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Изложены особенности определения субъектов экономической
власти в социальной сфере общественной жизни.
Features of definition of subjects of economic authority in social
sphere of public life are stated.
Вченіполітологи, соціологи в
своїх дослідженнях приділяють знач
ну увагу проблемі влади в політич
ній та соціальній сферах суспільно
го життя. Проте роль та значення
влади в економічній сфері й досі
залишаються дискусійним. Проб
леми економічної влади були пев
ною мірою розглянуті кількома віт
чизняними та зарубіжними дослід
никами, зокрема Задорожним Г. В.,
Мочерним С. В., Халіповим В. Ф. і
іншими, проте не було в достатньо
му обсязі розроблено понятійний
апарат, виокремлено основних ак
тивних суб’єктів владарювання. Ми
не ставимо собі за мету виявити та
розкрити всі сторони економічної
влади, а зосереджуємо свою увагу
на суті, структурі та формах вияву
економічної влади через її дієвих
агентів — суб’єктів економічної
влади.
Кожному історичному етапу
розвитку суспільства характерні
відмінні умови життя, засоби ви
робництва, характер взаємовідно
син, але у будьякий період часу у
будьякому місці земної кулі суспіль
ним відносинам притаманна влада.
Влада політична, релігійна, духов
на, батьківська, економічна і т.д.
Визначальне значення при транс
формуванні та становленні нової
економічної системи відіграє еко
номічна влада, адже вона є власни
ком і розпорядником матеріальних
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та трудових ресурсів, засобів ви
робництва, капіталу тощо, розви
ток та вдосконалення яких суттєво
впливають на рівень розвитку, кон
курентоспроможність та місце краї
ни у світовому співтоваристві.
Поняття економічної влади тео
ретики та практики економіки виз
начають виходячи із загального
уявлення, що економічна влада —
це можливість та здатність здій
снювати цілеспрямований вплив
на агентів економічної системи.
Джордж Стейнер та Джон Стей
нер, американські професори з
менеджменту, визначають еконо
мічну владу як здатність корпорації
здійснювати вплив на події, діяль
ність та людей шляхом контролю
над ресурсами, особливо власні
стю [1, С. 51].
Економічна влада — це специ
фічне відношення між економічни
ми інститутами та організаціями, а
також соціальними групами та ок
ремими особами, діяльність яких
пов’язана з економікою, в межах
якого один з них (суб’єкт економіч
ної влади), використовуючи ряд
ресурсів та інструментів влади, ге
нерує навколо себе власний про
стір, в межах якого всі інші інститу
ти та групи вимушені більш чи менш
додержуватись волі й інтересів
суб’єкта економічної влади, посту
паючись в деякій мірі власними ін
тересами та цілями [2, С. 51—52].
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Економічна влада реалізується
через економічних агентів, які діють
в економічному просторі, мають
економічні інтереси та володіють
економічними інструментами й ре
сурсами. Незалежна й демократич
на держава повинна мати стабіль
не економічне підґрунтя і тому одне
з основних місць посідає питання
кому і в яких частках належить еко
номічна влада, хто є її суб’єктами?
Чи є власником тільки та особа,
що має право власності на деякі
засоби виробництва, матеріальні
або духовні блага й особисто здій
снює щодо своєї власності й володін
ня, й користування, й розпоряджен
ня? Загальні визначення суб’єкта
економічної влади не містять такої
обов’язкової умови: «Економічний
суб’єкт — це особа, що здійснює
економічну, господарську діяль
ність, будь то людина, родина, під
приємець, держава» [3, С. 862].
Економічна влада може бути де
легована багатьом особам окрім
безпосереднього власника блага.
Особам, які здійснюють управлін
ня, користування, тимчасове воло
діння, організацію, регулювання,
контроль, фінансування. Найбіль
ший вплив зазначені особи мають в
середині організації — вони є без
посередніми керівниками й наділе
ні певними повноваженнями. Про
те їх влада розповсюджується й за
межі організації. Зазначені особи
визначають тактику організації, ме
тоди та способи досягнення стра
тегічних цілей і тому їх владні наста
нови формують політику організа
ції, яка здатна розширювати ви
робництво, ринки збуту товарів та
послуг і таким чином впливати на
інших суб’єктів господарювання.
Якщо у виокремленні суб’єктів
економічної влади спиратись на
власність та право власності, як юри
дичного відбиття структурного роз

маїття економічних агентів, то необ
хідно згадати класифікацію можливо
го використання права власності,
що була запропонована англійсь
ким юристом А. Оноре і включає 11
елементів:
1) право володіння, тобто винят
кового фізичного контролю над
річчю;
2) право користування, тобто
особового використання речі;
3) право керування, тобто рішен
ня, як і ким річ може бути викорис
тана;
4) право на дохід, тобто на бла
га, виникають від попереднього
особистого користування річчю чи
від дозволу іншим особам користу
ватися нею;
5) право на «капітальну вар
тість» речі, що припускає право на
відчуження, споживання, зміну чи
знищення речі;
6) право на безпеку, тобто імуні
тет від експропріації;
7) право на перехід речі в спад
щину чи за заповітом;
8) безстроковість;
9) заборона шкідливого викори
стання, тобто обов’язок утримува
тися від використання речі шкідли
вим для інших способом;
10) відповідальність у вигляді
стягнення, тобто можливість відібран
ня речі на сплату боргу;
11) залишковий характер, тобто
чекання «природного» повернення
переданих будькому правомочно
стей після закінчення терміну пе
редачі чи у випадку втрати нею си
ли з будьякої іншої причини [4, С.
112—128].
На наш погляд така класифікація
прав власності може бути основою
для більш детального дослідження
суб’єктів економічної влади.
Особи, які мають відособлене
право управління є суб’єктами еко
номічної влади, тому що вони здій
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снюють щодо власності керуючий
вплив із метою ефективного вико
ристання цієї власності й отриман
ня від цих дій доходу не тільки для
безпосереднього власника і орга
нізації, але й для себе.
На базовому рівні носіями або
суб’єктами економічної влади є при
ватний власник, об’єднання при
ватних власників в різноманітних
формах, держава. На поверхні еко
номічних відносин кількість суб’єк
тів економічної влади значно шир
ше. Це відбувається тому, що влас
ник не завжди може або вміє
раціонально використовувати вла
ду. При розвинутих економічних
відносинах йому це й не обов’язко
во, він має змогу делегувати її
іншим, спеціально підготовленим
особам, за умови визначення пев
них правил, головним з яких є за
безпечення його інтересів як влас
ника. Тому представники власника:
менеджери, управлінці, виконавчі
органи також є суб’єктами еко
номічної влади. Особливість їх по
зиції в тому, що вони представля
ють ніби другий рівень суб’єктів.
Звідси можна виділити три групи
суб’єктів економічної влади. До
першої ми відносимо тих суб’єктів,
які володіють економічною владою
абсолютно (суб’єкт власності і
суб’єкт економічної влади співпа
дають), другу групу складають ті,
хто володіє економічною владою
номінально (суб’єкт власності де
легує економічну владу), до третьої
групі відносяться ті особи, які ма
ють реальну владу (суб’єкт, якому
делегована економічна влада) [5,
С. 60].
На думку відомого американсь
кого економіста Дж. К. Гелбрейта, у
великих корпораціях влада пере
важно концентрується в руках ме
неджерівуправлінців, а не власни
ків [6].
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В умовах транзитивної економі
ки, переходу до ринкової економі
ки відбувається значна трансфор
мація та еволюція форм власності
та відносин власності, а разом з
тим і економічної влади. В країнах
колишнього Радянського Союзу
власність була переважно держав
ною і разом з розпадом СРСР від
бувались процеси активного роз
державлення, виникла величезна
кількість нових власників, які і поча
ли формувати нову економічну вла
ду на основі державної та приват
ної власності. Виникло багато форм
власності: індивідуальна приватна;
колективна; акціонерна; муніци
пальна; державна; змішана; при
ватнодержавна; національних та
зарубіжних компаній і величезна
кількість їх різновидів — власність
різноманітного роду інститутів та
фондів: страхових, пенсійних, інве
стиційних тощо. Носії економічної
влади, активна діюча сторона в си
стемі економічної влади, яка здій
снює керуючий вплив на всю еко
номічну систему є суб’єктами еко
номічної влади.
Суб’єкти економічної влади, які
концентрують у своїх руках значні
матеріальні і трудові ресурси, заці
кавлені в збільшені свого впливу не
тільки в межах власної компанії,
регіону або навіть держави, а й на
світовому ринку, тому вони намага
ються враховувати об’єктивні еко
номічні закони, характер суспіль
них відносин у конкретні періоди
часу, розвиток продуктивних сил,
інституціональне середовище тощо.
Отже, виходячи з всього зазна
ченого, можна сказати, що суб’єкт
економічної влади — це особа, гру
па осіб, організація, інституція, які
мають право власності на засоби
виробництва, капітал, інші мате
ріальні та духовні блага, розпоря
джаються, користуються власні
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стю, ведуть діяльність з управління
господарством і здійснюють вплив
на інших осіб з метою задоволення
власних потреб.
В. Ф. Халіпов та Є. В. Халіпова у
словнику «Власть. Политика. Госу
дарственная служба» дають таке
визначення суб’єктів влади: «Субъек
ты власти (subjects of the power) —
это носители власти, активная
действующая величина в системе
власти, от которой исходит влия
ние, воздействие, следуют распо
ряжения, указания. Субъекты влас
ти, взятые в ином отношении, мо
гут быть и являются объектами для
вышестоящей власти» [7, С. 213].
На думку Г. В. Задорожного:
«Особа, що володіє економічними
ресурсами, потенційно є суб’єктом
економічної влади, але в дійсності
виступає їм лише в тому випадку,
коли з приводу його ресурсів вини
кає відношення (володіння, розпо
рядження, користування)». Також
він надає визначення суб’єктів еко
номічної влади за двома підхода
ми: статусним та за репутацією.
Згідно першого підходу, суб’єкти
влади — це ті особи, групи, що ма
ють статус, який дозволяє контро
лювати ресурси, що створюють
владу. Відповідно до підходу за ре
путацією, суб’єктами владних від
носин є ті, хто має репутацію осіб,
що мають владу, приймають рішен
ня, здатні враховувати наслідки
владних дій [5, С. 59].
Розмаїття суб’єктів економічної
влади зумовлюється наявністю та
«якістю» економічної свободи. Еко
номічна свобода характеризується
можливістю вільного вибору фор
ми власності, виду діяльності, сфе
ри діяльності, способу використан
ня наявних ресурсів, способу роз
поділу доходів та іншої політики
суб’єкта господарювання. Основою
економічної свободи, є плюралізм

форм власності, зокрема існування
приватної, колективної, державної,
інтегрованої власності та їх різно
видів; наявність політичної свобо
ди, законодавства, зорієнтованого
на права людини; економічний про
грес, відсутність армії безробітних
тощо. Економічна свобода не озна
чає економічного авантюризму.
Вона обмежена нормами чинного
законодавства, етики, моралі то
що. Економічна свобода окремих
суб’єктів господарювання повинна
враховувати інтереси інших суб’єк
тів, а також поєднуватися з еконо
мічною відповідальністю [8, С. 442].
Діяльність суб’єктів економічної
влади, як власників засобів вироб
ництва, капіталу, інших матеріаль
них та духовних благ тісно пов’яза
на із реалізацією їх економічних
інтересів. Економічний інтерес по
роджується не тільки економічни
ми відносинами, але й інтересами
політичними, духовними, ідеоло
гічними, соціальними тощо.
Економічними інтересами суб’єк
тів економічної влади є нарощення
та посилення своєї влади. Проте
економічні інтереси одного суб’єк
та економічної влади знаходяться у
протиріччі з інтересами інших суб’єк
тів [9, С. 200—211].
Впливовість та значення кожно
го із суб’єктів економічної влади
визначають наявність, кількість і
якість економічних ресурсів, які має
у власності той чи інший суб’єкт.
Економічні ресурси можна умов
но поділити на такі основні групи:
природні, трудові, капітал, засоби
виробництва, інформація. Проте
всі ці ресурси знаходяться в обме
женій кількості і тому виникає про
блема у правильному їх викорис
танні. Кожен із суб’єктів прагне от
римати у власність як змога більше
економічних ресурсів, зростає по
пит і разом з тим зростає конку
ренція.
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Поширення конкуренції серед
суб’єктів економічної влади має
значні переваги для суспільства в
цілому. Суб’єкти задля збереження
конкурентоспроможного станови
ща не тільки намагаються зменши
ти витрати, але й покращити якість
продукції чи послуг; відбувається
постійна революція в виробництві
на основі автоматизації, роботи
зації, запровадження найновіших
технологій; для зменшення вар
тості транспортування були роз
роблені нові технології вантажного
суднобудівництва та авіабудівниц
тва тощо.
Зростання конкуренції спричи
нило створення та розвиток більш
ефективних ринків капіталу для
швидкого їх використання; вдоско
налення таких методів управління
як стратегічне планування та прий
няття рішень за більшістю голосів;
більш ефективний контроль вироб
ництва; покращення методів конт
ролю товарів та послуг, а також ро
зуміння того, як зробити людські ре
сурси більш продуктивними [1, С.
393].
Конкуренція виконує декілька
ролей одночасно. Поперше, зав
дяки конкуренції стверджуються
суспільно нормальні умови вироб
ництва та обігу. Подруге, вона
прокладає шлях всьому новому,
найкращому. Потретє, руйнуються
та зникають з ринку всі неефектив
ні та відсталі господарюючі суб’єк
ти. Внаслідок поширення конку
ренції на ринку залишаються най
сильніші суб’єкти з широким спек
тром можливостей.
Іншими словами, нарощення і по
силення економічної влади суб’єк
тами підприємницької діяльності
за рахунок ринкових механізмів ве
де до ефективного використання об
межених ресурсів і являється важ
ливим чинником соціальноеко
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номічного розвитку суспільства і
країни.
В ситуації поширеної конкурен
ції та прагнення задоволення лише
власних потреб важливе значення
відіграє держава, як один із суб’єк
тів як політичної, так й економічної
влади. В усіх економічних системах
держава поряд із традиційними
функціями з підтримки суспільного
порядку, законності, організації на
ціональної оборони та ін., вирішує
такі економічні питання, як організа
ція грошового обігу, збір податків
та зборів, будівництво, стимулю
вання виробництва, підтримка кон
куренції і т.д.
«Держава є необхідним суб’єктом
економічних відносин у регулюван
ні питань зростання концентрації
виробництва та капіталу, загост
рення внутрішніх протиріч ринкової
економіки, посилення міжнародної
конкуренції» [10, С. 258].
Характерна для ринкової еконо
міки тенденція до монополізації
(особливо це стосується суб’єктів,
які володіють рідкісними природ
ними ресурсами), загострення со
ціальних відносин, нераціонального
використання природних ресурсів і
т.д. також значно збільшує сферу
діяльності держави.
В сучасному світі держава пере
важно виконує функцію регулятора
суспільних відносин. Державне ре
гулювання представляє собою фор
му цілеспрямованого впливу дер
жави на економіку з метою забез
печення та підтримки її функціону
вання в потрібному режимі, зміни
та розвитку економічних відносин
та взаємозв’язків. Регулювання
здійснюється за допомогою систе
ми норм та заходів, що регламен
тують поведінку господарюючих
суб’єктів як шляхом адміністрати
вних методів впливу (закони, нака
зи, інструкції), так й через систему
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економічних методів й регуляторів
(податки, банківські відсотки, піль
ги, санкції тощо) [11, С. 387].
Державне регулювання еконо
міки в розвинутих країнах здійсню
ється з метою досягнення стійких
та ефективних умов для функціону
вання ринку, забезпечення зрос
тання ВВП, створення та упрова
дження сучасних технологій, які
підвищують продуктивність вироб
ництва, стабільності в суспільстві,
вирішення найсуттєвіших проблем.
Свою економічну діяльність держа
ва провадить на основі державної
власності та інших ресурсів, які
акумулюються та виробляються
державою.
Держава, як суб’єкт економічної
влади, має велике значення для
регулювання економічних відносин
не тільки всередині держави, а висту
пає важливим чинником міжнарод
них відносинах. Держава в розви
нутих країнах є виразником інтере
сів більшості національних суб’єктів
економічної влади, які представляє
на світовому рівні. Її задачею є від
стоювання інтересів національних
виробників, вирішення питань соці
альноекономічного характеру, які
впливають на подальший розвиток
суспільства і тим самим визначають
місце та роль конкретної держави у
міжнародних стосунках.
Щодо суб’єктів економічної вла
ди головною функцією держави, на
наш погляд, є створення таких еко
номічних, політичних, інституціональ
них та соціальних умов, за яких наро
щення економічної влади суб’єкта
ми підприємництва здійснювалося
б за рахунок ринкових механізмів,
конкуренції, долі витрат на одини
цю продукції, сучасних інноваційних
технологій.
Транснаціональні корпорації є
крупними суб’єктами економічної
влади і мають можливість впливати

як на інших суб’єктів економічної вла
ди всередині країн, так і на суб’єк
тів економічної влади міжнародно
го значення в рамках світового рин
ку. Такі корпорації мають потужну
економічну базу, найновіші й найк
ращі засоби виробництва, чисель
ний штат співробітниківпрофесіо
налів і т.д., що надає їм можливість
своєчасно реагувати на зміни на
ринку послуг та товарів, на ринку пра
ці, налаштовуватись на новий лад
роботи, швидко пристосовуватись
до нових умов.
На думку деяких вчених: «Великі
глобальні компанії виявляють вели
чезну економічну, технологічну, по
літичну, екологічну та культурну
владу в світі. Ця влада визначаєть
ся, частково, величезними дохода
ми та активами цих компаній. Ці
компанії займаються комерцією на
кожному ринку в світі. В маленьких
країнах їх філіали часто домінують
над місцевою економікою. Вони
мають великі суми грошей, доступ
до останніх технологічних розро
бок та, через їх дію, політичну вла
ду. Вони — єдина найбільша влада
в міжнародному світі бізнесу» [1, С.
362].
Поширення ТНК супроводжуєть
ся не тільки позитивними моментами
розвитку інфраструктури та підви
щенням ВВП країн в яких розміщу
ються філіали цих компаній. Існує
також загроза поширення влади
ТНК на політичні, економічні, соціаль
ні цілі держави, що при певних умо
вах може закинути виклик сувере
нітету або політичній владі уряду. В
деяких випадках держава стає за
лежною від технологічних новацій
та винаходів транснаціональної ком
панії. До того ж великі компанії на
магаються поширюватись за раху
нок країн із законодавством, що не
забороняє шкідливе та небезпечне
виробництво, яке з часом призво
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дить до погіршення екологічної об
становки. Це тільки найбільш певні
негативні наслідки поширення ве
ликих монопольних ТНК. А тому на
світовому ринку повинні бути ство
рені сприятливі умови для конку
ренції, а також визначені межі мож
ливого впливу ТНК на економіку
держав, де вони розташовуються.
Банки та фінансові установи є
також одним із важливих суб’єктів
економічної влади — завдяки їх під
тримці формуються й розвивають
ся, зростають й трансформуються
інші суб’єкти влади. Фінансові уста
нови та банки є необхідними учас
никами фінансових відносин так як
вони здійснюють діяльність з акуму
ляції грошових засобів та накопи
чення, завдяки чому мають змогу
надавати кредити, від чого виграє
не тільки організація, яка отримує
кошти для підтримки та відтворен
ня власної діяльності, а й власне
банки, які отримують банківський
прибуток через відсотки з наданих
у користування відсотків. Банківсь
кі установи також виконують такі
функції як: здійснення грошових
розрахунків, облік векселів, емісію
грошей та цінних паперів, операції
з золотом, іноземною валютою тощо.
Банки знаходяться у постійному
взаємозв’язку з державою, адже
банки виконують роль загальнодер
жавного апарату обліку, контролю
ють господарськофінансову діяль
ність підприємств та організацій,
які також є учасниками економіч
них відносин та суб’єктами еконо
мічної влади.
Банки є незамінними партнера
ми всіх суб’єктів економічної влади
через специфіку їх діяльності. Жо
ден суб’єкт влади не може обійти
ся без послуг, які надають саме
банківські установи: банківські по
слуги юридичним особам (розра
хунковокасове обслуговування всіх
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видів діяльності, кредитування в
національній та іноземній валюті,
операції з цінними паперами, доку
ментарні та конверсійні операції,
банківські гарантії тощо); банківсь
кі послуги фізичним особам (залу
чення коштів на депозитні внески,
міжнародні перекази, надання кре
дитів на придбання об’єкта нерухо
мості, на невідкладні нестатки то
що); банкнотні операції; валютні
операції і т.д.
Підприємства, організації, фір
ми є самостійними господарськи
ми одиницями, що здійснюють еко
номічногосподарську діяльність
на власний страх і ризик з виробниц
тва, переробки, реалізації продук
ції або послуг з метою задоволення
суспільних потреб та отримання при
бутку. Суб’єкти економічної влади —
підприємства, постійно вирішують
проблему ефективного викорис
тання економічних ресурсів з най
меншими витратами і одночасно
отримання найбільшого прибутку.
Задля цього підприємства вступають
у постійні взаємозв’язки з іншими
суб’єктами влади і намагаються
збільшити свій вплив на виробників
аналогічних та інших товарів та по
слуг розширенням обсягів вироб
ництва, покращенням якості продук
ції, завоюванням нових ринків збу
ту і т.д.
Проте, намагаючись задоволь
нити власні інтереси, підприємці
вимушені забезпечувати умови для
дотримання інтересів інших верств
населення. Не задовольняючи ін
тереси споживачів, не може задо
вольнити власні інтереси й вироб
никпідприємець. Це незаперечний
закон ринкової економіки [12, С. 417].
Суб’єкти малого бізнесу мають
невеликий обсяг виробництва, об
межене коло економічних ресурсів
і, як слідство, невеликий вплив на
ринку. «Суб’єкти малого бізнесу є
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вагомим інструментом реалізації
економічного й соціального прогре
су» [13, С. 70]. Підприємства мало
го бізнесу здійснюють свою діяль
ність у конкурентному оточенні, де
кожен прагне отримати найбільший
прибуток, що значною мірою зале
жить від того, скільки та які еко
номічні ресурси вони використову
ють, тобто від виробничої ефектив
ності. Для підвищення рівня ефек
тивності та збільшення сфери впли
ву суб’єкти влади — підприємства
постійно намагаються підвищити
технічний рівень виробництва, збіль
шити обсяги інвестування, покращи
ти організацію виробництва тощо.
Чимале місце на ринку займають
колективні підприємства або акціо
нерні товариства. Акціонерні това
риства створюються переважно
шляхом приватизації державної
власності колективом організації,
підприємства, що підлягає роздер
жавленню. Акціонерне товариство
здійснює управління дійсним капі
талом, що існує в формі виробни
чих, товарних та грошових фондів.
Цей капітал реально функціонує як
одне ціле і представляє собою ко
лективну власність, володіння, ви
користання та розпорядження якою
здійснюється загальними зборами
всіх акціонерів та правлінням й ра
дою директорів, які виражають во
лю акціонерів. Поряд з дійсним
капіталом в акціонерних товарист
вах існує й фіктивний капітал або
власність на акції. Суб’єктами такої
форми власності є окремі фізичні
особи та інституціональні інвесто
ри. Найбільші акціонери можуть
мати велику кількість акцій, що на
дає їм формальну та реальну владу
в контролі за прийняттям найваж
ливіших рішень, що торкаються ви
користання дійсного капіталу [14,
С. 32—33].

Акціонери, що володіють вели
кою кількістю акцій мають можли
вість впливати на рішення щодо
політики організації, шляхів реа
лізації її планів, визначення пріори
тетів тощо, що надає їм змогу
стверджуватись як суб’єктам вла
ди й тією чи іншою мірою впливати
на інших господарюючих суб’єктів.
«Економічний світ — це світ
нерівних (асиметричних) відносин,
світ відносин між такими агентами,
які мають нерівні позиції в обміні та
нерівні можливості підпорядкуван
ня (примусу) один одного» [15, С. 44].
Всі суб’єкти економічної влади
знаходяться в постійному взаємо
зв’язку між собою. Жоден суб’єкт
влади не може існувати відокрем
лено від інших, що обумовлює дея
кою мірою їх взаємозалежність та
взаємну підтримку. Проте, як зазна
чає Дж. К. Гелбрейт, організація по
винна звести до мінімуму небезпе
ку зовнішнього втручання в процес
прийняття рішення. Адже втручан
ня в рішення особи, що сама не
приймає участь в процесі його роз
робки може призвести до втрат [6,
С. 127].
Влада кожного суб’єкта є обме
женою. Найбільший вплив виявля
ється в межах власної організа
ційної структури, але надалі влада
кожного суб’єкта розсіюється й стає
дедалі слабшою. Найбільш впливо
вими залишаються великі глобаль
ні корпорації, а малі суб’єкти, що
діють в межах одного чи кількох не
великих ринків, втрачають владу й
підкоряються більш впливовим су
б’єктам економічної влади.
Проте жодна особа не прагне
управляти виробництвом з повною
віддачею, отримати найбільші при
бутки, зайняти нові ринки збуту,
розширити сферу свого впливу,
окрім самого власника. Власник є
самою зацікавленою особою в збіль
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шенні владного впливу на інших
суб’єктів. Але в умовах глобалізації
ринку та поширення світової конку
ренції не кожен суб’єкт економічної
влади має можливість не тільки
здійснювати керуючий вплив на
інших суб’єктів, а й навіть вижити.
Реформування економіки бага
тьох країн, і України в тому числі,
потребує осмислення накопичено
го досвіду, виявлення протирічних
процесів і прийняття певних захо
дів з опанування ринкових форм,
методів та принципів фінансового
регулювання. Ця задача актуалізу
ється в зв’язку з тим, що процес
глобалізації з його інтернаціоналі
зацією фінансових та інформацій
них потоків, що представляє собою
і головний напрямок розвитку сві
ту, і його головне протиріччя, не при
носить бажаної стабільності [16, С.
35].
Сучасна глобальна економіка
переносить центр примусу країн із
позаекономічного на економічний.
Залишились в минулому економіч
ні об’єднання країн, що базувались
на основі воєннополітичних блоків.
Все більш поширеною стає постій
но зростаюча матеріальна зацікав
леність в постійному економічному
співробітництві між країнами. В та
кий спосіб формується новий гло
бальний економічний простір.
Багато країн світу (переважно
колишні соціалістичні країни) зна
ходяться на етапі економічнополі
тичної перебудови, створення нової
відкритої ринкової економічної си
стеми та демократичного вільного
суспільства. Разом із реформуван
ням економічної системи форму
ються нові суб’єкти економічної
влади. Ці країни мають пройти дов
гий шлях становлення в новій яко
сті, але такі події є додатковим по
штовхом до інтенсивного розвитку
міжнародної системи ринкових
взаємовідносин.
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В той же час запровадження су
часних глобальних макросистем
(реструктуризація та поглиблення
спеціалізації в економіці з цільовою
направленістю на повне задово
лення сукупного попиту) є одним із
стратегічних шляхів зростання кон
курентоспроможності організацій
бізнесу, що тільки стають на шлях
до всесвітнього ринку [17, С. 33—34].
Формування нової економічної
системи та поширення глобалізації
викликають в цих країнах створен
ня суб’єктів економічної влади но
вого типу, що зорієнтовані в першу
чергу на людину, яка є центром всьо
го процесу виробництва та спожи
вання. Становлення нового типу
суб’єктів влади викликано і тим, що
разом із глобалізацією ринкових
відносин руйнуються межі впливу і
все більшої ваги набувають великі
транснаціональні корпорації. Поряд
із ними підприємці малого бізнесу
втрачають частину влади всере
дині країни і тому повинні викорис
товувати нові механізми завоюван
ня ринку та підтримки владного
впливу.
Глобальні зв’язки між країнами
не обмежуються тільки зовнішньо
торговими відносинами. Економіч
на взаємозалежність в останні ро
ки стає все більш багатогранною.
Теперішня сукупність міжгоспо
дарських зв’язків налічує наступні
форми:
— зовнішню торгівлю;
— кооперацію виробництва;
— обмін науковотехнічною ін
формацією та технологічними роз
робками;
— переміщення робочої сили з
однієї країни до іншої;
— міжнародний кредит та іно
земні інвестиції;
— валютні взаємовідносини
держав.
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Такі міжгосподарські зв’язки
спираються на глобальну інфраст
руктуру, в яку насамперед входять
міжнародна транспортна система
(морський, залізнодорожний, пові
тряний транспорт), світова мережа
інформаційних комунікацій (в тому
числі міжконтинентальна мережа
телекомунікацій) [18].
Щоб зберегти своє впливове
становище в умовах розширення
меж національних економік, суб’єк
ти влади повинні відповідати висо
ким вимогам технологічного та со
ціальноекономічного прогресу,
намагатись своєчасно та якісно за
довольнити потреби суспільства в
товарах та послугах. На сучасному
етапі розвитку людства все більше
значення набирає розповсюджен
ня інформації та найновіші наукові
розробки. Сформувався новий спе
цифічний клас суб’єктів економіч
ної влади — суб’єкти, які володіють
інформацією, що становить вели
чезний інтерес не тільки для вироб
ничого процесу, але й взагалі для
людства в сенсі її революційного
наукового характеру.
Якщо підрахувати всі позитивні
аспекти діяльності суб’єктів еконо
мічної влади для людства, то мож
на дійти висновку, що глобалізація
та підвищення конкуренції стали
додатковим кроком у розвитку від
носин власності, які лежать в осно
ві економічної влади, а отже й по
кращенні життя суспільства. Конку
ренція та глобалізація примусили
суб’єктів використовувати сучасні
технології, робити спроби вдоско
налення обладнання, що в тому
числі робить його більш безпечним
для роботи, виходити на вищі обрії
якості товарів та послуг, ставити
бажання споживачів в голові своєї
діяльності й т.ін.

Таким чином, підсумовуючи все
вище сказане, можна зробити на
ступні висновки:
1. Суб’єкт економічної влади —
це особа чи декілька осіб, організа
ція, інституція тощо, що мають пра
во власності на засоби виробниц
тва, матеріальні та духовні блага,
здійснюють щодо своєї власності
діяльність і впливають на розвиток
техніки, технології, інфраструктури
тощо та інших суб’єктів господа
рювання.
2. До основних суб’єктів еко
номічної влади відносяться фірми,
підприємства, організації, банки,
фінансові установи, акціонерні то
вариства, держава, транснаціональ
ні корпорації.
3. Суб’єктом економічної влади
може виступати не тільки власник
благ, але й найманий фахівець, що
здійснює управління та керуючий
вплив на процес виробництва, роз
поділ доходу та загальну політику
організації.
4. Сфера діяльності таких суб’єк
тів економічної влади як ТНК, між
народні організації тощо не обме
жується рамками будьякої однієї
держави, їх вплив може носити
міждержавний або навіть міжна
родний характер.
5. Суб’єкти економічної влади
які знаходяться в постійному конку
рентному полі, де впливовість кожно
го із суб’єктів визначається багато
в чому наявністю та вмінням ефектив
ного використання всіх ресурсів.
6. В умовах формування відкри
тих ринкових взаємовідносин в ба
гатьох країнах, що раніше мали за
криту економіку, та поширення гло
балізації посилюється роль ТНК, впли
вових міжнародних організацій тощо
та послаблюється становище суб’єк
тів з малою кількістю ресурсів.
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