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Корогодова О. О., Балаба Я. О., Сорокін І. І. Напрями інвестиційної активності транснаціональних компаній
У статті досліджено чинники і мотиви здійснення прямих іноземних інвестицій і напрямів інвестиційної активності. У роботі систематизовано 
погляди дослідників на сфери впливу транснаціонального бізнесу. Розглянуто тенденції напрямів потоків прямих іноземних інвестицій у світі, 
проаналізовано фактори передбачення глобального інвестиційного клімату. На прикладі транснаціональної компанії ROYAL DUTCH SHELL виявле-
но напрями стратегічного планування інвестицій, розглянуто динаміку приросту активів і зміни чисельності працівників корпорації. Відокрем-
лено найбільш привабливі країни для вкладення транснаціонального капіталу. Особливу увагу приділено оцінці експансіоністської діяльності ком-
паній транснаціонального бізнесу. Запропоновано відповідні рекомендації. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення 
впливу прямих іноземних інвестицій на світовий економічний розвиток, а на концептуальному рівні існує потреба в уточненні деяких понять і їх 
логічного використання у практичній діяльності корпорацій.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інвестиційна активність, транснаціональні компанії.
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УДК 339.92
Корогодова Е. А., Балаба Я. А., Сорокин И. И. Направления  

инвестиционной активности транснациональных компаний
В статье исследованы факторы и мотивы осуществления прямых 
иностранных инвестиций и направлений инвестиционной активно-
сти. В работе систематизированы взгляды исследователей на сферы 
влияния транснационального бизнеса. Рассмотрены тенденции на-
правлений потоков прямых иностранных инвестиций в мире, проана-
лизированы факторы предсказания глобального инвестиционного кли-
мата. На примере транснациональной компании ROYAL DUTCH SHELL 
выявлены направления стратегического планирования инвестиций, 
рассмотрена динамика прироста активов и изменения численности 
работников корпорации. Выделены наиболее привлекательные стра-
ны для вложения транснационального капитала. Особое внимание 
уделено оценке экспансионистской деятельности компаний трансна-
ционального бизнеса. Предложены соответствующие рекомендации. 
Перспективой дальнейших исследований в данном направлении явля-
ется определение влияния прямых иностранных инвестиций на миро-
вое экономическое развитие, а на концептуальном уровне существу-
ет потребность в уточнении некоторых понятий и их логического 
использования в практической деятельности корпораций.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционная 
активность, транснациональные компании.
Рис.: 3. Табл.: 4. Библ.: 10. 

Корогодова Елена Александровна – кандидат экономических наук, 
доцент, кафедра международной экономики, Национальный техниче-
ский университет Украины «Киевский политехнический институт» 
(пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина)
E-mail: olenakorogodova@gmail.com
Балаба Ярослав Александрович – студент, факультет менеджмента и 
маркетинга, Национальный технический университет Украины «Киев-
ский политехнический институт» (пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина)
E-mail: y.balaba@gmail.com
Сорокин Иван Иннокентьевич – юридический советник, Компания 
Shell Retail Ukraine (ул. М. Гринченко, 4, Киев, 03680, Украина)
E-mail: ivan.sorokin@shell.com

UDC 339.92
Korogodova O. O., BalabaYa. O., Sorokin I. I. Directions  

of Investment Activity of Multinational Companies
The article examines the factors and motives of foreign direct investment and 
directions of investment activity. We systematized the views of researchers in 
the sphere of influence of transnational business. The tendencies and direc-
tions of flows of foreign direct investment in the world, analyzed the factors 
predicting the global investment climate. On the example of a transnational 
company ROYAL DUTCH SHELL the areas of strategic investment planning 
were identified, the dynamics of growth of assets and changes in the number 
of employees of the corporation. We select the most attractive country for 
investments of transnational capital. Particular attention is paid to the as-
sessment of the expansionist activities of multinational businesses. Proper 
recommendations were given. The prospect for further research in this area 
is to determine the impact of foreign direct investment in the world economic 
development, and at the conceptual level, there is a need to clarify certain 
concepts and their logical use in the practice of corporations.
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Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) займають особли-
ве місце серед різноманітних форм міжнародного 
руху капіталу. Це зумовлено можливістю забез-

печення управлінського контролю над об’єктом капіта-
ловкладень, максимальною реалізацією цільової функції 
компанії, супутнім трансфером технологій, підвищенням 
конкурентоспроможності продукції, сприянням соціально-
економічній стабільності суспільства. Транснаціональна 
компанія переносить за кордон не сам товар, а процес ін-
вестування, поєднуючи його із закордонною робочою си-
лою у рамках міжнародного виробництва.

Проблемі розгляду напрямів інвестиційної актив-
ності транснаціональних компаній (ТНК) присвячено пра-
ці Н. А. Навроцької [1], Дж. Даннінга та Саріанни Ландан 
[2], Шкурупія О. В.[3] та ін.

Виходячи з актуальності теми метою статті є аналіз 
сучасних тенденцій прямого іноземного інвестування та 
дослідження проблематики експансіоністської діяльності 
ТНК на прикладі ROYAL DUTCH SHELL.

Для пізнання сутності явищ і процесів, що досліджу-
вались, використано описово-аналітичний, статистико-
ча совий, індуктивний методи, елементарно-теоретичний 
аналіз і синтез та інші. 

Прямі іноземні інвестиції (foreign direct investment, 
FDI) – це придбання іноземних активів з метою здійснення 
контролю над ними. Цікавим і, можливо, найвидатнішим в 
історії США прикладом прямих іноземних інвестицій є так 
звана 24-доларова угода, коли голландський першопро-
хідник Пітер Мінейт (Peter Minuet) викупив в індійського 
вождя острів Манхеттен за мішок скляного намиста [3].

До виникнення транснаціональних корпорацій між-
народний рух капіталу, в основному, здійснювався шляхом 
портфельного інвестування. З появою та подальшим роз-
витком ТНК частина руху коштів у світовому масштабі 
набуває форми прямих іноземних інвестицій. Експорт ка-
піталовкладень поступово набуває більшого значення, ніж 
використання позикового капіталу довгострокового харак-
теру. У сучасних умовах провідними прямими іноземними 
інвесторами виступають транснаціональні корпорації, 
оскільки втручання в економіку країн приймання за допо-
могою зазначених методів надає можливість оволодіння 
значними частками їх ринків. 

Дж. Даннінг зазначає, що рішення про пряме інозем-
не інвестування (як форму реалізації транснаціональної ді-
яльності компанії) приймається за умов компенсації недо-
ліків певними вигодами [2].

Нестійкість світової економіки і невизначеність перс-
пектив негативно впливають на потоки ПІІ у світі. У 2013 р. їх 
обсяг зріс лише на 2,5 % по відношенню до показника 2012 р. 
Прогнозується, що зростання обсягів прямих іноземних 
інвестицій буде повільним [4].

На рис. 1 представлено динаміку світового обсягу 
прямих іноземних інвестицій (FDI inflows) у період з 2008 
по 2013 рр. 

Як видно з рис. 1, потік прямих іноземних інвестицій 
у світі за період з 2008 р. по 2013 р. був нестійким. Після 
різкого падіння у 2009 р. (на 180 422 млн дол.) настає період 
нетривалого зростання у 2010 – 2011 рр., який закінчився 
черговим спадом у 2012 р. Невелике зростання обсягів ПІІ 
у 2013 р. дає надію на майбутнє зростання даного показни-
ка, що значно залежить від світової економічної ситуації та 
стану, в якому находяться транснаціональні корпорації.

Представляє інтерес дослідження інвестиційної ак-
тивності транснаціональних корпорацій на при-
кладі Royal Dutch Shell. Варто зазначити, що даний 

приклад є характерним і для інших компаній транснаціо-
нального бізнесу.

У табл. 1 представлено динаміку приросту активів 
Royal Dutch Shell по регіонах у період з 2008 р. по 2013 р.

Як видно з табл. 1, компанія Royal Dutch Shell при 
здійсненні інвестицій постійно нарощувала свої глобальні 
активи з 145 386 млн дол. США у 2008 р. до 230 904 млн дол. 
США у 2013 р. Загальний приріст за даний період склав  
85 518 млн дол. США.

Найбільше за цей період компанія інвестувала в краї-
ни Азії, Океанії та Африки (52 %), а найменше – в Європу 
(6 %). Такий розподіл пояснюється насамперед багатством 
країн Азії, Океанії та Африки природніми копалинами 
енер гетичного характеру. 

На рис. 2 представлено динаміку активів Royal Dutch 
Shell по регіонах у період з 2008 р. по 2013 р.

Як видно з рис. 2, у період з 2008 р. по 2013 р. загальні 
активи корпорації зросли на 58,82 % – до 230 904 млн дол. 
США.

Характерним прикладом прямого іноземного інвес-
тування Royal Dutch Shell є проект на нафтогазовому полі 
Кардамом у Мексиканській затоці. Очікується, що даний 
проект дозволить отримувати 50 000 барелів нафтового ек-
віваленту в день на піку видобутку.

Характеристики проекту на нафтогазовому полі Кар-
дамом у Мексиканській затоці представлено в табл. 2.
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Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій (FDI inflows) у період з 2008 р. по 2013 р. 
Джерело: [5].
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таблиця 1

Динаміка приросту активів RoyalDutchShell по регіонах у період з 2009 р. по 2013 р. (у млн дол. СшА)

Рік
Регіон

Загалом
Європа Азія, Океанія, Африка СшА північна та південна  

Америки (окрім СшА)

2013 4644 9401 -239 1985 15791

2012 3766 8193 7631 931 20521

2011 –1071 6856 4300 3349 13434

2010 –4824 8731 7852 1249 13008

2009 2475 11699 2261 6329 22764

Джерело: [6].

Рис. 2. Глобальні активи Royal Dutch Shell по регіонах світу в період 2008 – 2013 рр. 
Джерело: [6].
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таблиця 2.

характеристики проекту на нафтогазовому полі Кардамом у Мексиканській затоці

характеристика Значення

Розташування Мексиканська затока, США

Глибина 8600 метрів (26000 футів)

Частка Royal Dutch Shell у проекті 100%

Максимальний видобуток 50000 барелів нафтового еквіваленту в день

Обсяг резервів 140 млн барелів нафтового еквіваленту

Очікуваний період розробки Приблизно 7 років і 8 місяців

Приблизна потреба в інвестиціях 2,5 млрд дол. США 

Приблизний рік початку видобутку 2014 р.

Джерело: [7; 8].

Втілення проекту бере початок 9 червня 2011 р., ко ли 
компанія Royal Dutch Shell оголосила фінальне інве стиційне 
рішення розробляти резерви на глибині Кардамом. Було 
передбачено буріння 5 свердловин протягом 2-х років. За 
словами Джона Холлоувелла, віце-президента Royal Dutch 
Shell, Мексиканська затока залишається важливою части-, Мексиканська затока залишається важливою части-
ною портфоліо та стратегії Royal Dutch Shell, і очікується, 
що вона принесе значне зростання впродовж наступних 
декількох років. Дж. Холлоувелл вважає, що проект на 

нафтогазовому полі Кардамом є чудовим прикладом ви-
користання наявної інфраструктури з метою збільшення 
видобутку нафти та газу в менш капіталозатратний спосіб 
[9]. Слід зазначити, що транснаціональні компанії завжди 
мають вигоди від активізації ПІІ, оскільки рішення про пе-
ренесення виробництва за межі країни базування делегу-
ється у випадку, коли забезпечується збільшення прибут-
ків, які є частиною доходів країни приймання.

http://www.business-inform.net
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Трансфер активів шляхом прямого іноземного інвес-
тування на сьогодні є типовою рисою експансіоністської 
діяльності компаній транснаціонального бізнесу. Протягом 
2013 р. компанія Royal Dutch Shell нараховувала в середньо-
му 92 000 співробітників у більш ніж 70 країнах світу. Дина-
міка чисельності працівників корпорації показово відобра-
жає її експансіоністську діяльність, тенденції зростання чи 
зменшення в розмірах. У табл. 3 представлено чисельність 
працівників Royal Dutch Shell у 2008 – 2013 рр.

жаючи на відносно непросту економічну ситуацію у світі, 
транснаціональні корпорації мають досить оптимістичні 
очікування щодо глобального інвестиційного клімату у 
2014 р. та 2015 р. Сприятливим для інвестування поточний 
рік вважають 40 % транснаціональних корпорацій (рис. 3). 

Як видно з рис. 3, очікується, що 2015 р. буде більш 
сприятливим для інвестування, ніж поточний (54 % опти-
містичних оцінок для 2015 р. порівняно з 40 % оптимістич-
них оцінок для 2014 р.).

таблиця 3

чисельність працівників RoyalDutchShell у 2008 – 2013 рр. (тис. осіб)

Рік

Регіон

Загалом
Європа Азія Океанія Африка

Азія, 
Океанія 
та Афри-
ка разом

північна 
Америка

південна 
Америка

північна  
та південна  

Америка 
разом

2013 25 27 3 3 33 31 3 34 92

2012 24 25 3 3 31 29 3 32 87

2011 25 24 3 6 33 28 4 32 90

2010 28 – – – 34 – – 35 97

2009 31 – – – 34 – – 36 101

2008 32 – – – 34 – – 36 102

Джерело: [6].

Виходячи з даних, викладених в табл. 3, можна зро-
бити висновок, що останніми роками експансія компанії 
Royal Dutch Shell значно уповільнилася: у 2013 р. на корпо-
рацію працювало близько 92 тис. осіб, що менше показника 
2008 р. на 10 тис. осіб. Падіння чисельності співробітників 
Royal Dutch Shell у 2008 – 2012 рр. можна пов’язати з на-
слідками нещодавньої світової економічної кризи. Зро-
стання загальної чисельності працівників у 2013 р. на 5 тис. 
осіб порівняно з 2012 р. значною мірою можна пов’язати 
з поступовим відновленням світової економіки. Компанія 
планує збільшити чисельність персоналу в наступних ро-
ках, щоб мати змогу втілити свою політику. 

Важливим фактором, що впливає на обсяги прямих 
іноземних інвестицій транснаціональних корпорацій, є пе-
редбачення глобального інвестиційного клімату. Незва-

Оптимістичні та дуже
оптимістичні очікування

Песимістичні та дуже
песимістичні очікування

0

Нейтральні
очікування

20 40 60

2014

2015

Рік

%

54

53

43
4

8

40

Рис. 3. Очікування тНК щодо глобального інвестиційного клімату в 2014 – 2015 рр.
Джерело: [4].

Важливою умовою зростання чи спадання інвести-
ційної активності транснаціональних корпорацій є 
стан як глобальної економіки вцілому, так провідних 

країн – отримувачів інвестицій. Найбільш привабливі краї-
ни для інвестування для транснаціональних корпорацій на 
період з 2013 р. по 2015 р. представлені в табл. 4.

З табл. 4 видно, що провідними країнами – отримува-
чами інвестицій ТНК у найближчому майбутньому будуть 
країни, що розвиваються. У топ-10 увійшли лише чотири 
країни з розвинутою економікою: США, Німеччина, Вели-
кобританія, Японія.

Можна зробити висновок, що найголовнішими про-
відниками прямих іноземних інвестицій у світовій еконо-
міці є ТНК. У 2012 р. іноземне виробництво ТНК стабільно 
зростало. Прямі іноземні інвестиції збільшилися на 9 % у 
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2012 р. до 23 трлн доларів США. Продажі в закордонних філі-
ях у 2012 р. виросли на 7,4 % у порівнянні з рівнем 2011 р.– до 
26 трлн доларів США. Підвищилася і зайнятість – на 5,7 % 
до 72 млн осіб у 2012 р. Таким чином, відновлення темпів 
зростання світових прямих іноземних інвестицій багато в 
чому залежить від поведінки ТНК та їх бажання знову за-
йнятися активним інвестуванням [4].

таблиця 4

Найбільш привабливі країни для інвестування для 
транснаціональних корпорацій на період  

з 2013 р. по 2015 р.

№ Країна

1 Китай

2 США

3 Індія

4 Індонезія

5 Бразилія

6 Німеччина

7 Мексика

8 Таїланд

9 Великобританія

10 Японія

Джерело: [10].

ВИСНОВКИ
Отже, досліджена література та факти з реальної ді-

яльності корпорації компанії Royal Dutch Shell свідчать про 
те, що обсяги потоків прямих іноземних інвестицій мають 
тенденцію до уповільнення. Водночас загальні активи кор-
порацій продовжують зростати. Розуміння процесів у сфе-
рі інвестиційної активності транснаціональних компаній 
надасть можливість прогнозувати зміни конкурентоспро-
можності національних економік. Напрямом подальших 
досліджень має стати визначення та вдосконалення прин-
ципів і методів підвищення ефективності прямого інозем-
ного інвестування ТНК.    
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