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Дисертація присвячена розробці ефективного механізму взаємодії 

національної економіки з транснаціональними корпораціями. Значна увага в 

роботі приділена аналізу економічної діяльності ТНК та їх впливу на національну 

економіку. У роботі проаналізовано суть поняття транснаціональної корпорації,  

досліджено критерії визначення компанії – транснаціональною та класифіковано 

методи оцінки ефективності і параметри взаємодії держави і транснаціональних 

корпорацій. 

Виконано аналітичне дослідження умов функціонування корпоративного 

капіталу в економіці України, з використанням оцінок провідних рейтингових 

агентств та обґрунтовано необхідність створення українських 

транснаціональних корпорацій, здійснено  також моделювання ключових загроз 

для функціонування вітчизняних транснаціональних корпорацій,  методом 

аналізу ієрархій. 

Досліджено роль транснаціональних компаній у проблемі трансфертного 

ціноутворення, як проблеми, що виникає в процесі взаємодії та доведено, їх 

схильність до фінансово-економічних зловживань та латентного трансферу 

коштів.  

Сформульовано рекомендації по удосконаленню механізму державного 

регулювання взаємодії національної економіки з транснаціональними 

корпораціями та розроблено механізм взаємодії вітчизняної економіки з ТНК 

на основі партнерства.  

Ключові слова: транснаціональна корпорація (ТНК), національна економіка, 

механізм взаємодії, вітчизняна економіка, державне регулювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Немировская О.В. Формирование эффективного механизма 

взаимодействия национальной экономики с транснациональными 

корпорациями. – Рукопись. 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством – 

Высшее учебное заведение «Университет экономики и права «КРОК», Киев,  

2016. 

Диссертация посвящена разработке эффективного механизма взаимодействия 

национальной экономики с транснациональными корпорациями. Значительное 

внимание в работе уделено анализу экономической деятельности ТНК и их влияния 

на национальную экономику. В работе проанализированы суть понятия 

транснациональной корпорации, исследованы критерии определения 

транснациональной компании, классифицированы методы оценки эффективности и 

параметры взаимодействия государства с ТНК. 

Выполнено аналитическое исследование условий функционирования 

корпоративного капитала в экономике Украины, с использованием оценок ведущих 

рейтинговых агентств и обоснована необходимость создания украинской 

транснациональных корпораций, осуществлено также моделирование ключевых 

угроз для функционирования отечественных транснациональных корпораций, 

методом анализа иерархий. 

Исследована роль транснациональных компаний в проблеме трансфертного 

ценообразования, как проблемы, возникающей в процессе взаимодействия и 

доказано, склонность ТНК к финансово-экономических злоупотреблений и 

латентного трансфера средств. 

Сформулированы рекомендации по совершенствованию механизма 

государственного регулирования взаимодействия национальной экономики с 

транснациональными корпорациями и разработан механизм взаимодействия 

отечественной экономики с ТНК на основе партнерства. 

Ключевые слова: транснациональная корпорация (ТНК), национальная 

экономика, механизм взаимодействия, отечественная экономика, государственное 

регулирование. 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

Nemyrovska O.V. Forming an effective mechanism of interaction between 

national economy with multinational. – Dissertation is a manuscript. 

 

The thesis for the degree of a Candidate of Economic Sciences on the specialty 

08.00.03 – economics and management of national economy. – University of 

Economics and Law «KROK». – Kyiv, 2016. 

Dissertation is devoted to the development of an effective mechanism of interaction 

between national economy with transnational corporations. Considerable attention is 

spared to analysis of economic activities of TNCs and their influence on the national 

economy. The work analyzes the essence of the concept multinational corporations, 

examined criteria for determining of the company - a transnational and classified methods 

and parameters of evaluating the effectiveness of interaction between the state and 

multinational corporations.  

Using estimates of the leading rating agencies, analytical research about the conditions 

of functioning corporate capital in the Ukrainian economy is accomplished. Modeling of 

key risks for the functioning of domestic multinationals is performed. The role of 

multinational companies in the problem of transfer pricing as the problems appearing in 

the process of collaboration is investigated. Penchant of TNCs to the economic and 

financial abuses and latent transfer funds is proved. 

Makes recommendations for improving the mechanism of state regulation of 

interaction of the national economy with transnational corporations. Mechanism of 

interaction between the domestic economy with the TNC on the basis of partnership is 

developed. 

Key words: transnational corporation (TNC), the national economy, the mechanism of 

interaction, the domestic economy, state regulation. 
 
 
 
 
 


