споживчого ринку за рахунок збіль-
шення несировинного експорту, зростання 
обсягів поставок продуктів більш високого сту-
пеня переробки, технічно і технологічно склад-
ної, що передбачає розроблення і реалізацію 
системи організаційно-економічних заходів 

державного зовнішньоекономічного регулю-
вання (рис. 2).

Висновки з проведеного дослідження. Екс-
пансіоністська діяльність ТНК на українському 
споживчому ринку складна і суперечлива. 
У цілому вони роблять позитивний вплив на 
розвиток економіки, проте орієнтовані на 
поліпшення власного фінансового стану (збіль-
шити виробництво, капіталізацію прибутку) і 
подальший розвиток компанії. Без урядового 
втручання експансія ТНК призводить до втрати 
державного суверенітету, що підриває націо-
нальну безпеку країни. Активним трансформа-
ційним процесам піддалися український спо-
живчий сектор, роздрібна торгівля і сільське 
господарство, тому потрібна сукупність дер-
жавних заходів у сфері промислової і струк-
турної політики, спрямованих на прискорення 
зростання внутрішнього виробництва, форму-
вання стійких меж українського споживчого 
ринку та ефективності його функціонування.
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