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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтенсифікація сучасних глобалізаційних

процесів залучає все більшу кількість корпо-
рацій в боротьбу інтересів на певних національ-
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Завданням представленого наукового дослідження є розрахунок привабливості національних ринків товарів та
послуг для діяльності корпорацій на основі авторського індексу дисипативної економічної рівноваги, що на відміну
від наявних методичних розробок виявити рівноважні ринки для позиціювання, що дає корпораціям більшу рента-
бельність та нижчі трансакційні витрати на цільових локаціях. На статистичній основі Світового Банку та Міжна-
родного Валютного Фонду розраховано динаміку взаємодії ринків товарів та послуг аналізованих країн у площині
міжнародних фінансових організацій на основі загальної суми грошових потоків, що дозволяє виявити рівень залу-
ченості у міжнародні валютні відносини. Розраховано динаміку взаємодії аналізованих національних ринків товарів
та послуг в площині транснаціоналізації грошових потоків що дозволяє виявити результативність позиціювання міжна-
родних корпорацій на аналізованій локації. Запропоновано градацію коефіцієнтів ефективності Індексу дисипатив-
ної економічної рівноваги за складовими привабливості національних ринків товарів та послуг для діяльності корпо-
рацій, що на відміну від наявних методичних розробок дозволяє оптимізувати присутніх міжнародних корпорацій
цільових локаціях.

The task of the presented research is to calculate the attractiveness of national markets for goods and services for
corporations based on the author's index of dissipative economic equilibrium, which unlike the available methodological
developments identify equilibrium markets for positioning, which gives corporations greater profitability and lower
transaction costs at target locations. On the basis of the statistical basis of the World Bank and the International Monetary
Fund, the dynamics of interaction between the markets for goods and services of the countries in question in the plane of
international financial organizations on the basis of the total amount of cash flows, allows to reveal the level of involvement
in international monetary relations. The dynamics of interaction of the national markets of goods and services under
consideration in the plane of transnationalization of cash flows is calculated to determine the effectiveness of positioning
of international corporations in the analysed location. The gradation of the coefficients of the effectiveness of the Index
of dissipative economic equilibrium according to the components of the attractiveness of the national markets for goods
and services for the activities of corporations is proposed, in contrast to the available methodological developments, it
allows to optimize the presence of international corporations in target locations.
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них ринках. У цій боротьбі деякі корпорації
демонструють дивно стабільне положення
внутрішніх процесів, не дивлячись на перманен-
тний стан нестабільності у світовій системі еко-



10
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15—16, 2018

номічних відносин. Перш за все це детерміно-
вано стійкою економічною рівновагою на пев-
них національних ринках, не дивлячись на не-
гативні тенденції глобального масштабу. Об-
грунтування і позиціювання на стабільних
рівноважних ринках дає корпораціям більшу
рентабельність та нижчі трансакційні витрати.
Однак методики та індекси, які надавали б змо-
гу корпораціям оцінити рівноважність націо-
нальних ринків товарів та послуг, не має. Як

свідчать авторські дослідження, економічна
рівновага національних ринків товарів та по-
слуг [1; 3] все менше регламентується на націо-
нальним урядом і все більше залежить від
міжнародних економічних відносин між регіо-
нальними інтеграційними угрупованнями,
міжнародними організаціями та транснаціо-
нальними корпораціями. В існуючому інстру-
ментарії, що складається з догм міжнародних
організацій (МВФ, ООН, Світовий Банк,

Рис. 1. Динаміка взаємодії ринків товарів та послуг аналізованих країн у площині
міжнародних фінансових організацій на основі загальної суми

грошових потоків за період 2007—2017 рр.

Джерело: [8].
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Міжнародний Економічний Форум) є ряд мо-
делей, які акцентують увагу на тільки деяких
факторах економічної рівноваги, в основному
розраховуються експертним методом і не не-
суть рекомендаційної функції. Моделі, які виз-
начають економічну рівновагу країни щодо її
місця в глобальній економіці, відсутні. Разом з
цим, на відміну від існуючих концепцій ав-
торські розробки акцентують увагу на інтегра-
тивному підході у визначенні економічної
рівноваги певних ринків товарів та послуг. В та-
ких апробаціях авторського підходу є значна
практична цінність для діяльності корпорацій,
даючи змогу визначити найбільш привабливі
цільові ринки для позиціювання і тим самим
зменшити ризики, збільшити рентабельність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз літературних джерел свідчить, що

проблематика привабливості національних
ринків товарів та послуг для діяльності корпо-
рацій є досить мало дослідженою і в своїй

сукупності автори розкривають тільки певні
аспекти, а саме: Сазонець І.Л. [1], Марти-
нюк В.П. [3], також авторську проблематику у
своїх звітах досліджують Світовий Банк [5],
Міжнародних Валютний Фонд [4].

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є розрахунок привабливості

національних ринків товарів та послуг для
діяльності корпорацій на основі авторського
індексу дисипативної економічної рівноваги.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для апробації авторської індексу нами було

відібрано 35 країн, що відповідають таким па-
раметрам дослідження. По-перше, обрані краї-
ни, публікують публічну інформацію відносно
показників, що необхідні для розрахунку ав-
торського індексу. По-друге, країни обрані та-
ким чином, щоб відобразити повний спектр
інтеграції, від не інтегрованих до країн, що є
частково координаторами глобальної системи

Рис. 2. Динаміка взаємодії аналізованих національних ринків товарів та послуг у площині
транснаціоналізації грошових потоків за період 2007—2017 рр. (вісь z показник капіталізації

ТНК на територіях присутності млрд дол.)
Джерело: [8].
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економічної рівноваги. На першому етапі апро-
бації авторського індексу привабливості націо-
нальних ринків товарів та послуг для діяльності
корпорацій був розрахований загальний потік
грошовий коштів між аналізованими країнами
та міжнародними фінансовими організаціями.
Слід зазначити, що всі аналізовані дані мають
позитивні значення так як в авторському до-
слідженні сума коштів у вигляді кредиту або до-
помоги додається до засобів, які країна платить
як внесок за участь у діяльності організації. За-

галом характеристика співробітництва міжна-
родних організацій з аналізованими країнами
представлено на рисунку 1.

Як видно з рисунка, далеко не всі з аналізо-
ваних національних ринків товарів та послуг
мають розвинені зв'язки з міжнародними
фінансовими організаціями. Так, лідером за
цим елементом у авторському індексі дисипа-
тивної економічної рівноваги є США. На про-
тивагу США тільки Німеччина, Японія та Бри-
танія можуть демонструвати показники набли-

Рис. 3. Структура товарообороту в рамках інтеграційних угод серед ринків товарів та послуг
аналізованих країн за 2007—2017 рр. (млрд дол.)

Джерело: [8].
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жені до США. Для розрахунку авторського
індексу дисипативної рівноваги нами також
було проаналізовано динаміку взаємодії аналі-
зованих країн в площині транснаціоналізації
грошових потоків, що представлено на рисун-
ку 2.

Слід відмітити, взаємодія національних
ринків товарів та послуг в площині трансна-
ціоналізації грошових потоків має також нео-
днозначні ефекти. ПІІ транснаціональних ком-
паній (ТНК) з країн, що розвиваються в 2017 році

досягли нової пікової позначки в 454 млрд до-
ларів.

Разом з цим, слід відмітити, за показником
кількості корпорацій та капіталізацією на те-
риторії присутності такі країни, як США,
Німеччина, Китай, Франція, Великобританія
демонструють показники, що набагато переви-
щують всі інші країни [3,2]. Вищезазначена теза
свідчить проте, що хоча в країнах, що розвива-
ються, ТНК мають значні інтереси, проте ці
ТНК належать саме розвиненим країнам. За та-

Таблиця 1. Градація коефіцієнтів ефективності
Індексу дисипативної економічної рівноваги за складовими привабливості

національних ринків товарів та послуг для діяльності корпорацій
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ких умов прямі іноземні інвестиції дійсно роз-
міщюються в країнах, що розвиваються проте
потім весь прибуток від діяльності ТНК повер-
тається в країни першого світу у вигляді вар-
тості акцій та інших виплат акціонерам. Для
розрахунку авторського індексу дисипативної
рівноваги нами також було проаналізовано
ефективність взаємодії національної економі-

ки в площині регіональної економічної інтег-
рації, що представлено на рисунку 3.

Як свідчить структура товарообороту, в
рамках інтеграційних угод серед аналізованих
країн за 2007—2017 рр. національні ринки то-
варів та послуг, які продемонстрували в цьому
вимірі найбільші показники торгового оборо-
ту є перш за все США, Німеччина, Китай, Ро-
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Рис. 4. Динаміка інтегрального показника індексу дисипативної економічної рівноваги
серед аналізованих країн за 2007—2017 рр.

Джерело: [8].
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сія, Великобританія, Франція та Японія. Вище,
зазначене свідчить, що в якомусь сенсі наприк-
лад, Німеччина завдяки тому, що вона є членом
Європейського Союзу, має досить потужні
ринки збуту та ринки робочої сили в обличчі
інших країн інтеграційного угруповання, що не
можуть конкурувати на спільних ринках, така
ж ситуація в інтеграційному сенсі дисипатив-
ної економічної рівноваги проглядається в
США, Китаї та Росії, де завдяки країнам сате-
літам забезпечується додаткові потоки ре-
сурсів усіх видів.

На наступному етапі апробації авторсько-
го індексу нами було застосовано шкалу для
інтерпретації результатів дослідження, що
дало змогу не розкривати зміст висновків по
кожному ринку товарів та послуг аналізованих
країн. Загалом Градація коефіцієнтів ефектив-
ності Індексу дисипативної економічної рівно-
ваги за складовими серед ринків товарів та по-
слуг аналізованих країн представлена в таблиці
1.

Як свідчить Градація коефіцієнтів ефектив-
ності Індексу дисипативної економічної рівно-
ваги за складовими серед ринків товарів та по-
слуг аналізованих країн, рівень ефективності
взаємодії за складовими досить чітко характе-
ризує країни відносно глобальної економічної
системи. Так, наприклад, ефективність взає-
модії національної економіки в площині міжна-
родних фінансових організацій свідчить, що в
категорію відносно ізольованих країн "0"-"400"
потрапили Сінгапур, Пакистан, Росія, Норве-
гія, Україна, Таїланд, Арменія, Ліван, Чилі,
Азербайджан та інші.

Дійсно якщо розглянути історію економіч-
них криз на цих територіях, то саме на ці пе-
ріоди приходилась допомога від міжнародних
фінансових організацій, проте таке втручання
мало декларативний характер. Тому ефект від
такої взаємодії був короткостроковим та
фінансово обтяжливим. До категорії країн по-
слідовників "400"—"1000" потрапили Туреччи-
на, Арменія, Колумбія, Бразилія, Австралія,
Півд. Корея, Єгипет, Австрія, Гонконг. У вище-
зазначених країнах взаємодія носить прагма-
тичний, помірний характер, країни мають тісні
зв'язки, проте не мають координуючих функ-
цій. У періоди економічної нестабільності вище
зазначені країни та їх ринки завдяки більш
тісному співробітництву та внескам були проф-
інансовані як у сфері підтримки інвестиційної
підтримки, так і стабілізаційних заходів. Це
дало швидше подолати наслідки світової еко-
номічної кризи у 2008 році. До категорії країн
інтеграторів "1000" та вище потрапили Китай,

Канада, Німеччина, Британія, Мексика, Фран-
ція, Японія, Польща, СШA. Взаємодія в цих
країн носить координуючий та системоутворю-
чий характер, країни мають панівне становище
у розпорядженні акумульованими ресурсами в
рамках сформованих інституцій, це дозволило
в період світової економічної кризи утримати
макроекономічні показники майже незмінни-
ми. Загалом динаміка інтегрального показни-
ка індексу дисипативної економічної рівнова-
ги ринків товарів та послуг серед аналізованих
країн за 2007—2017 рр. представлена на рисун-
ку 4.

ВИСНОВКИ
Отже, в процесі розрахунку привабливості

національних ринків товарів та послуг для ді-
яльності корпорацій за 2007—2015 рр. було ви-
явлено результати які характеризують новиз-
ною. По-перше, не тільки національні ринки
товарів та послуг, що мають величезний еконо-
мічний масштаб діяльності можуть ефективно
взаємодіяти в системі світогосподраських
відносин, це наочно демонструють такі країни,
як Польща, Арменія та Сінгапур. Завдяки ви-
сокому рівню ефективності взаємодії в площині
міжнародних фінансових організацій, трансна-
ціональних корпорацій та регіональної інтег-
рації, в періоди негативних флуктуацій еконо-
мічної системи ці локації забезпечують собі
стабільний розвиток і економічну рівновагу,
тим самим дозволяючи корпораціям, які діють
на цих локаціях мати більш високу рента-
бельність. По-друге, теоретичні опрацювання,
що акцентують увагу на значенні розміру
ринків товарів та послуг в міжнародних коор-
динатах забезпечення економічної рівноваги як
виявило авторське дослідження не спрацьову-
ють. Наприклад, Росія, не дивлячись на вели-
чезні розміри, природні ресурси, має досить
слабкі показники дисипативної економічної
рівноваги, що досить сильно впливає на резуль-
тативність діяльності корпорацій на цій локації.
По-третє, інтеграція країни в інституційну си-
стему економіки є необхідною умовою існуван-
ня, а не підступами геоекономічної боротьби,
тому, так як забезпечує більш сприятливі умо-
ви для діяльності корпорацій. Як свідчить при-
клад Росії, міжнародна ізоляція на сьогодні
може принести збитки національному ринку
товарів та послуг не менше ніж природна ката-
строфа, а тому виявлення базових сценаріїв
розвитку новітньої системи взаємодії суб'єктів
забезпечення економічної рівноваги та розроб-
ка стратегії інтеграції України до інституцій-
ної системи економіки є необхідною умовою
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формування сприятливої середи діяльності
корпорацій.
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