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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАЦІЙ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Вступ. Характерною ознакою сучасної глобаліза-
ції світової економіки є підсилення її тенденцій. Але 
вони дотепер є недостатньо досліджені. Крім того, досі 
немає загально визнаного і точного тлумачення сутно-
сті глобалізації як наукової категорії. В першу чергу це 
вимагає глибокого і всебічного теоретичного осмис-
лення особливостей глобалізованої економіки, її пере-
ваг та недоліків, розробки, удосконалення і втілення 
практичних рекомендацій на всіх рівнях управління 
для врахування впливу глобалізації та інтеграції як її 
наслідків. Крім того, сучасний понятійний апарат не 
враховує специфіки періоду глобалізаційних та інте- 
граційних процесів і потребує корегування наукових 
категорій як за формою, так і за змістом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загально-
визнаною точкою зору є те, що на початку 70-80-х ро-
ків XX століття інтернаціоналізація світової економіки 
перейшла до сталої стадії глобалізації. Але витоки гло-
балізації, на наш погляд, з’явилися ще у першій поло-
вині XX століття, в епоху так званого космополітизму. 
Так, великий глобалізаційний музикант Антон Рубін-
штейн вважав, що космополітизм може бути «на- 
садженим», а патріотизм є вродженим. Глобалізація, 
яка охопила світове господарство, змінює співвідно-
шення між внутрішніми та зовнішніми факторами ма-
теріального виробництва, технологій, інвестицій в 
економічні ресурси та інше. 

Розвиток національних економік на сучасному 
етапі неможливий без врахування таких зовнішніх  
факторів: 

— міжнародного розподілу праці та кооперації ви-
робництва, зовнішньої торгівлі, підсилення взає-
мозв’язків і взаємозалежності національних економік 
при їх участі у світовому господарстві; 

— підсилення ролі контролю і його розподілу  
(розподілений контроль); 

— визначення особливостей формування, роз- 
витку підприємств та управління (стратегічного, так-
тичного та оперативного) в умовах глобалізації. Воно 
регулюється не тільки національними, а й міждержав-
ними та наднаціональними органами управління при 
розподіленому між ними контролі. 

Розробка та реалізація національних стратегій 
економічного розвитку вимагає враховувати міжна- 
родні пріоритети, стандарти, норми поведінки та нор-
мативи основних учасників глобалізованої господар-
ської діяльності. Тому необхідна адаптація до них та 
коригування українського нормативно-правового за- 

безпечення економічної діяльності суб’єктів господа-
рювання. 

Глобалізація, як якісно новий етап в еволюції  
розвитку світової економіки, виникла на межі XX 
і XXI століть. За останні три десятиріччя значно акти-
візувалися та загострилися дискусії в наукових і діло-
вих колах щодо його сутності, позитивних і негатив-
них рис та наслідків. Вітчизняна економічна думка 
формувалась у загальному руслі світового розвитку. Її 
особливістю була креативна спрямованість. Як прик-
лади, наведемо таке: 

— концепція довгих або великих хвиль з підвищу-
вальними фазами Миколи Кондратьєва [1], яка від- 
крила цілий напрямок досліджень, що продовжується 
й зараз; 

— дослідження М.І. Туган-Барановським ролі та 
динаміки капіталовкладень, які визначають основи 
циклічного розвитку; 

— теоретичні передумови й двухсекторні моделі 
(для засобів виробництва та предметів споживання) 
для визначення збалансованих довгострокових темпів 
розвитку економіки, які розроблені Г. А. Фельдманом 
та іншими з метою їхнього практичного впровадження 
та використання в прогнозуванні й плануванні еконо-
мічних процесів. 

Історія економічних наук свідчить про те, що  
більшість проблем, які породжували суперечки науко-
вців багато років тому, повертаються назад на новому 
витку історичного розвитку. Цей об’єктивний процес 
вимагає  обов’язкового вивчення та дослідження ево-
люції господарських процесів та оцінки їхнього стану. 

Відтепер немає єдиної думки щодо змісту терміну 
«глобалізація». Зокрема, М. Кальтес вважає, що глоба-
лізація — це нова капіталістична економіка, інформа-
ція, знання та інформаційні технології. Їх автор роз- 
глядає як головні джерела продуктивності та конку-
рентоспроможності. Вона організується через сітьову 
структуру менеджменту, виробництва та розподілу (а 
не окремих фірм, як раніше) [2, с. 65]. Вважаємо, що 
автор не акцентує увагу на комплексному підході до 
визначення економічної суті терміну «глобалізація», а 
розкриває лише її структурні елементи. 

А.О. Задоя [3, с. 15] під терміном «глобалізація» 
розуміє якісно новий етап розвитку інтернаціоналіза-
ції господарського життя. Однак у визначенні автор не 
пояснює сутність даного поняття. 

На наш погляд, «глобалізація» — це сталий, без-
поворотний процес укрупнення системи або «ком- 
плексу» суб’єктів господарювання світової економіки, 
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яким притаманні щільні взаємообумовленість і взає-
мозв’язки. Наслідком глобалізації є інтеграційні про-
цеси, які характерні для усіх рівнів  економіки: мега-, 
макро-, мезо-, мікро- та нанорівня. 

Постановка проблеми. Тісні взаємозв’язки й обу-
мовленість наукових категорій вимагають комплекс-
ного підходу щодо їхнього вивчення й удосконалення 
з врахуванням загальнонаукового принципу дослід-
ження від загального до часткового. Таким вимогам 
відповідає методологія економічної науки [4, с. 292]. 
Тому актуалізується проблема її удосконалення. 

Метою статті є оцінка тенденцій розвитку глоба-
лізаційної економіки. 

Задля її досягнення необхідно вирішити наступні 
завдання: 

— виявлення тенденцій, що впливають на націо-
нальні економіки в період глобалізації та визначення 
їх особливостей; 

— уточнення економічної сутності глобалізації; 
— розробка типології суб’єктів господарювання в 

умовах глобалізації; 
— дослідження проблеми зменшення кількості 

кваліфікованих працівників в умовах глобалізації та 
напрямів їх відтворення; 

— розробка заходів щодо організації та функціо-
нування корпорацій в умовах глобалізації. 

Теоретичні основи дослідження. На підставі прове-
деного аналізу [2, 3, 5, 6] у дослідженні виявлено  
особливості сучасної глобалізованої економіки, озна-
ками якої є: 

— міжнародна інтеграція як наслідок глобалізації; 
— підсилення ролі аналізу макро- і мегаоточення; 
— вільне перетікання великого капіталу до регіо-

нів, де можливе отримання максимального прибутку, 
і як наслідок, пов’язані з ними міграційні процеси  
і виток кваліфікованих кадрів; 

— загострення соціально-економічних конфлік-
тів, що вимагає їхнього дослідження, та ін. 

Звичайні форми організації національного виро-
бництва (централізована, децентралізована та змі-
шана) доповнились інтернаціоналізованою формою, 
яка набула сталості. 

Визначимо, що сучасний етап розвитку глобалі-
заційних та інтеграційних процесів потребує прове-
дення: 

— міжгалузевих економічних досліджень; 
— інтеграції академічної, вузівської, галузевих  

і заводських наук та практик; 
— розробки та удосконалення структури елемен-

тів систем державного, міждержавного та інтернаціо-
налізованого регулювання економічної діяльності в 
умовах глобалізації, а також уточнення змісту кожного 
з елементів. 

Різноманіття ринкових процесів в умовах глоба-
лізації, на наш погляд, потребує ситуаційної оцінки та 
врахування наступних змін: 

— переорієнтації з формування й реалізації зви-
чайних «стратегій зростання» до інших, більш склад-
них «стратегій розвитку» (з урахуванням диверсифіка-
ції виробництва, ефективного використання еконо- 
мічних ресурсів, територіального розміщення, взаємо-
відносин та ін.) суб’єктів господарювання; 

— кон’юнктури ринку; 
— оперативного реагування на швидку зміну умов 

функціонування з позиції ускладнення та з урахуван-
ням зовнішніх та внутрішніх негативних факторів 
впливу на стан економіки суб’єктів господарювання; 

— ускладнення та загострення соціально-еконо-
мічних та екологічних явищ і процесів; 

— диверсифікація виробництва; 

— необхідність розподіленого контролю на мега-, 
макро-, мезо-, мікро- та нанорівнях. 

До організації та функціонування розподіленого 
контролю учасників ринкових взаємовідносин в умо-
вах глобалізації пропонується застосування комплекс-
ного системного підходу. Так, Джордж Сорос пов’язує 
вплив глобалізації зі станом сучасних основоположних 
міжнародних інститутів, таких  як ООН, Світовий 
банк і Міжнародний валютний фонд, виявляє їх слабкі 
сторони і пропонує ефективні заходи по корекції їх 
недоліків, а також показує безумовні економічні і со-
ціальні переваги єдиної світової системи [6, с. 24-35]. 
Оскільки головними суб’єктами економічної діяльно-
сті є корпорації (національні, міжнаціональні, транс-
континентальні корпорації та інші), одним із важли-
вих завдань сучасних економічних теорій є розробка 
їхньої класифікації. Систематизація літератури [1-6], 
аналіз існуючих підходів до визначення типології кор-
порацій дозволили авторам запропонувати класифіка-
цію, яку побудовано з урахуванням особливостей гло-
балізаційних і інтеграційних процесів. Класифікація 
дозволяє систематизувати та структурувати розмаїття 
суб’єктів господарської діяльності за ключовими озна-
ками з подальшим поділом їх за видовими групами, а 
потім деталізувати, досліджувати та визначати особли-
вості кожної з них. 

В дослідженні нами пропонується класифікація 
(типологія) суб’єктів господарювання в умовах глоба-
лізації та інтеграції за такими ознаками: 

1) за територіальним охопленням або розпов-
сюдженістю виокремлюються — національні, регіо- 
нальні, багатонаціональні, континентальні, міжконти-
нентальні та транснаціональні корпорації (ТНК); 

2) за структурним поділом — галузеві, міжгалузеві,
змішані; 

3) за особливістю операційних процесів — науково-
дослідницькі, дослідно-конструкторські і проектні ор-
ганізації; добувні, виробничі, у сфері послуг, змішані 
корпорації; 

4) за формою організації контролю — концерни
і кластери, фінансово-промислові групи, науково- 
виробничі об’єднання та інші; 

5) за структурою корпоративної власності  —
корпорації, де основними власниками є трудовий ко-
лектив; корпорації; корпорації, коли власниками є  
зовнішні володарі акцій; змішані. 

Одним із наслідків глобалізації світової еконо-
міки (господарства) є підсилення міграційних проце-
сів. Нагальною проблемою в Україні є виток молоді та 
кваліфікованих трудових ресурсів, як активної частки 
населення. 

Гостро для підприємств України постає питання 
відтворення потенціалу робочої сили, й зокрема по- 
тенціалу висококваліфікованих працівників. За останні 
роки значна кількість кваліфікованих працівників  
емігрувала, також відбулася втрата населення шляхом 
природного убутку. Це пов’язано з впливом політич- 
ного та економічного стану в Україні на рівень життя, 
кількість, частку висококваліфікованих працівників в 
робочій силі та її конкурентоспроможність. 

Зазвичай, різні школи встановлювали до еконо-
мічного суб’єкта (homoeconomicus) різні сподівання, 
що пояснюється особливостями їх економічної пове-
дінки. Так, Дж. Кейнс вважав індивіда схильним до 
заощаджень і схильним до «грошових ілюзій» [7, 
с. 354], М. Фрідман  виявляє у індивіда «адаптивні очі-
кування» [5, с. 24-27]. 

В умовах глобалізованої системи професійно-тру-
дова діяльність пов’язана з розвитком професійних, 
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трудових навичок людини, способів виробництва ма-
теріальних і нематеріальних благ. Категорію «зайняті» 
з позиції їх участі у трудовій діяльності доцільно роз- 
глядати за двома категоріями, як низько- та висококва-
ліфіковані. Висококваліфіковані працівники є важли-
вою частиною трудових ресурсів, яка утворює інте- 
лектуальний потенціал України. Отже, проблема змен-
шення кількості кваліфікованих працівників (нанорівень) 
в умовах глобалізації потребує дослідження й розв’я-
зання шляхом розробки заходів, які сприятимуть  
зменшенню негативного впливу цього процесу на віт-
чизняну економіку. 

В економічній теорії [5; 8] робоча сила розгляда-
ється як здатність людини до праці, сукупність фізич-
них і духовних здібностей, які людина використовує у 
своїй професійній діяльності. Праця є важливою умо-
вою існування людини, її розвитку й добробуту сус- 
пільства загалом. Різновидом соціальної поведінки 
людини є трудова діяльність. Основним видом трудо-
вої діяльності є продуктивна праця людини в певній 
галузі її життєдіяльності і класифікується як профе-
сійна праця. Відповідно до Методологічних положень 
[9] до трудової діяльності відносяться всі види про- 
дуктивної діяльності, що здійснюється особами будь-
якої статі та віку з метою виробництва товарів або на-
дання послуг для використання іншими особами або 
для власного використання, як оплачувані, так і не-
оплачувані. Вперше з часу прийняття міжнародних ре-
комендацій по статистиці зайнятості, неповної зайня-
тості і безробіття, нові концептуальні рамки статис-
тики трудової діяльності повністю збігаються із за- 
гальними межами сфери виробництва системи націо-
нальних рахунків (СНР-2008), а також концепцією 
економічних одиниць. 

У дослідженні [10] сформовано способи (інстру-
менти) відтворення ділових якостей людини в кон-
тексті покращення в майбутньому рівня їх потенціалу 
задля зростання ефективності виробництва суб’єктів 
господарювання [10, с. 72]. 

Аналіз статистичних даних кількості населення 
України за період 1992-2018 рр. [11] виявив, що почи-
наючи з 2009 року спостерігається негативна тенден-
ція поступового зниження кількості населення. 

Для дослідження статистичних даних обрано ін-
тервал з 2000 по 2018 р. Прогнозний аналіз проведено 
за період з 2018 по 2024 р. з врахуванням  зовнішніх 
факторів та згладжування, що відбувається з викорис-
танням технології машинного навчання. Зазвичай, 
традиційні підходи щодо  прогнозування населення 
враховують: загальні закони розвитку населення, ана-
ліз статистичних закономірностей, базуються на сто-
хастичній інтерпретації населення. За призначенням 
усі демографічні прогнози поділяються на реалістичні, 
аналітичні, нормативні, прогноз-застереження та  
функціональні. Демографічний прогноз — перспекти-
вний розрахунок чисельності населення. Він ґрунту- 
ється на даних про зміну чисельності, статевовікової 
структури, народжуваності, смертності, міграції як у 
минулому, так і майбутньому тощо. 

Автори намагалися зробити реалістичні коротко-
строкові прогнози за період до 5 років, оскільки саме їх 
використовують у розрахунках балансів робочої сили. 
При реалістичних прогнозах на кожний окремий мо-
мент часу всі параметри визначаються не як окремі 
величини, а як довірчі інтервали, тобто максимальне 
й мінімальне значення показників, які, швидше за все, 
досягнуті не будуть. Тобто, довірчий інтервал є діапа-
зоном, що оточує кожне прогнозоване значення, в 
який, згідно з прогнозом (з нормальним розподілом), 

має потрапити 95% майбутніх точок. Довірчий інтер-
вал допомагає з’ясувати точність прогнозу. Чим менше 
інтервал, тим вище довіра до прогнозу для тієї чи ін-
шої точки. 

Існує багато методів прогнозування тенденції чи-
сельності населення, наприклад: екстраполяційні ме-
тоди, метод марківських ланцюгів, методи Хольта  
і Брауна, метод Вінтерса, регресійні методи прогнозу-
вання, методи Бокса-Дженкінса (ARIMA), метод «Гу-
сениці» SSA та інші. 

Автори обрали екстраполяційний метод (метод 
оцінки тенденцій), що ґрунтується на даних про сере-
дньорічні абсолютні зміни чисельності населення за 
певний період. Якщо ці показники відомі, то можна 
розрахувати чисельність населення на будь-яку кіль-
кість років уперед, вважаючи їх сталими на весь про-
гнозний період. Екстраполяційний метод найбільш 
поширений і дає уявлення про динаміку демографіч-
ного явища.   

Новітні інформаційно-комунікаційні технології 
значно спрощують  прогнозування можливостей від- 
творення трудових ресурсів з використання ІТ і нового 
підходу [12, с. 49-53]. Суть його полягає у відтворенні 
потенційної частини трудових ресурсів у контексті 
зростання якостей висококваліфікованих працівників. 
Використання Office 365, Excel 2016, Excel 2019 спро-
шує процедуру прогнозування внаслідок викорис-
тання функцій прогнозування часових рядів для пе-
редбачення майбутніх значень з урахуванням ретро-
спективних даних, в яких використовуються передові 
методи машинного навчання, такі як експоненційне 
потрійне згладжування. Прогноз передбачає майбутні 
значення  на основі статистичних даних і алгоритму 
експоненційного згладжування (ETS) версії AAA. 

Результати дослідження. У дослідженні викорис-
тано статистичні дані Держстату України за  період з 
2000 по 2018 р. [11]. Проведено дослідження чисель-
ності населення й прогнозування тенденції їх кількості 
в короткостроковій перспективі. Аналіз статистичних 
даних чисельності населення України в цілому та  
частки економічно-активного населення (робочої 
сили) показав, що вона не перевищує 55%. 

За результатами аналізу динаміки чисельності на-
селення обґрунтовано прогноз чисельності населення 
країни до 2024 р. Виявлено негативну тенденцію за- 
гального скорочення чисельності населення країни в 
цілому. Негативна тенденція загального скорочення 
кількості населення має об’єктивні причини, що 
пов’язані з військовими діями, смертністю та нега- 
тивним станом економіки України, яка спричинила 
безробіття. Серед важливих причин є також міграція 
населення, обумовлена впливом глобалізаційних про-
цесів на національну економіку. Однією з важливих 
проблем відтворення трудових ресурсів є зростання  
рівня продуктивності праці. Тому доцільною визна- 
чена необхідність аналітичної оцінки розподілу трудо-
вих ресурсів держави за віковими категоріями та ген-
дерними ознаками, прогнозування тенденції зміни  
кількості населення в цілому та визначення частки 
його трудових ресурсів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
У статті: 
1) визначено тенденцію підсилення глобалізацій-

них процесів; 
2) уточнено сутність дефініції «глобалізація» з

урахуванням розширення взаємозв’язків суб’єктів  
господарювання у світовій економіці; 

3) за результатами проведеного статистичного
аналізу виявлено негативну тенденцію загального ско- 
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рочення чисельності населення країни та складено 
прогноз зміни населення країни до 2024 р.; 

4) обґрунтовано класифікацію корпорацій в умо-
вах глобалізації за п’ятьма ознаками: територіальним 
охопленням, структурним поділом, особливістю опе-
раційних процесів, формою організації контролю, 
структурою корпоративної власності. Для практичного 
застосування запропонованої класифікації корпорацій 
в умовах глобалізації в подальших дослідженнях необ-
хідно визначити особливості кожної видової групи. 

Перспективою подальших досліджень є: 
1) визначення особливостей організації та функці-

онування корпорацій в умовах глобалізації, що потре-
бує розробки на державному рівні відповідних заходів;  

2) аналіз динаміки трудових ресурсів за групами;
аналіз зміни чисельності населення України, згрупо-
ваного за гендерною ознакою та зміни чисельності  
міського й сільського населення; проведення ситуа-
ційної оцінки впливу інновацій на рівень відтворення 
трудових ресурсів корпорацій України в умовах глоба-
лізації та інтеграції. 

Існує необхідність створення комплексної мето-
дики оцінки трудових ресурсів суб‘єктів господарю-
вання та розробки заходів, спрямованих на зниження 
негативного впливу міграції висококваліфікованих 
працівників з нашої країни й пожвавлення національ-
ної економіки з урахуванням впливу глобалізаційних 
та інтеграційних процесів економічної науки і прак-
тики з метою відродження та розвитку України. 
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