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ВСТУП
У 80—90�ті роки ХХ сторіччя ос�

таточно як інститут сформувалися
корпорації, перетворившись з об'єктів
міжнародних відносин на їх активних
творців. Даний період історії розвит�
ку людства позначився феноменом
глобалізації, низкою значних науко�
вих відкриттів, виникненням та роз�
витком нових галузей науки. У
суспільстві відбувся ряд культурних,
соціальних та технічних змін, перш за
все в галузі комунікації, інформації,
транспорті.

В умовах трансформації українсь�
кого суспільства зруйнувалися
більшість зв'язків, що спиралися на ба�
зисні інститути адміністративної еко�
номіки. Нові обмеження та нові мож�
ливості стають причиною невідповід�
ності інституціональної оболонки за�
питам економіки та одночасно дають
змогу системі відібрати елементи, що
придатні для будівництва нової інсти�
туціональної системи. Процеси форму�
вання нової інституційної системи на�
самперед відбуватимуться у сферах, де
залишилося менше фрагментів попе�
редніх інститутів.

Питання ефективного функціону�
вання такої організаційно�економічної
форми бізнесу як корпорація обумов�
лює потребу глибокого і всебічного на�
укового осмислення понять інституцій�
ного середовища корпорації, а також
вивчення досвіду у цій сфері промисло�
во розвинених країн.

РЕЗУЛЬТАТИ
Пристосовуючись до змін середо�

вища існування, корпорації змушені
трансформуватись у нові, більш гнучкі
форми за класичною схемою всіх
інституційних змін: нові потреби —
нові форми. Інститути за допомогою
формальних і неформальних "правил
гри" встановлюють рівновагу між ок�
ремими елементами соціальної систе�
ми, що співіснують як проблема. Через
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інститути відбувається оформлення
стабільних образів та методів дії лю�
дей. Правила та механізми, що регулю�
ють процеси функціонування на
підприємстві, складають інституціо�
нальне середовище корпорації. Визна�
чимо чотири основні інститути корпо�
рації, що взаємодіють між собою та
складають інституційне середовище
корпорації:

— інститут менеджменту, на який
покладено відповідальність за вижи�
вання та зростання корпорації;

— інститут власників компанії, що
формують сутність корпорації;

— інститут держави як особливий
вид соціального інституту;

— глобальні інститути.
Менеджери як ядро корпорації без�

посередньо відповідають за формуван�
ня й реалізацію прийнятих рішень, роз�
виток корпорації та досягнення корпо�
ративних цілей. Проблема управління
зводиться до створення оптимальних
умов роботи власників і менеджерів че�
рез створення та функціонування нор�
мативних й інших регуляторів (відпові�
дних інститутів), що можуть формалізу�
вати сторони корпоративної взаємодії.
До таких інститутів відносимо норми,
нормативні акти, ринкове середовище.

Власники корпорації (акціонери
та інвестори, фізичні та юридичні осо�
би, державні та недержавні органи))
через статутний капітал утворюють
змістовний інститут з правом схвалю�
вати чи заперечувати рішення менед�
жерів. Історична форма нагляду влас�
ників над менеджерами через участь в
управлінні або через контроль управ�
лінських рішень слабшає зі збільшен�
ням розмірів корпорації та кількості
власників [4]. Саме відмінності у
підходах до побудови системи контро�
лю пояснюють різноманітність систем
і моделей корпоративного управління.

Проблема контролю за діяльністю
корпорації в найбільш розповсюджених
системах вирішується різними засоба�

ми. З точки зору А. Хіршмана, незадо�
волені акціонери мають два основних
важеля впливу на менеджмент: прямий
— "голосувати", опосередкований —
"піти". Інсайдерські системи базуються
на інституті акціонерів; вони заохочу�
ють інвесторів брати більш активну
участь у внутрішньому контролі ("голо�
сувати") і ускладнюють вихід. Аутсай�
дерські системи грунтуються на інсти�
туті незалежних директорів та
зовнішніх інститутах (фондовому рин�
ку, фінансовому ринку, товарному рин�
ку); вони забезпечують легкий вихід
("піти") й утруднюють голосування.

Розпорошення корпоративного ка�
піталу та відокремлення влади від управ�
ління провокує низку конфліктів у кор�
порації: між менеджерами і власниками;
між менеджерами і працівниками; між
крупними і дрібними власниками; між
державою і корпорацією.

Розбіжності інтересів менеджерів
та власників корпорації, кожний з
яких переслідує свої інтереси, обумов�
лені суб'єктивною природою економ�
ічних агентів. Власники бажають мак�
симізувати ринкову вартість компанії
та дивіденди, менеджери — максимі�
зувати особисту корисність. Делегую�
чи повноваження найманим менедже�
рам, власники позбавляються реаль�
ної інформації, що не дозволяє ос�
таннім адекватно оцінювати якість уп�
равлінських рішень.

Поведінка акціонерів як влас�
ників залежить від кількості та
цінності титулів власності. Більшість
дрібних власників, які усунені від ке�
рівництва корпорацією, змушені пе�
рейматися лише проблемою максим�
ізації дивідендів. Основна економіч�
на влада зосереджується в руках
власника контрольного пакету акцій,
забезпечуючи привілейований доступ
до корпоративного капіталу, продук�
ту, доходу.

Держава формує зовнішній обме�
жувальний інститут, що регулює та
обмежує діяльність корпорації та
інших громадських об'єднань даного
суспільства. Завдання національної
політики сконцентровані у трьох гру�
пах: забезпечення національної безпе�
ки України та захист її незалежності;
інтегрування економіки у світове гос�
подарство; забезпечення потреб внут�
рішнього розвитку [8].

Державне регулювання виходить
за межі безпосереднього управління
державними корпораціями, створюю�
чи цілісну організаційно�правову базу
функціонування всіх корпоративних
підприємств. Держава встановлює
правила гри — норми, закони, що виз�
начають можливості розвитку корпо�
рацій. Виступаючи регулювальником
відносин між власниками, менеджмен�
том, найманими працівниками та кон�
тактними групами, держава перетво�
рюється на суб'єкт корпоративного
управління. Вплив держави відбу�
вається безпосередньо через систему
загальногосподарських норм і норма�
тивів та опосередковано через реалі�
зацію стратегій соціальної відпові�
дальності корпорацій, регулювання
діяльності інших утворень в межах да�
ного суспільства [4].
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Зростання соціальної функції та
соціальних наслідків діяльності кор�
порацій сприяє потребі у забезпеченні
соціальної відповідальності корпо�
рації перед зацікавленими групами —
інвесторами, власниками, працівника�
ми, постачальниками, покупцями, уря�
дом, населенням, торговими асоціаці�
ями, конкурентами, засобами масової
інформації, кредиторами, державними
та недержавними організаціями тощо.
Протиріччя між економічно�правовою
відповідальністю корпорації (задово�
лення потреб суспільства в товарах,
задоволення вимог власників в при�
бутку, необхідність корпорації діяти в
межах закону) та етичною (виконан�
ня суспільно корисних дій за межами
закону та економічної вигоди) відоб�
ражають суперечності між діями й
інтересами власників, менеджерів,
уряду та інших зацікавлених груп.

Проблему державного корпора�
тивного контролю можна розглянути з
іншої точки зору: на предмет супереч�
ностей між менеджерами/власниками
та суспільством. Г. Мінцберг запропо�
нував концептуальну підкову, що
відображає фундаментально різні
цінності та ідеології [7], — своєрідний
портфель варіантів вирішення пробле�
ми контролю над крупною впливовою
корпорацією залежно від конкретних
обставин:

— націоналізація — прямий конт�
роль з боку уряду;

— демократизація — доступ до
управління множини зацікавлених
груп з використанням формальних за�
собів (представницька демократія,
плюралістична демократія, демокра�
тія, що бере участь);

— регулювання — сумісний конт�
роль над діяльністю організації з боку
менеджерів та урядових організацій;

— тиск — безпосередній натиск на
менеджмент корпорації через
здійснення групами активістів однора�
зових компаній "з метою підштовхну�
ти корпорацію до дій, що в принципі
не піддаються регулюванню";

— довіра — вимушена віра в
здатність менеджменту самостійно
знаходити баланс між соціальними й
економічними цілями;

— ігнорування — утримування від
будь�яких дій по відношенню до кор�
порації;

— спонукання — мотивація еконо�
мічними стимулами з боку держави
соціально значимих програм;

— відновлення — безпосередній
контроль з боку акціонерів як єдиний
засіб забезпечення економічних інте�
ресів законних власників, "вільний від
згубної доктрини соціальної відпові�
дальності".

Концептуальна підкова може стати
джерелом позицій, що дають можливість
корпорації залежно від обставин вибра�
ти форму корпоративного контролю [7].
Деякі вчені пропонують зазначені кон�
цепції розглядати як соціальні (державні)
стратегії національної моделі корпора�
тивного управління [4]. Саме на форму�
вання національної моделі корпоратив�
ного управління має бути направлена
діяльність держави як інституціональної
компоненти корпоративного сектору.

Зростання чисельності глобальних
корпорацій дозволяє їм уникати дер�
жавного та демократичного контролю
[3]. Активізація процесу глобалізації та
глобальних трансформацій призводить
до того, що цей феномен стає головним
чинником впливу на внутрішнє життя
будь�якої країни.

Важливим елементом інституціо�
нального середовища корпорації є гло�
балізація, що виступає одним із джерел
нових можливостей, і одночасно стає
причиною багатьох конфліктів та нега�
раздів на державному та міжнародно�
му рівнях. Сучасні компанії працюють
на глобальний ринок, міжнародні еко�
номічні зв'язки охоплюють практично
всі країни, кожна з яких тією чи іншою
мірою залежить від міжнародного
бізнесу. Характеристикою глобалізації
стає прискорення динаміки міжнарод�
них потоків капіталу, інформації, ре�
сурсів, товарів, людей; розвиток міжна�
родних мереж транспорту і зв'язку.

Збалансоване трактування сутності
глобалізації виявляє як її нові можли�
вості, так і викликані нею недоліки. При�
хильники глобалізації вважають, що
вона як прояв прогресу несе невичерпні
економічні і соціальні інновації; полег�
шує взаємодію між державами, забезпе�
чує доступ до передових досягнень люд�
ства. З приводу останнього Г. Волинсь�
кий [2] зауважує, що "тоді як у країнах,
що розвиваються, починають поширю�
ватися нові технології, у найрозвинуті�
ших і багатих країнах створюються ще
ефективніші нові технології та нау�
комісткі продукти, які надійно захищені
законами про інтелектуальну власність,
патентами і відомими торговими марка�
ми". Глобалізація сприяє прискореному
розвиткові продуктивних сил, найінтен�
сивнішому спілкуванню держав і на�
родів, формуванню нових політичних
підходів, створенню потужної ресурс�
ної бази й інтелектуального потенціалу
для забезпечення економічного розвит�
ку [3].

Противники визначають негатив�
ний вплив глобалізації на основний дви�
гун прогресу — ринкову конкуренцію,
яка під впливом глобалізації перетво�
рюється на свою протилежність — гло�
бальну монополію. Нездатність досяг�
ти рівня міжнародної конкурентоспро�
можності віднімає шанси на виживання
не тільки у окремих товаровиробників,
але й у країн загалом.

Глобалізація виступає чинником
тотальної галузевої консолідації, що
посилюватиметься внаслідок поши�
рення впливу СОТ. Виживання потре�
бує від компанії постійного зростан�
ня через злиття та поглинання на ло�
кальному, регіональному, національ�
ному та глобальному рівнях. Зроста�
ючий тиск іноземної конкуренції внас�
лідок відкритості національних ринків,
необхідність залучення до виробниц�
тва технологій та спеціалістів різних
підприємств сприяє посиленню про�
цесів інтеграції, кооперації та коорди�
нації між національними підприєм�
ствами провідних західних країн [6].
Товаровиробники знаходяться у без�
перервному пошуку способів протидії
конкурентам, пристосовування до
умов зовнішнього середовища та

ефективного використання ресурсів.
Діалектична природа глобалізації

створює нівелювання національно�
державних відмінностей з одночасним
перерозподілом якості життя на ко�
ристь окремих країн та народів. У гло�
бальному просторі постійно виника�
ють маргінальні області, що ізольовані
від позитивного впливу процесів гло�
балізації. Відбувається розшарування
світової економіки на "зони зростан�
ня" та "зони застою" [3]. Глобалізація,
втягуючи країни в єдині процеси об�
міну ресурсами та діяльністю, несе пе�
реваги для найбільш підготовлених
країн та викликає регіональну дифе�
ренціацію країн. Результатом глобал�
ізаційних процесів стає посилення
диспропорцій у розвитку різних країн
світу, загострення протиріч розвитку
міжнародних відносин [8].

Процеси глобалізації, локалізуючи
інвестиції, ресурси, технології, концен�
труються в колі провідних елітних
країн. Зростає глобальна залежність та
глибина їхньої інтеграції одна від
одної, одночасно зменшується за�
лежність цих країн від інших. У 2000
році розвинені країни Заходу спрямо�
вували одна одній до 81% загального
обсягу експорту [1]. За даними СОТ, у
2005 році вперше обсяг торгівлі країн,
що розвиваються, досяг 31%. Це пов'я�
зане, по�перше, з високими цінами на
нафту та інші сировинні ресурси; по�
друге, зі зростанням частки експорту
продукції оборонної промисловості ча�
стка експорту продуктів харчування та
сировини, що є традиційними для сла�
борозвинутих країн, скоротилася [8].

Більшість країн світу виключено з
процесу обміну товарами, технологіями
й ресурсами та позбавлено доступу на
світові ринки. Триває масова передача
негативних наслідків глобалізації (соц�
іальних, культурних, морально�психо�
логічних) у країни "третього світу" [3].
Колишні соціалістичні країни наряду з
країнами третього світу стають базами
для розміщення зарубіжними корпора�
ціями підприємств з найнижчим техно�
логічним та організаційним рівнем. Ці
країни втрачають можливість розвива�
ти власні технології та конкурентоспро�
можність [6].

Крім того, діяльність корпорацій у
різних галузях економіки, таких як гірни�
чодобувна, хімічна, лісова, рибне госпо�
дарство завдає непоправної шкоди при�
роді, призводить до порушення екологі�
чного балансу. Тому більшість корпо�
рацій не проводить таких робіт на націо�
нальній території, а переносить їх у краї�
ни, що розвиваються.

Нерівні фінансово�економічні по�
тужності учасників господарського
обміну нерідко змушують приймати
"правила гри" сильніших учасників, по�
глиблюють асиметричність взаємоза�
лежності між провідними корпорація�
ми та слаборозвиненими країнами,
збільшують нерівномірність соціально�
економічного розвитку світу, що в свою
чергу породжує нагромадження кризо�
вого потенціалу в міжнародній фінан�
совій та торговельній системах [3].

Процес глобалізації приводить до
появи міжнародних виробничих лан�
цюжків ТНК з новою системою міжна�
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родного розподілу праці: у розвинутих
країнах зосереджені науково�дослідні
підприємства, органи маркетингу та уп�
равління, банки та фінансові установи; у
країнах, які розвиваються, зосереджені
підприємства з найнижчим організацій�
но�технологічним рівнем, що забезпечує
масове виробництво стандартизованої
продукції [2; 6]. Задача української дер�
жави — зайняти провідні позиції у
міжнародному поділі праці, що є одним
з головних чинників розвитку економі�
ки.

Корпорації розвивають різні форми
нецінової конкуренції, використовуючи
конкурентні переваги технологічних та
організаційних інновацій для підвищен�
ня конкурентоспроможності; слабороз�
винуті країни можуть використовувати
у якості конкурентних переваг лише де�
шеві природні ресурси та гранично де�
шеву робочу силу. Випереджальне ство�
рення інновацій вимагає колосальних
затрат на НДДКР, що недоступні слабо�
розвинутим країнам [2].

В умовах глобалізації прискорена
індустріалізація та вихід на світовий
ринок з готовими промисловими това�
рами уже не стає для України засобом
поліпшення економічної ситуації, оск�
ільки країни, що розвиваються, не мо�
жуть подолати технологічний відрив від
найрозвинутіших країн, навпаки,
збільшуючи його. Країни, що розвива�
ються, змушені вести цінову конкурен�
цію, використовуючи заходи зі знижен�
ня витрат на оплату праці та первинну
обробку сировини [2].

Нова глобальна інформаційна еко�
номіка, по суті спекулятивна, має низь�
кий рівень витрат, набагато перевищує
рентабельність традиційної індустріаль�
ної економіки, паразитує на старій еко�
номіці, підриваючи не тільки її, але й
економіку в цілому. Глобальний капітал
породжує спекулятивні фінансові пото�
ки, що руйнують економіку слабких
держав і дестабілізують фінансові рин�
ки навіть сильних держав. Корпорації із
сектора реального переходять до вірту�
альної економіки, віртуалізуючи працю
та виробництво. Все більша кількість
корпорацій займається спекулятивними
операціями і концентрує капітал у не�
значної кількості людей. Темпи зрос�
тання обсягів торгівлі вдвічі вищі за тем�
пи зростання обсягів виробництва

Панування транснаціональних
корпорацій ставить під загрозу функ�
ціонування інституту держави, що не
здатний ефективно виконувати свою
роль. Не дивно, що деякі автори розг�
лядають глобалізацію як процес пере�
розподілу економічних і політичних
функцій між державою, ТНК і міжна�
родними організаціями [3]. Корпорації
активно підтримують думку про кризу
інституту держави, що їм заважає,
стримуючи агресивну експансію.
Провідні держави світу, які є країнами
базування основної частини ТНК,
схильні підтримувати і захищати інте�
реси корпорацій [5].

Завданням слабких національних
держав, ізольованих від позитивного
впливу процесів глобалізації, таких як
Україна, має стати соціалізація розвит�
ку; опрацювання та реалізація націо�
нальної стратегії корпоратизації еконо�

міки, що дозволяє залучити робітників
та службовців до акціонування як фор�
ми соціалізації капіталізму.

Альтернативою економічної і влад�
ної експансії корпорацій можуть стати
процеси регіоналізації, розвиток яких
обумовлено такими факторами [5]: нео�
днаковий рівень економічного розвит�
ку країн світу та груп країн; законо�
мірності науково�технічного прогресу;
тенденції демографічного розвитку;
необхідність розв'язання наявних гло�
бальних проблем (енергетичної, еколо�
гічної, продовольчої, демографічної,
роззброєння); скороченням відстаней;
ринковою уніфікацією економічного
розвитку.

Розвиток форм регіональної інтег�
рації (зона вільної торгівлі — митний
союз — спільний ринок — економічний
союз) дозволить трансформувати світо�
ву економіку у систему пов'язаних на�
ціональних економік [5]. Регіональна
інтеграція може забезпечити раціональ�
не використання потенціалу країни, ви�
рішити питання соціальної політики
завдяки концентрації зусиль на пріори�
тетних програмах соціально�економіч�
ного розвитку.

Як будь�яке соціально�економічне
явище, глобалізація має свої позитивні
та негативні сторони. Раніше вважало�
ся, що позитивними наслідками глоба�
лізації можуть скористатися розви�
нені країни світу, у той час як нега�
тивні вливають переважно на країни зі
слабкою економікою. Але останній
перебіг подій свідчить про те, що не�
гативних проявів глобалізації не вда�
сться уникнути нікому, в тому числі і
розвиненим державам. ТНК у своєму
прагненні досягти надприбутків ігно�
рують національні законодавчі акти, а
також міжнародні норми та етичні ви�
моги.

Панування глобальних корпоратив�
них інститутів породжує ряд небезпек,
таких як підвищення нестійкості еконо�
міки, ризики спонтанного розвитку не�
гативних явищ, уникнення корпораціями
державного контролю, скорочення ре�
сурсу державного регулювання економ�
ічних процесів, деформації національно�
го відтворювального процесу, поширен�
ня єдиних стандартів на національні
культури, моральне старіння робочої
сили, посилення дуалістичного характе�
ру економіки, підвищення впливу
зовнішніх факторів на розвиток держа�
ви. Це неповний перелік проблем, для
яких необхідно знайти аргументоване
вирішення.

Але діяльність корпорацій має і
свої позитивні сторони: ТНК зробили
значний внесок у розробку передових
технологій та науково�дослідницьку
роботу. Національні держави просто
не володіють такими коштами, що
провідні ТНК виділяють на наукові
програми. Двигуном науково�техніч�
ного розвитку виступає саме глобалі�
зація. Безперечно, позитивним вне�
ском глобалізації є активізація дій
країн щодо захисту суверенітету й
одержання доступу до світових ре�
сурсів [Ч—1, С. 36].

Та в будь�якому випадку, чи є
діяльність корпорацій позитивною для
світової економіки, чи несе в собі заг�

розу руйнації, глобалізація світової
економіки є явищем об'єктивним та
незалежним від бажань та інтересів
окремих суспільних груп. Основна
відмінність сучасних національних
корпорацій — мегавплив на світове
господарство. Завдання і проблеми
знаходження Україною свого місця в
системі міжнародних відносин зали�
шаються актуальними у теоретичному
і практичному плані.

ВИСНОВКИ
Ефективний напрям розвитку украї�

нської економіки має базуватися на ство�
ренні й плідному функціонуванні інсти�
тутів, адекватних сучасній глобальній
економіці. Політика подальшої інтеграції
України в глобальну економіку має ви�
користовувати переваги корпоративних
об'єднань, відмовившись від хибної пол�
ітики демонополізації через розукруп�
нення, зі стимулюванням конкурентос�
проможних галузей економіки. Одним з
напрямів використання Україною пере�
ваг глобалізації може стати самостійна
побудова інтернаціоналізованої відтво�
рювальної системи через створення ук�
раїнських транснаціональних структур,
яким делеговано повноваження пред�
ставляти національні інтереси у світовій
економіці. Необхідність захисту від на�
сильницької глобалізації потребує зро�
стання ролі інституту національної дер�
жави опосередковано через реалізацію
стратегій соціальної відповідальності
корпорацій. Зусилля держави як інсти�
туціональної компоненти корпоративно�
го сектору мають бути направлені на
формування національної моделі корпо�
ративного управління.
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