
93

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасне глобалізоване середовище характеризуєть(

ся постійно зростаючою взаємозалежністю та взаємо(

зв'язком національних економік різних країн, наслідком

чого є дифузія та фрагментація державної влади у вирі(

шенні економічних питань. З одного боку, уряди країн,

як і раніше, залишаються найважливішими гравцями у

міжнародних відносинах, а з іншого боку, враховуючи

глобальність світових ринків, вони вже не можуть ви(

значати результати їх взаємодії в системі міжнародних

економічних відносин. У процес включилися нові гравці —

глобальні корпорації, які володіють економічними ре(

сурсами і мають власні канали комунікації, формують
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Метою статті є узагальнення критеріїв, за якими ідентифікують глобальні корпорацій і розробляють
механізми державного регулювання міжнародних економічних відносин. Актуальність теми дослідження
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визначати результати їх взаємодії в системі міжнародних економічних відносин. У статті досліджується
базисні виміри розвитку та глобалізації діяльності корпорацій. Розглянуто алгоритм ідентифікації гло�
бальної корпорації за стандартами ООН. Проаналізовано інструменти державного регулювання та стра�
хування прямих іноземних інвестицій як засіб стимулювання економічного розвитку країни. Дослідже�
но результативність системи державного регулювання функціонування глобальних корпорацій на ос�
нові діяльності організацій ООН, тобто визначено країни, що імплементували або частково імплемен�
тували норми ООН у сфері ідентифікації діяльності глобальних корпорацій.

The purpose of the article is to generalize the criteria for identifying global corporations and developing
mechanisms for state regulation of international economic relations. The urgency of the research topic is
that, on the one hand, governments of the countries remain the most important players in international
relations, and on the other hand, given the global world markets, they can no longer determine the results of
their interaction in the system of international economic relations. The article examines the basic dimensions
of the development and globalization of corporate activities. The algorithm of identification of the global
corporation according to the UN standards is considered. The tools of state regulation and insurance of direct
foreign investments as a means of stimulating economic development of the country are analyzed. The
effectiveness of the state regulation system for the functioning of global corporations on the basis of the
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the UN norms in the field of identification of activities of global corporations have been identified.
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свої інтереси і наднаціональні коаліції, а їх сукупність

формує самодостатній транснаціональний капітал, при(

чому це відбувається поза зонами контролю міністерств

закордонних справ та рад національної безпеки. Почи(

наючи з 1960 року глобальні корпорації нарощують

свою присутність в різних країнах світу. Відповідно

збільшуються потоки прямих іноземних інвестицій та(

ким чином, що світовий валовий оборот закордонних

філій, зараз у 1,5 рази більше, ніж загальний показник

світового експорту. У 2015 році нараховувалось 53607

глобальних корпорацій в світі, які контролювали близь(

ко 450 тисяч іноземних філій, розташованих по всій

земній кулі.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній економічній літературі налічується чима(

ло як теоретичних, так і прикладних робіт, присвячених

різним аспектам функціонування глобальних корпо(

рацій. В останні роки кількість наукових публікацій, де

аналізуються проблеми консолідації і корпоративного

управління значно зросла, що свідчить про підвищений

інтерес вітчизняних та зарубіжних дослідників до про(

блеми функціонування глобальних корпорацій. Зміст

діяльності глобальних корпорацій в системі державно(

го регулювання міжнародних економічних відносин до(

сліджували як вітчизняні, так і закордонні науковці,

серед яких: Я. Монд, І.М. Герчикова, Д.Л. Лисенко,

Г.Л. Азоєв, Д. Мерсера, В. В. Рокоча, Р. Алібер, А.Г. Мов(

сесяна, Дж.П. Райта, А.К. Суботін, О.М. Ястремська,

Л.В. Руденко, О.В Адинцев, О.А. Джусов, О.М. Сазо(

нець, О.І. Рогач. Втім стрімкий розвиток глобального

світу формує нові підходи до розвитку глобальних кор(

порацій, зумовлюючи їх подальший розвиток, що вима(

гає додаткових досліджень і аргументує мету і логіку

викладеної статті.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення критеріїв, за якими

ідентифікують глобальні корпорацій і розробляють ме(

ханізми державного регулювання міжнародних еконо(

мічних відносин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Форми міжнародного підприємництва дуже різно(

манітні. Вони включають створення дочірніх фірм і

філіалів за кордоном, спільних підприємств з компанія(

ми інших країн, змішаних компаній за участю місцевої і

державної частки капіталу. У свою чергу, кожна з цих

форм може базуватися як на одноособовій, так і на

спільній власності в сфері капіталу, засобів виробницт(

ва чи технології. Однак загальним для усіх видів міжна(

родного підприємництва є вихід

економічної діяльності за рамки

національних кордонів, її глоба(

лізація (транснаціоналізація).

Глобальні корпорації явля(

ють собою великі фінансово(ви(

робничі, науково(технологічні,

торгово(сервісні об'єднання, для

яких характерно органічне сполу(

чення виробництва в країні базу(

вання з широко розгалуженою

системою функціонування за кор(

доном Іншими словами, викорис(

товуючи свої закордонні філії,

компанія розширює свої можли(

вості не тільки регіональної екс(

пансії, a й міждержавної. Законо(

мірності росту глобальних корпо(

рацій значно відрізняються від за(

кономірностей розвитку основної

маси компаній в країні. Найбільш

характерні тенденції цього проце(

су представлені на риc. 1.

Варто відзначити, що основними факторами інтен(

сивного розвитку та глобалізації корпорацій є:

— значне скорочення (або відсутність росту) вало(

вого обороту корпорацій у роки криз;

— зниження незалежності корпорацій внаслідок

тривалих депресивних явищ в окремих галузях промис(

ловості;

— погіршення кон'юнктури національного ринку

всередині країни базування корпорацій;

— орієнтація корпорацій "сильних" галузей, на на(

ціональному рівні, на світовий розвиток;

Слід зазначити, що рівень збалансованості функці(

онування глобальної корпорації настільки значна, що

забезпечує їй захист від широкого спектру труднощів

як довгострокового, так і поточного характеру. Ком(

панії, що не входять в міжнародні альянси потрапляю(

чи у важке становище, не здатні різко скорочувати збит(

кове виробництво. Більш рішучі дії в цьому плані у по(

рівнянні з національними компаніями мають глобальні

корпорації. Це пояснюється тим, що відшкодування по(

стійних витрат збиткової діяльності вони, здійснюють

за рахунок доходів, отримуваних від діяльності в інших

країнах. Тобто замість того, щоб на депресивному рин(

ку намагатися отримати не стільки прибуток, a тільки

виручку, яка відшкодує частину витрат, глобальні кор(

порації форсують виробництво тих дочірніх компаній,

які перебувають у сприятливій обстановці, забезпечу(

ють високу рентабельність і т. д. Іншими словами, ком(

панії, що входять до системи глобальної корпорації мо(

жуть дозволити собі швидко позбавлятися від збитко(

вого виробництва тому, що в підтримці достатнього

рівня ліквідності та прибутковості їм сприяє весь транс(

національний концерн, що спирається в свою чергу на

розглянуті вище численні методи отримання фінансо(

вих ресурсів [2, c. 54—57].

Окреслюючи ідентифікаційні риси глобальних кор(

порацій, слід відзначити, що існує досить велика

кількість визначень цього поняття, сформульованих на

основі різних ознак і які відображають різноманітні

Джерело: сформовано автором на основі [1—3].

Риc. 1. Базисні виміри розвитку та глобалізації діяльності
корпорацій
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підходи дослідників до проблеми

дефініції зазначених корпорацій. Такі

підходи можуть будуватися на самих

різних ознаках. Однак, з іншого боку,

діяльність середніх і дрібних компаній,

які ведуть міжнародний бізнес,

відрізняється від діяльності великих

глобальних корпорацій не тільки роз(

мірами [4, c. 200—207]. У зв'язку з цим

виникає колізія з приводу об'єктів які

підпадають під формування механізмів

міжнародної координації транснаціо(

нального бізнесу. Розрізняючи гло(

бальні корпорації від компаній, що

здійснюють зовнішньоекономічну

діяльність, довгий час ООН відносила,

корпорації, які мають річний оборот,

що перевищує 100 млн доларів і філії

не менше, ніж у шести країнах. Однак

наростаюча взаємозалежність між дер(

жавами та ринками загальмувала про(

цес створення добре структурованої

системи глобальної координації діяль(

ності корпорацій, що складається з ба(

гатосторонніх правил і норм. Головним

принципом цих механізмів має бути їхня

здатність забезпечувати справедливі та

інклюзивні результати шляхом надан(

ня глобальних суспільних благ і

мінімізації несприятливих побічних

наслідків міжнародної діяльності та

інших негативних факторів зовнішньо(

го впливу, незалежно від того, пород(

жуються вони національною економіч(

ною політикою чи комерційними рішен(

нями приватних суб'єктів. Ці різні неузгодженості між

незалежністю національної політики, ефективністю зов(

нішньоекономічної політики та міжнародної економіч(

ної інтеграції не вирішені і нині, що ускладнює імпле(

ментацію наднаціональних економічних відносин. За

таких умов у 2014 році комітет ООН з діяльності транс(

національних корпорацій ухвалив алгоритм ідентифі(

кації глобальної корпорації. Проте цей алгоритм є більш

показовим, бо імплементація цього алгоритму відбула(

ся лише в певних країнах світу. Загалом алгоритм іден(

тифікації глобальної корпорації за стандартами ООН

зображено на риcунку 2.

Слід відзначити, що діяльність не усіх підприємств,

що займаються зовнішньоекономічною діяльністю мож(

на назвати глобальною корпорацією. Так, аналізуючи

визначення та офіційні документи ООН щодо характер(

них рис глобальних корпорацій слід підкреслити, що такі

компанії повинні мати повний спектр географічних

підрозділів за функціональною ознакою, не менш, ніж

як у шести країнах та перебувати поза юрисдикцією

окремої держави, міждержавних об'єднань чи міжна(

родних організацій, що забезпечується значною дифе(

ренціацією як управлінської, так збутової складової [7].

Країни, що розвиваються є головними прихильни(

ками створення сприятливих умов для процвітання гло(

бальних корпорацій. Оскільки вони вбачають, що пото(

ки прямих іноземних інвестицій є єдиним важелем впли(

ву на покращення національної економіки, але загроза

експропріації та політичної нестабільності перешкоджає

діяльності глобальних корпорацій. Тому країни готові

на будь(які кроки, щоб отримати інвестиції від міжна(

родних компаній. Така діяльність почалася із створен(

ня державно(приватних компаній зі страхування інозем(

них інвестицій. Вони розглядалися урядами промисло(

во(розвинутих країн не лише як гарант повернення інве(

стицій, а й як цілісна система здійснення зовнішньої

державної економічної політики [1, c. 117—125].

Вперше така національна система була створена у

США згідно з "Економіко(коопераційним актом" (1948 р.).

Вона ставила за мету забезпечення гарантії американсь(

ким інвестиціям, спрямованим на відновлення економі(

ки повоєнної Європи, а також страхування інвестицій

американських корпорацій у слаборозвинутих країнах.

У 1969 році в США була створена "Корпорація із захис(

ту закордонних інвестицій" (ОПІК). ОПІК одразу ж опи(

нилася у складному становищі через зобов'язання ком(

пенсувати втрати американських корпорацій у Чилі після

конфіскації їхнього майна урядом C. Альенде. Побою(

ючись значних збитків, пов'язаних з можливою націо(

налізацією майна корпорацій, ОПІК змушена була вибі(

рково підходити до страхування американських інозем(

них інвестицій. Однак завдяки допомозі уряду з 1981 ро(

ку ОПІК отримала можливість ширшого страхування

інвестицій американських корпорацій [9, c. 175—181].

  

  
  

 

Здійснення своєї виробничої, 
складальної, торгівельної або 

сервісної присутності у двох або 
більше країнах 

Отримання значної частини доходу за 
кордоном та одержання великої частки 
прибутків від зовнішньоекономічної 

діяльності 

Змінити орієнтацію 
підприємницької діяльності 
на зовнішньоекономічну 

ні

та

Наявність відпрацьованого механізму 
координації діяльності філіалів та їх 
міжнародної взаємодії, причому цей 

механізм обов’язково включає 
можливість застосування трансфертних 
цін у поставках між своїми філіалами та 

«глобальне бачення» при прийнятті 
управлінських рішень  

так

Філії не менш ніж у шести країнах 

так

Річний оборот між 
філіалами не менше  

500 млн. дол. 

ні

Зовнішньоекономічна 
діяльність займає не менше 

60 відсотків від доходу 

ні

Проведення злиттів 
та поглинань 

Створення альянсів 

Транснаціональна 
корпорація 

Наднаціональна 
корпорація 

Глобальна 
корпорація 

так

так

так 

Перебування поза 
юрисдикцією окремої 
держави, міждержавних 

об'єднань чи 
міжнародних організацій 

Рис. 2. Алгоритм ідентифікації глобальної корпорації
за стандартами ООН

Джерело: сформовано автором на основі [3; 5; 6]
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На сучасному етапі ОПІК страхує будь(які форми інвес(

тицій американських корпорацій за кордоном. Однак

така ділова практика поширюється лише на країни, з

якими США уклали угоди про захист інвестицій. Стра(

хування інвестицій здійснюється від експропріації, війни,

неконвертованості національної валюти приймаючої

країни [2, с. 54—57]. З настанням будь(якої з переліче(

них подій інвестор звертається до ОПІК з вимогою

відшкодувати йому збитки. У разі розбіжностей обидві

сторони (глобальна корпорація і ОПІК) звертаються до

арбітражного суду США. Така форма страхування за(

кордонних інвестицій підвищує впевненість глобальних

корпорацій у їхньому збереженні. Це пов'язано з тим,

що у разі загрози втрати інвестицій корпорації мають

справу не з місцевими органами влади, а з ОПІК відно(

сини компаній, з якою регламентуються не національ(

ним законодавством приймаючої країни, а "стійкими"

американськими законами. Окрім США, інші промисло(

во(розвинені країни також сформували подібну систе(

му захисту іноземних інвестицій глобальних корпорацій

[10, c. 135—140].

Для визначення результативності системи функціо(

нування глобальних корпорацій на основі діяльності

організацій ООН, нами було проведено авторський

аналіз та визначено країни, що імплементували або ча(

стково імплементували вище зазначені регламенти ООН

в сфері ідентифікації діяльності глобальних корпорацій

(табл. 1).

На сьогодні дискусійним є досить важлива пробле(

ма результативності діяльності ООН в ідентифікації

діяльності глобальних корпорацій [12; 13]. Для вирішен(

ня цієї комплексної проблеми на основі авторського

аналізу, нами пропонується, прив'язати динаміку пря(

мих іноземних інвестицій, валове нагромадження основ(

ного капіталу та сальдо торгового балансу до кількості

імплементованих регламентів ООН в сфері ідентифікації

глобальних корпорацій в системі міжнародних еконо(

мічних відносин. Адже дослідження показують, що краї(

ни, які синхронізують національні та регіональні інсти(

туції до регламентів ООН мають показники транснаціо(

налізації на порядок вище. Оскільки існуюча система

ООН в сфері ідентифікації глобальних корпорацій має

певні неточності, проте є досить результативною не

тільки для країн, що приймають або експортують транс(

національний капітал, але для країн, що приймають гло(

бальні корпорації [14, c. 11—13; 12 c. 427—437].

ВИСНОВКИ
Отже, в процесі ідентифікації загальних принципів

функціонування глобальних корпорацій, слід акценту(

вати увагу на наступних положеннях, що характеризу(

ються новизною. В процесі авторського аналізу вияв(

лено, що на сьогодні базисними вимірами розвитку та

глобалізації корпорацій є: переваги в забезпеченості та

вартості природних ресурсів, квалiфiкацiї та вартості

робочої сили; амортизаційній політиці; посилення анти(

монопольного та трудового законодавства; рiвня опо(

даткування; стабiльностi валют. З огляду на вищеза(

значені базисні теоретичні аспекти ідентифікації гло(

бальних корпорацій слід підкреслити, що їх регулюван(

ня на сьогодні не можливе як на регіональному, так і на

глобальному рівнях, бо значна кількість країн має свої

Таблиця 1. Країни, що імплементували або частково імплементували регламенти ООН
в сфері регулювання діяльності глобальних корпорацій у 2015 році

Джерело: сформовано автором на основі [10, с. 135—140; 11, с. 315—322; 13].

Країна Отримані ПІІ 
(млн $ США) 

Внутрішні 
витрати на 
НДДКР  

у % від ВВП 

Валове 
нагромадження 

основного капіталу  
(у % від ВВП) 

Сальдо  
торгового балансу  

(млрд $ США) 

Кількість 
імплементованих 

регламентів ООН в сфері 
функціонування 

глобальних корпорацій 
Австралія 312,27 2,06 29,4 -4,7 54 
Австрія 126,89 2,67 21,8 -2,6 65 
Британія 1,347,6 1,88 13,45 -176,6 65 
Гонконг 1,184,4 1,23 21,4 -123,4 45 
Данія 146,63 2,72 20,9 5 57 
Індія 76,226 0,88 34,5 -133,9 15 
Ірландія 187,18 1,43 24,2 42,8 54 
Іспанія 537,45 1,35 28,8 -139,5 25 
Італія 364,83 1,18 20,9 -13,6 14 
Канада 520,73 1,84 22,7 47,4 54 
Китай 327,08 1,44 41,1 298,1 32 
Півн.Корея 65,54 3,21 11,6 -13,3 12 
Алжир 6,748 1,12 17,3 11,4 43 
Німеччина 629,71 2,53 19 261,9 65 
Норвегія 93,688 1,88 20,8 83,1 48 
Україна 13,474 0,95 23,2 -14,2 13 
Іран 119,63 0,54 29,3 -21,2 2 
Польща 142,11 1,2 22,1 -38,6 43 
Португалія 114,19 1,51 12,4 -34,2 13 
Росія 324,06 1,03 21,5 200,9 14 
Сінгапур 249,66 1,65 12,4 -25,5 42 
СШA 2,093,0 2,77 17,9 -864,9 12 
Таїланд 85,749 0,54 12,4 -54,5 32 
Туреччина 145,55 0,72 19,9 -70 12 
Угорщина 97,397 0,97 20,9 -0,6 4 
Фінляндія 85,237 3,49 20,6 4,7 36 
Франція 1,026,0 2,02 21,9 -100,6 56 
Чилі 105,55 0,67 11,3 10,9 3 
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внутрішні регламенти відносно діяльності глобальних

корпорацій на своїх територіях. З цього приводу іден(

тифікація діяльності глобальних корпорацій в системі

міжнародних економічних відносин можлива тільки з

позицій створення системи інституцій, які були б вигідні

не тільки країнам, що приймають, а й самим компаніям.

У результаті на сьогодні в системі інституцій ООН була

сформована досить дискусійна система, що не контро(

лює діяльність глобальних корпорацій, проте притри(

мується принципів сумлінної ділової практики. Глобальні

корпорації в цій системі мають змогу відкрито захища(

ти свої інтереси.

Однак слід відзначити, що система ООН є не єди(

ною системою, що регламентує діяльність транснаціо(

нального бізнесу і визначення результативності еконо(

мічної політики міжнародними організаціями, що не

входять до системи ООН є пріоритетами наступних до(

сліджень.
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