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МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ  
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

Булкот О.В. Міжнародні інвестиційні стратегії транснаціональних корпорацій. Стаття присвячена 
аналізу міжнародних інвестиційних стратегій транснаціональних корпорацій (ТНК). Виділено класифіка-
ційні ознаки на основі співвідношення мотивів та ризиків діяльності ТНК на міжнародних ринках. Встанов-
лено взаємозв’язок між стратегічними пріоритетами діяльності ТНК, формами виходу на іноземний ринок 
та супроводжуючими інвестиційними рішеннями. Визначено перелік оціночних критеріїв для внутрішніх 
та зовнішніх факторів ТНК, які забезпечуватимуть реалізацію її стратегічної діяльності або перешкоджа-
тимуть їй. Охарактеризовано специфічні риси міжнародних інвестиційних стратегій та варіанти їх імпле-
ментації ТНК відповідно до ринкової ситуації. Запропоновано матрицю вибору міжнародної інвестиційної 
стратегії ТНК відповідно до мотивів та форм її діяльності на іноземному ринку.

Ключові слова: ТНК, глобальна стратегічна діяльність ТНК, міжнародна інвестиційна стратегія, прямі 
іноземні інвестиції, портфельні іноземні інвестиції, реінвестиції.

Булкот О.В. Международные инвестиционные стратегии транснациональных корпораций. Ста-
тья посвящена анализу международных инвестиционных стратегий транснациональных корпораций (ТНК). 
Выделены классификационные признаки на основе соотношения мотивов и рисков деятельности ТНК на 
международных рынках. Установлена взаимосвязь между стратегическими приоритетами деятельности 
ТНК, формами выхода на иностранный рынок и сопровождающими инвестиционными решениями. Опре-
делен перечень оценочных критериев для внутренних и внешних факторов ТНК, которые будут обеспечи-
вать реализацию ее стратегической деятельности или препятствовать ей. Охарактеризованы специфические 
черты международных инвестиционных стратегий и варианты их имплементации ТНК в соответствии с 
рыночной ситуацией. Предложена матрица выбора международной инвестиционной стратегии ТНК в соот-
ветствии с мотивами и формами ее деятельности на иностранном рынке.

Ключевые слова: ТНК, глобальная стратегическая деятельность ТНК, международная инвестиционная 
стратегия, прямые иностранные инвестиции, портфельные иностранные инвестиции, реинвестиции.

Bulkot Oksana. International investment strategies of multinational corporations. The article is devoted to the 
analysis of international investment strategies of multinational corporations (MNCs). The classification features are dis-
tinguished on the basis of the correlation of the motives and risks of MNCs activity in international markets. The relation-
ship between the strategic priorities of MNCs activities, the entry forms into the foreign market and the accompanying 
investment decisions has been established. It is defined that the main strategic priorities of development of MNCs activity 
are ownership, location and internalization advantages and the market entry forms related to them are exporting, licensing/
franchising, trans border alliances, joint ventures, affiliates and the 100% ownership. The list of evaluation criteria for the 
internal and external factors of MNCs that will provide or impede the implementation of its strategic activity is defined. 
MNCs before make a decision about entry form to be used and investment strategy to be implemented should estimate 
its aim, size, resources, product, financial costs, competition, intermediaries, level of control, investments, time, risks and 
flexibility. The specific features of international investment strategies and their implementation options for MNCs in ac-
cordance with the market situation are described. Author proposes to classify international investment strategies into two 
groups: direct (real) investments and portfolio (financial) investments. Both are related to the assets allocation strategy that 
would implement MNCs. To the real investment strategies belong greenfield, brownfield, vertical, horizontal, mergers and 
acquisitions, joint ventures and reinvestments. The same time portfolio investment strategies include active, passive, con-
servative, aggressive and balanced investments. The proposed approach to the classification and analysis of international 
investment strategies made in this article makes it possible to develop a matrix for the selection of TNC’s international 
investment strategy according to the motives, risks and forms of activity in the foreign markets.

Key words: MNC, MNC’s global strategic activity, international investment strategy, foreign direct invest-
ments, portfolio investments, reinvestments.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах функ-
ціонування та розвитку світової економіки постають 
особливо актуальними проблеми трансграничного 
переміщення капіталу як базису, що забезпечує функ-
ціонування та взаємовплив усіх форм міжнародних 
економічних відносин. Водночас трансграничне пере-
міщення капіталу не просто прямо забезпечує функці-
онування міжнародних інвестиційних ринків, ринків 
капіталу, фінансових ринків, але й створює умови для 
доступу до окремих регіонів, галузей і, що найголо-
вніше, дає змогу повною мірою отримати вигоди від 
володіння міжнародними перевагами власності [1–3]. 
Таку форму прояву трансграничного руху капіталу 
забезпечує механізм прямого іноземного інвестування. 
Нині основними суб’єктами процесів прямого іно-
земного інвестування є транснаціональні корпорації 
(ТНК), адже саме вони завдяки своїм масштабам, фор-
мам та природі діяльності не тільки формують тенден-
ції міжнародного інвестування, але й використовують 
цей механізм задля досягнення максимальних ефектів 
своєї глобальної діяльності. Саме завдяки різнома-
ніттю інструментарію інвестиційних стратегій, вико-
ристовуваного ТНК, досягаються безпрецедентні мож-
ливості переваг володіння, локації та інтреналізації у 
глобальному вимірі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питань міжнародної інвестиційної діяль-
ності ТНК присвячено численну кількість публі-
кацій як вітчизняних, так і закордонних науковців, 
зокрема роботи Б.І. Альохіної, І.Т. Балабанової, 
І.Т. Бланка, А.А. Пересади, А.Ф. Гойко, Г.М. Поддерьо-
гіна, Л. Клейна, Т.В. Шталь, В. Іоан-Франка, С. Ене, 
А. Томпсона, Дж. Стрикленда. Проте наявні розробки 
здебільшого мають описовий характер або стосуються 
окремих аспектів міжнародної інвестиційної діяль-
ності. Вивчення літератури з окресленої проблематики 
дало можливість побачити, що нині відсутня комплек-
сна класифікація міжнародних інвестиційних страте-
гій ТНК з позиції співвідношення мотивів та ризиків їх 

імплементації щодо умов окремих міжнародних ринків 
та застосовуваних форм діяльності на них.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є розроблення класифікації міжнародних інвес-
тиційних стратегій ТНК на основі співвідношення 
мотивів та ризиків з огляду на форми їх діяльності на 
міжнародних ринках.

Виклад основного матеріалу дослідження. Гло-
бальний рух капіталу – це трансграничне переміщення 
капіталу в різних формах задля його найефективні-
шого використання. Від того, яку мету переслідують 
капіталодавці, будуть залежати як форми, так й інстру-
менти переміщення капіталу у глобальному масштабі. 
Крім того, ТНК, приймаючи стратегічне рішення про 
вихід на ринок тієї чи іншої країни, ретельно вивча-
ють ризики, які супроводжують їх діяльність, зокрема 
ризики, що стосуються використання переваг власності 
та гнучкості діяльності на іноземному ринку (рис. 1).

Така інтерпретація взаємозв’язку мотивів, форм 
та ризиків діяльності ТНК на новому ринку дає змогу 
прийняти стратегічне рішення стосовно імплементації 
інвестиційної стратегії, яку доцільно застосовувати під 
час реалізації міжнародної стратегії її діяльності та 
щодо мотивів, які має компанія.

Водночас під час прийняття рішення про вибір 
типу інвестиційної стратегії ТНК повинна оцінити 
внутрішні та зовнішні фактори, які забезпечуватимуть 
реалізацію її стратегічної діяльності або перешкоджа-
тимуть їй [5].

1) Цілі ТНК. Які завдання ставить ТНК під час вхо-
дження на іноземний ринок? Яка інвестиційна страте-
гія задовольняє вирішенню цих завдань?

2) Розмір компанії. Чи розмір компанії буде впли-
вати на вибір інвестиційної стратегії?

3) Ресурси. Чи є стратегії, які ТНК не може вико-
ристати через брак інвестиційних ресурсів (наприклад, 
пряме інвестування)?

4) Продукт. Яка інвестиційна стратегія буде най-
більш вигідною для продукту, пропонованого ТНК?

Рис. 1. Мотиви, форми виходу та ризики діяльності ТНК на іноземних ринках
Джерело: узагальнено, побудовано автором за джерелами [1–4]
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5) Фінансові витрати. Яким чином інвестиційна стра-
тегія буде впливати на ціну продукту на новому ринку?

6) Конкуренція. Який рівень конкуренції на новому 
ринку? Які інвестиційні стратегії використовують кон-
куренти? Яка інвестиційна стратегія забезпечить кон-
куренту перевагу?

7) Посередники. Чи доцільно використовувати 
послуги посередників? Чи існують посередники, чиїми 
послугами ТНК може користуватись на ринку?

8) Контроль. Який тип та рівень контролю необхід-
ний на цьому ринку за діяльністю ТНК?

9) Інвестиції. Який обсяг капіталовкладень необ-
хідний під час імплементації інвестиційної стратегії?

10) Час. Скільки часу необхідно для входження на 
ринок? Чи варто застосовувати інвестиційну стратегію, 
яка забезпечує короткий термін окупності інвестицій?

11) Ризик. Який тип та рівень ризику притаман-
ний цьому ринку? Яка інвестиційна стратегія забезпе-
чить мінімальний рівень ризику?

12) Гнучкість. Який рівень гнучкості та маневре-
ності потрібен компанії? Який тип інвестиційної стра-
тегії забезпечить необхідний рівень гнучкості ТНК?

Таким чином, можемо прослідкувати чіткий зв’язок 
між мотивами, формами, ризиками та важливістю при-
йняття рішення про вибір типу інвестиційної стратегії 
в діяльності ТНК.

Міжнародну інвестиційну стратегію підприємства 
пропонуємо розглядати як спосіб досягнення та фінан-
сування довгострокових цілей розвитку діяльності 
підприємства на міжнародних ринках задля ефектив-
ної алокації активів. Причому під алокацією активів 
варто розуміти не тільки операції ТНК на міжнарод-
них фінансових ринках, але й глобальну диверсифі-
кацію виробничої (операційної) діяльності. Виходячи 
з цієї тези та мети, вважаємо, що міжнародні інвести-
ційні стратегії варто поділяти на дві основних групи, 
а саме міжнародні стратегії прямого (реального) 
інвестування, до яких належать Greenfield-інвестиції, 
Brownfield-інвестиції, вертикальні, горизонтальні 
інвестиції, злиття та поглинання, спільне підприєм-
ництво та реінвестиції, та міжнародні стратегії порт-
фельного (фінансового) інвестування, які охоплюють 
активні, пасивні, консервативні, агресивні та збалансо-
вані стратегії інвестиційної поведінки.

Основна причина здійснення міжнародних порт-
фельних інвестицій полягає у прагненні ТНК розміс-
тити свій капітал на тих ринках і в таких цінних паперах, 
які забезпечать максимальні рівні прибутковості за про-
гнозованих рівнів ризику та/або дадуть змогу зберегти 
тимчасово вільні фінансові ресурси під безризиковою 
позицією. На відміну від прямих інвестицій, портфельні 
забезпечують вищий ступінь ліквідності капіталу для 
інвестора, а здебільшого є засобом захисту від інфляції 
та інструментом отримання спекулятивного доходу.

Класифікація міжнародних портфельних інвести-
цій за видами цінних паперів ґрунтується на методоло-
гії платіжного балансу країни (інвестиції в акціонерні 
цінні папери, боргові цінні папери, інструменти гро-
шового ринку та фінансові деривативи). Відповідно до 
такої класифікаційної ознаки можемо виділити типи 
міжнародних портфельних стратегій ТНК.

1) Активна стратегія передбачає всебічний аналіз 
ринкової ситуації, складання прогнозів та прийняття 
рішень “top – down” (відбір національних фондових 

ринків та диверсифікація) або “bottom – up” (відбір 
галузі та диверсифікація за галуззю).

2) Пасивна інвестиційна стратегія полягає у вклю-
ченні в портфель високоліквідних цінних паперів, які 
забезпечують невисокий рівень прибутковості за низь-
кого ступеня ризику. Такий тип стратегії ТНК вико-
ристовують в періоди ринкової нестабільності задля 
утримання тимчасово вільних фінансових ресурсів під 
безризиковою позицією.

3) Консервативна інвестиційна стратегія застосову-
ється ТНК задля отримання досить високого приросту 
вартості капіталу за заздалегідь визначеного терміну 
інвестицій з можливістю проведення обмеженого кола 
ризикованих інвестиційних операцій. Інвестиційний 
портфель формується переважним чином за рахунок 
акцій компаній, які є базоутворюючими у стратегіч-
них галузях своїх країн-базування та меншою мірою 
за рахунок включення державних цінних паперів (як 
хеджової бази портфеля).

4) Агресивна стратегія полягає у формуванні інвес-
тиційного портфеля за рахунок високоприбуткових 
і високо ризикових цінних паперів. Такі інвестиційні 
стратегії застосовують ТНК, що мають стійкі фінан-
сові позиції, задля отримання короткострокових при-
бутків з огляду на умови нестабільних ринків.

5) Збалансована інвестиційна стратегія поєднує 
елементи попередніх стратегій. Основна ідея імпле-
ментації такої стратегії полягає у диверсифікації інвес-
тиційного портфеля за рахунок географічної алокації 
активів та/або включення різних типів фінансових 
інструментів, здатних забезпечити стійкість інвести-
ційного портфеля щодо критерія «рівень прибутко-
вості/ступінь ризику» [6].

Щодо мотивів здійснення міжнародних стратегій 
прямого іноземного інвестування ТНК, то тут виді-
ляють п’ять основних [6; 7], таких як можливість 
отримання доступу до ресурсів, необхідних для забез-
печення діяльності ТНК; входження на нові іноземні 
ринки; підвищення ефективності діяльності; отримання 
доступу до стратегічних активів; інші причини, напри-
клад дослідження законодавчого поля та дозвільних 
систем стосовно окремих аспектів діяльності ТНК та 
можливостей їх виходу з ринку («вихідні» інвестиції), 
можливості забезпечувати підтримку діяльності філій з 
боку материнської компанії з використанням інструмен-
тів економічного механізму («підтримуючі» інвестиції).

Стратегії міжнародного прямого інвестування ТНК 
тісно пов’язані з формами їх виходу на міжнародний 
ринок, способом фінансування діяльності на між-
народному ринку та мотивами й завданнями, які при 
цьому переслідують ТНК.

Першим різновидом міжнародних стратегій пря-
мого інвестування ТНК є стратегія «зелених» інвести-
цій (“greenfield investments”), яка передбачає капітало-
вкладення у створення нових підприємств. Фактично 
така стратегія означає здійснення інвестицій «з нуля» 
та передбачає контроль не тільки за управлінням, але 
й за всією діяльністю підприємства. До переваг такого 
типу інвестування належать максимальна конструк-
торська та дизайнерська гнучкість проекту; менші 
витрати на встановлення та обслуговування нового 
обладнання; врахування як поточних, так і майбутніх 
потреб та перспектив; створення можливостей для 
покращення корпоративного іміджу ТНК; здійснення 
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на основі інструментів приватної власності або за 
рахунок лізингу [8; 9].

Стратегія «коричневих» інвестицій (“brownfield 
investments”) передбачає капіталовкладення у вже 
наявні об’єкти задля отримання швидкого доступу до 
нового ринку, наявних виробних потужностей або здій-
снення капітальних інвестицій для оновлення наявної 
виробничої інфраструктури для її переналагодження 
під нове виробництво, на відміну від інвестицій у 
створення нового підприємства. Переваги цієї страте-
гії полягають у наявній транспортній інфраструктурі 
та комунікаціях; наявній дозвільній документації; 
отриманні швидкого доступу до наявних виробничих 
потужностей; можливості отримання меншого рівня 
початкових інвестиційних витрат по проекту. Водночас 
ці ж переваги можуть бути головними недоліками, адже 
наявна інфраструктура може бути нерозвиненою та/
або застарілою; наявні виробничі потужності можуть 
потребувати додаткових зусиль та/або капіталовкла-
день для свого розвитку й модернізації; необхідність 
технологічної модернізації може створити виникнення 
додаткових експлуатаційних витрат; виникає необхід-
ність навчання/перекваліфікації персоналу [10; 11].

Горизонтальні прямі іноземні інвестиції здійсню-
ються ТНК на декількох іноземних ринках одночасно, 
але в межах однієї галузі задля виробництва продукції, 
що раніше вироблялась локальним підприємством у 
країні-базування. Такі інвестиції мають місце під час 
здійснення вже наявної, типової, основної діяльності 
ТНК, тобто для управління операціями, які вже є в 
основному бізнес-наборі. Спонукальними мотивами 
для імплементації цієї стратегії є уникнення митних 
тарифів, зменшення транспортних витрат і досягнення 
ефекту масштабу виробництва [12–14].

Стратегія вертикальних інвестицій передбачає капі-
таловкладення в галузі, що належать до різних стадій 
виробництва окремого продукту. Такі інвестиції дають 
можливість ТНК заміняти окремі частини внутрішньо 
фірмових систем виробництва та збуту на неефектив-
них ринках. Стратегія вертикального інвестування 
застосовується ТНК задля доступу до ресурсної бази 
приймаючої країни та передбачає значні обсяги почат-
кових капіталовкладень. Існують два підвиди верти-
кальних ПІІ:

– зворотні вертикальні ПІІ, що передбачають 
інвестування переважним чином у промисловість або 
добувні галузі; дають змогу ТНК об’єднати всі вироб-
ничі процеси всередині компанії, імплементувати 
систему управління якістю, зменшити транспортні 
витрати й часові лаги в логістичному ланцюжку, забез-
печити захист прав інтелектуальної та майнової влас-
ності, а також сприяють створенню індивідуалізації 
компанії в глобальному масштабі;

– форвардні вертикальні ПІІ, що є інвестиціями в 
галузі, які забезпечують продаж продукції, виробленої 
на території локального ринку; цей тип стратегії засто-
совується ТНК задля швидкого та ефективного доступу 
до кінцевого споживача своєї продукції шляхом здій-
снення капіталовкладень в дилерські мережі, сервісні 
центри або роздрібні мережі; форвардні вертикальні 
інвестиції забезпечують ТНК більший ступінь інтегра-
ції на ринку приймаючої країни, диверсифікацію діяль-
ності шляхом розширення бізнес-портфеля та вищий 
ступінь контролю не тільки за діяльністю ТНК, але й за 

динамікою локального ринку, а також створюють клієн-
тоорієнтований метод управління бізнесом [12–14].

Стратегія злиття й поглинання (“mergers and 
acquisitions”) пов’язана зі здійсненням прямих інвести-
цій ТНК на іноземних ринках шляхом прямої купівлі 
локального підприємства або його структурного під-
розділу. Принципова відмінність між злиттям та погли-
нанням полягає лише в механізмі реалізації угоди, 
тобто процесі та результаті створення нового госпо-
дарюючого суб’єкта, ефектах, які при цьому виника-
ють, юридичних аспектах ведення діяльності ново-
створеного підприємства та методах управління ним 
[15]. Стратегія злиттів та поглинань застосовується 
ТНК під час виходу на ринки з високим ступенем 
конкуренції, коли ТНК хоче досягнути переваг гео-
графічної або операційної диверсифікації за рахунок 
купівлі локальних підприємств. Таким чином, страте-
гія злиття та поглинання забезпечує доступ до розвине-
ної клієнтської бази; створює можливості управління 
вже наявним грошовим потоком (зокрема, новими 
каналами розподілу або географічними ринками); дає 
можливості доступу до нових технологій та отримання 
організаційних переваг, які можуть бути використані 
для розширення стратегічних можливостей ТНК; 
забезпечує консолідацію бізнес-одиниць або галузей 
задля збільшення доходів та вартості акцій; створює 
можливості для отримання синергетичного та ефекту 
масштабу задля зниження загальних витрат діяльності 
новоствореного підприємства; дає змогу досягнути 
географічної та продуктової диверсифікації; створює 
додаткові вигоди у сфері міжнародного податкового 
менеджменту ТНК [15; 16]. Водночас ця стратегія є 
досить вартісною, її реалізація потребує досить трива-
лого часу, а головною проблемою під час її імплемен-
тації є різні корпоративні культури та наявні системи 
менеджменту (зокрема, фінансового) в компаніях.

Стратегія спільної підприємницької діяльності 
передбачає залучення до спільної (зокрема, інвес-
тиційної) діяльності ТНК та локальне підприємство 
на паритетних умовах, результатом якої є створення 
спільного підприємства, де, як правило, два інвестори 
мають паритетні частки власності, спільно контролю-
ють активи та діяльність підприємства та рівномірно 
розподіляють прибутки й ризики. Імплементація цієї 
стратегії характерна для ринків, де існують жорсткі 
регулятивні норми щодо організації та ведення діяль-
ності іноземними суб’єктами господарювання, осо-
бливо в ресурсних, добувних та технологічних галу-
зях. Основними мотивами імплементації цієї стратегії 
з боку ТНК є підвищення ефективності виробничої 
діяльності шляхом скорочення обсягу капіталовкла-
день під час створення нових потужностей, доступу 
до необхідних факторів виробництва, сировинної бази 
та новітніх технологій; розширення номенклатури 
операцій шляхом доступу до нових виробничих баз 
чи каналів збуту, отримання нових споживачів, розши-
рення та/або диверсифікації виробництва; зниження 
рівня ризику за рахунок перенесення його частки на 
місцевого партнера; технологічна диверсифікація, яка 
досягається отриманням вільного доступу до патентів, 
ліцензій, ноу-хау тощо; отримання фінансових пере-
ваг, пов’язаних з податковим менеджментом, можли-
вістю застосування механізмів управління грошовим 
потоком, формуванням статутного капіталу та здій-
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снення інвестицій у формах, інших, ніж пряме вкла-
дення капіталу [17].

Стратегія реінвестування передбачає спрямування 
активів, отриманих іноземним інвестором у резуль-
таті господарської діяльності на території прийма-
ючої країни у вигляді доходів або дивідендів, на роз-
ширення виробництва, алокацію активів, додаткові 
фінансові потреби, реалізацію інвестиційної політики 
тощо. Цікавим у цьому аспекті є те, що такі стратегії 
досить часто використовуються ТНК на нестабільних 
ринках задля переведення частини отриманих прибут-
ків до материнської компанії, або управління «блоко-
ваними» фондами, що виникають тоді, коли законо-
давство приймаючої країни обмежує або забороняє 
переведення прибутків, отримуваних ТНК на їх рин-
ках, до материнської компанії. Таким чином, стратегії 
реінвестування можна поділити на дві категорії, такі як 
реінвестиції отриманого ТНК прибутку на локальному 
ринку (локальна реінвестиційна стратегія) в розви-
ток/диверсифікацію власної (внутрішньої) діяльності 
та реінвестиції в межах структури самої ТНК (між-
народна реінвестиційна стратегія), коли філія за раху-
нок доходів, отриманих на ринку приймаючої країни, 
здійснює інвестиції в материнську компанію. Іншим 
стратегічно важливим аспектом, який можна реалізу-
вати за рахунок реінвестицій, є можливість здійснення 
алокації активів ТНК не тільки у вигляді формування 
інвестиційного портфеля, але й за рахунок розвитку 
виробничої бази шляхом створення офшорних та/або 
аутсорсингових виробничих потужностей.

Запропонований підхід до класифікації та аналізу 
міжнародних інвестиційних стратегій дає можливість 

розробити матрицю вибору міжнародної інвестиційної 
стратегії ТНК відповідно до мотивів, ризиків та форм 
діяльності на іноземному ринку (рис. 2).

Деталізація оціночних критеріїв дає можливість 
визначити стратегічні можливості та пріоритети ТНК 
на іноземному ринку та відповідно до них вибрати 
необхідний тип інвестиційної стратегії та форму при-
сутності на конкретному ринку.

Висновки. Результати проведеного дослідження 
дають можливість стверджувати, що під час вибору інвес-
тиційної стратегії на міжнародних ринках ТНК керуються 
перш за все стратегічними мотивами та визначають дов-
гострокові пріоритети своєї діяльності. Відповідно до 
стратегічних пріоритетів та умов ринку приймаючої 
країни ТНК приймає рішення про форму присутності та 
діяльності на локальному ринку. При цьому важливим 
критерієм є співвідношення ризику та ступеня інтерна-
ціоналізації закордонної діяльності з обов’язковим вра-
хуванням стратегічної гнучкості й можливостей корпора-
тивного контролю ТНК на локальному ринку. Від того, 
які міжнародні переваги (переваги власності, дислокації, 
інтерналізації) прагне отримати ТНК на іноземних рин-
ках, буде залежати вибір окремого типу її міжнародної 
інвестиційної стратегії. Запропонована матриця співвід-
ношення мотивів, форм та типів інвестиційних стратегій 
дає змогу комплексно оцінити доречність стратегічного 
вибору ТНК. Водночас проведений аналіз міжнародних 
інвестиційних стратегій ТНК, визначення їх характерних 
рис, особливостей імплементації, переваг і недоліків дає 
можливість адекватно оцінити те, який тип міжнародної 
інвестиційної стратегії буде найбільш ефективним для 
визначених стратегічних цілей ТНК.

Форма присутності на іноземному ринку 
Оціночний 
критерій* 

Експорт Ліцензування/
франчайзинг 

ТНА СП Філія 100% 
іноземна 
власність 

  

Цілі ТНК         
Розмір ТНК         
Ресурси         
Продукт         
Фінансові 
витрати 

        

Конкуренція         
Посередники         
Умови ринку         
Контроль         
Інвестиції         
Час         
Гнучкість         
Ризик         

Інвестиційна стратегія 
 Greenfield Brownfield Horizontal Vertical MA Joint 

ventures 
Reinvest
ments 

Portfolio 
investments 

* оціночні критерії відповідають зовнішнім та внутрішнім факторам діяльності ТНК, 
описаним вище в цьому дослідженні, проте можуть варіюватись відповідно до стратегічного мотиву 
діяльності ТНК на іноземному ринку 

Рис. 2. Матриця вибору міжнародної інвестиційної стратегії ТНК  
відповідно до мотивів та форм діяльності на іноземному ринку

Джерело: власна розробка автора
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