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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Транзитивність архітектури функціонування ринку

товарів і послуг є одним з важливих вимірів діяльності
корпорацій. Протягом всього часу розвиток корпора-
тивної діяльності супроводжувався зміною інституцій,
що регламентують базові його виміри. На сьогодні світо-
ве господарство стикається з історичною дилемою.
Вперше за все діяльність корпорацій пов'язана з систе-
мою економічних зв'язків, але інститути регулювання
світової економіки мають фрагментарний характер. Тим
не менш, існує два напрями розвитку інституцій, які про-
понують програми і прагнуть їх реалізувати. Одна сто-
рона складається з економістів, представників держав-
них органів, і посадових осіб всередині економічних
інститутів, таких як Світовий банк, Міжнародний валют-
ний фонд, і Світової організації торгівлі (СОТ). Інша
сторона включає в себе людей, які протестували на за-
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сіданні СОТ у Сіетлі, автори книг сумнівів переваг гло-
балізації для бідних, проблем досягнення добровільно-
го дотримання стандартів праці та екологічних стан-
дартів. Пропозиції та стратегії цих двох "інституцій"
можна розглядати як систему регулювання світової еко-
номіки, бо на сьогодні відсутня більш організована сис-
тема.

Тим не менше, люди, які протестували проти Світо-
вої організації торгівлі в Сіетлі і в інших місцях стурбо-
вані тим, що було названо "гонка на дно". Країни праг-
нуть привернути увагу корпорацій для залучення іно-
земних інвестицій, створення робочих місць і податко-
вих надходжень, водночас вони часто змушені конку-
рувати за іноземні інвестиції з іншими країнами, які ма-
ють менш обмежувальні трудові та екологічні стандар-
ти. Міжнародні корпорації, часто вибирають для пере-
міщення своїх операцій країни з менш обмежувальною
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політикою. Страх протестуючих у тому, що зниження
трудових і екологічних стандартів буде спостерігатися
по всьому світу. Вони відчувають, що економіка керуєть-
ся в першу чергу бажанням корпорацій знизити торго-
вельні бар'єри, створити стимули для країн організову-
вати капітали та людські ресурси шляхом видалення або
ослаблення правил. Тому надзвичайно важливою як для
України, так і для будь-якої країни є обгрунтована орі-
єнтація організаційно-правових та економічних форм
діяльності корпорацій щодо напряму інтеграції у світо-
ве інституційне середовище. Таким чином, практичний
інтерес і теоретичну цінність становить визначення
етапів розвитку економічної системи координації ринків
товарів та обгрунтування тих інституцій, які на сьогодні
мають реальний вплив на економічні форми діяльності
корпорацій та формують економічну рівновагу в націо-
нальних економіках.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Систематизація наукових поглядів з обраної про-

блематики дає змогу стверджувати, що достатня
кількість визначних економістів так чи інакше акценту-
вали увагу у своїх працях на проблемах авторського
дослідження, досить назвати імена: А. Сміта [9, c. 54],
Д. Рікардо [6, c. 53], Т.Р. Мальтуса [2, c. 43—53], Д.С. Мил-
ля [5, c. 31], Й. Д.М. Кейнса [1, c. 23], П. Cамуельсона [8,
c. 42], Д. Медоуза [4, c. 43].

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Однак слід визнати, що наукові підходи, які акцен-

тують увагу на визначенні тих інституцій, які на сьогодні
мають реальний вплив на економічні форми діяльності
корпорацій та формують економічну рівновагу в націо-
нальних економіках, носять фрагментарний характер.
Тому ключовим аспектом авторської статті є генералі-
зації аспектів трансформації економічної системи еко-
номічної рівноваги на основі обгрунтування функціо-
нальних вимірів діяльності корпорацій.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналізуючи узагальнення основних етапів розвит-

ку економічної системи координації економічної рівно-
ваги, слід підкреслити, що формування міжнародних
координуючих інституцій пов'язані з економічними
формами діяльності корпорацій. Зародження еконо-
мічної системи координації економічної рівноваги
відбулося в період новітньої епохи, коли Великобрита-
нія стала двигуном зростання світової економіки під час
промислової революції між 1820 і 1890 рр. Слід відзна-
чити, що нині існуюча інституційна система координації
економічної рівноваги стала прообразом національних
моделей країн першого світу. Перший етап становлен-
ня системи координації економічної рівноваги є станов-
лення країн регіонів, тобто основних суб'єктів торго-
вих відносин, що потім і сформували систему регламен-
тації діяльності корпорацій згідно зі своїм баченням.
Технологія дала потужний імпульс зусиллям індустрі-
алізації та її країнам послідовникам в Європі і заморсь-
ких територій. Промислова революція була поштовхом
до застосування науки технології, яка була необхідна
для сучасного економічного зростання. Як раз в той час
і була сформовані передумови глобальної економіки і
глобальної фінансової системи, що базувались на істот-
ному міжконтинентальному капіталі корпорацій, пере-
міщенні населення, міжнародній моделі спеціалізації у
виробництві і торгівлі. Глобальний економічний поря-
док в епоху промислової революції був загалом лібе-
ральним. Основний ефект промислової революції на
світову економіку базувався на тому, щоб забезпечити
зв'язок європейських корпорацій і корпорацій нового
світу у додаткові моделі розвитку, на основі передачі
змін у колоніях за кордоном. Промислова технологія
різко знизила вартість харчових продуктів і сировини з
колоній країн Європи [1; 2]. Ці нововведення дозволи-

ли розвивати нову модель діяльності корпорацій, яка ак-
центувала увагу на міжнародній спеціалізації торгівлі
та виробництва. Географічне розширення, міжнародна
торгівля, міжнародна міграція, і рух капіталу в заморсь-
ких колоніях значно прискорились. Промислова рево-
люція також призвела до істотного збільшення еконо-
мічної диференціації між корпораціями. Напередодні
промислової революції, відношення доходу на душу на-
селення в середньому між найбільш розвиненими краї-
нами та колоніями було не суттєвим. Проте з розвит-
ком технологій міжнародного фінансового ринку та
корпоративної експансії цей показник збільшився, що
в кінцевому підсумку призвело до роздвоєння світу на
набір розвинених індустріальних країн, з одного боку, і
набір маргінальних колоній з сільськогосподарською
структурою ВВП — з іншого [10].

Не всі з нинішніх країн ОЕСР пройшли по шляху
промислової революції одночасно. Вони почали в різний
час, і прогресували на різних швидкостях. У теорії за-
стосування нових технологій було відкрито для всіх
країн Європи. Але, по факту, корпорацій, які змогли
скористатися потенціалом для довгострокового еконо-
мічного зростання, на базі нової інституційної системи
світового господарства було не так багато. Проте в саме
в цей час сформувалась ієрархічна система суспільно
економічних зв'язків між корпораціями мета країн та
маргінальними колоніями. Відмінності в національних
інвестиційних ставках були тісно пов'язані зі швидкістю
дифузії технологій промислової революції як серед ре-
гіонів всередині країн, так і між країнами. Проте це був
не єдиний фактор, що впливав на розвиток системи еко-
номічної рівноваги. Слід відзначити, що промислова
революція була досить капіталоємним процесом, про що
свідчить історія економічної думки, приріст внутрішніх
інвестицій у провідні країни Європи сповільнився, тех-
нологічне лідерство зменшилось, і вони в кінцевому
підсумку були обігнані більш динамічними країнами, та
економічне лідерство перейшло з Великобританії в
США з 1890 р. [5; 9]. Основними інституціями, що сфор-
мувались під час цього періоду став фондовий ринок,
який став каталізатором становлення мета корпорацій,
що стали прообразом новітніх ТНК. Загалом функціо-
нальні виміри елементів економічної системи та еко-
номічні форми діяльності корпорацій в період індустрі-
алізації представлено на рисунку 1.

Слід відзначити, що в період індустріалізації ринки
товарів та послуг мали досить розгалужену систему між
певними монархіями, що формувалисть протягом
століть. Виміри елементів економічної системи в період
індустріалізації мали лінійний характер. Так у цей пе-
ріод економічна рівновага забезпечувалась через двос-
торонні відносини монопольних корпорацій могутніх
імперій на базі таких сфер, як інвестиційні та торгові
потоки, що було можливим за не високого рівня ди-
версифікації експортної номенклатури та міжнародної
валютної системи золотого стандарту. Проте така сис-
тема протрималася не довго.

На нашу думку, подальші трансформації діяльності
корпорацій пов'язані з економічними умовами між ос-
новними гегемонами. Так, відсутність платформи для ви-
рішення як політичних, так і економічних спорів при-
звела до переформатування світового порядку в період
Другої світової війни. Разом з цим технологічна скла-
дова також зіграла ключову роль. Національні еко-
номічні системи з розвитком технологічних перетворень
стали мати змогу не залежати від економічно розвине-
них центрів Європи та США. Так, у період індустріалі-
зації та аграрної суспільно-економічної формації сиси-
темоутворюючими факторами діяльності корпорацій
були матеріальні ресурси, тому території, у яких не було
статусу імперії, не мали змогу розвивати власні інсти-
туції національної економічної самоідентичності.

На противагу вищезазначеному в період 50-х ро-
ках все докорінно змінилося завдяки новому техноло-
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Рис. 1. Функціональні виміри елементів економічної системи
та форми діяльності корпорацій в період індустріалізації

Джерело: [7; 4; 12].

Рис. 2. Структурно-логічна схема взаємодії складових системи координації економічної рівноваги в умовах
транснаціоналізації

Джерело: [10—12].

гічному укладу. Так, у цей період зародився
процес так званої транснаціоналізації, що,
нашу думку, базується на саме вірусному роз-
повсюдженні технологій, роблячи всі існуючі
види бар'єрів не ефективними. В цей період
стираються рамки національних економік та
гегемоній у своєму звичайному вигляді. Цей
процес докорінно змінив архітектуру системи
економічної рівноваги. Для обгрунтування ре-
левантних інституцій щодо проблематики но-
вітньої системи економічної рівноваги насам-
перед слід обгрунтувати, які саме зміни ста-
лись у структурі економічних відносин,
інструментах взаємодії та параметрах систе-
ми економіки. Вищезазначені питання криста-
лізуються у самому понятті транснаціоналіза-
ція. Так, якщо сто років тому світ складався з
десятка імперій, що конфліктували тільки за
ресурси за допомогою держаних корпоратив-
них монополій, то на сьогодні світова еконо-
міка складається з більш ніж 150 незалежних
країн, які мають суверенітет, а відносини ма-
ють он-лайн характер, що базуються на діяль-
ності не стільки національних економік
стільки на взаємодії міжнародних корпорацій,
регіональних інтеграційних угруповань та
міжнародних організацій. Слід підкреслити,
що взаємодія складових системи координації
економічної рівноваги досить ускладнилась.
На сьогодні немає цілісної системи, яка б за-
безпечувала достатній рівень результатив-
ності, про що свідчать світові економічні кри-
зи та диспропорції на товарних та фінансових
ринках. Разом з тим авторський аналіз виявив
[5; 7; 10—12], що інститути з часом можуть
еволюціонувати в напрямку, регульованому
акцентами міжнародної ринкової економіки.
Слід підкреслити, що для регламентації еко-
номічної рівноваги новітньої економіки не до-
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статньо існуючих інституцій. Необхідні інституції не
існують на глобальному рівні, вони існують лише в де-
кількох країнах. Нині Організація Об'єднаних Націй
не призначена для координації економічної рівнова-
ги, однак є значний інтерес по всьому світу в її станов-
ленні як системи координації економічної рівноваги.
На нашу думку, новітня діяльність корпорацій має
більш високий рівень впливу на економічні процеси і
змушує країни формувати наднаціональні інститути.
Загалом структурно-логічну схему взаємодії складо-
вих системи координації економічної рівноваги в умо-
вах транснаціоналізації представлено на рисунку 1.

Сьогодні ми можемо спостерігати досить важли-
вий і небезпечний тренд. Діяльність корпорацій у по-
рівнянні з державами має виключну ефективність у по-
зиціюванні. Тобто в новітній час міжнародні корпорації
можуть диктувати свої умови деяким приймаючим
країнам. Єдиним заходом для захисту від такого впли-
ву інтеграція механізмів державного управління до
міжнародних та глобальних інституцій, що забезпечу-
ють доступ національних урядів до інструментів стаб-
ілізації економіки нової формації у вигляді доступу до
фінансових ресурсів Міжнародного Валютного Фон-
ду, чи лобіювання у вирішення торгових суперечок у
СОТ.

ВИСНОВКИ
Отже, в процесі генералізації аспектів трансфор-

мації економічної системи економічної рівноваги на
основі обгрунтування функціональних вимірів діяль-
ності корпорацій, слід зробити ряд висновків які ха-
рактеризуються науковою новизною. Доведено, що на
сьогодні основними акторами в економіці є не стільки
національні економіки, скільки міжнародні корпорації,
міжнародні організації, регіональні інтеграційні угру-
повання. Перш за все з посиленням лібералізації тор-
гових та економічних відносин між країнами міжна-
родні корпорації, почавши з захоплення колоній, швид-
ко захопили владу і в своїх власних країнах. Чому вла-
да цих країн і не особливо перешкоджала, оскільки
вони вже мали свою частку в корпораціях і прямий інте-
рес в успіху цих корпорацій. Вплив на національні еко-
номіки загалом та економічну рівновагу зокрема без-
прецедентний, так, наприклад завдяки маніпуляціям на
біржах корпорації здатні впливати на інфляційні про-
цеси в окремих економіках зокрема та і на ВВП у ціло-
му.

Слід також підкреслити, що в результаті авторсь-
кого аналізу можна стверджувати, що в процесі фор-
мування новітньої системи координації економічної
рівноваги корпорації посідають перше місце. Так як в
період з 60—70 років саме розквіт міжнародних корпо-
рацій був каталізатором регіональних інтеграційних
процесів, що мають завершений характер у новітніх умо-
вах. Це пояснюється саме завдяки становленню корпо-
ративної структури в цілому як системи, як альтерна-
тивної системи державного управління, яка з огляду на
останню має більший рівень ефективності. Незапереч-
ним фактом цього є функціонування Світової Органі-
зації Торгівлі, Світового Банку та інших інституцій, які,
лобіюючи регіональні економічні інтереси, формують
економічний ландшафт національних економік та
змінюють уявлення про новітні методи державного уп-
равління та їх результативність.
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