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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Цілком виправдано сучасна глобальна економіка вва�

жається економікою корпоративною — акціонерний капі�

тал проник в усі без виключення сфери економічного, пол�

ітичного та соціального буття суспільства. Проте такі про�

цеси мають як своїх прихильників, так і противників. Різно�

манітні антиглобалістські течії та рухи своє несприйняття

існуючої дійсності багато в чому аргументують невиправда�

ним засиллям транснаціональних корпорацій (ТНК), їх не�

стримним бажанням максимізувати власні економічні виго�

ди. З іншого боку, без діяльності ТНК неможливо уявити

економічний та технологічний прогрес, вирішення надзви�

чайно складних проблем, що стоять перед людством. Існу�

юча дилема визначає подальші наукові пошуки в питанні

функціонування корпорацій, їх відносин з іншими економі�

чними агентами.
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У статті досліджуються економічні та правові ознаки сучасних корпорацій. Встановлено, що

серед науковців та в законодавстві різних країн використовуються різні підходи до визначення

ознак корпорації, проте абсолютна більшість з них враховує особливості формування капіталу

за рахунок акцій, відділення власності від управління. Визначено позитивні та негативні харак%

теристики корпорацій ( в тому числі — з позиції корпоративних фінансів) та їх вплив на доміну%

вання корпоративної форми організації бізнесу в сучасній глобальній економіці. Охарактери%

зовано головні протиріччя, що притаманні діяльності корпорацій, та можливості їх розв'язання

за допомогою різних інструментів з метою стимулювання корпоративного бізнесу та суспіль%

ного розвитку.

This article deals with economic and legal features of modern corporations. It is found, that between

scientists and in the legislation of different countries, different approaches to the definition of the

corporation features are used, but most of them take into account the features of formation of capital

through shares, separation of ownership from management. The positive and negative characteristics

of corporations (including, from the position of corporate finance) and their influence on the

domination of corporate form of business in the modern global economy are determined. The main

contradictions, which are inherent to the activity of corporations are characterized and their possible

solution with the help of different tools with the aim to stimulate corporate business and social

development.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання сутності корпорацій та корпоративних фінансів,

зважаючи на їх значимість для сучасної економічної науки

та практики, постійно знаходяться в центрі закордонних та

вітчизняних науковців. Зокрема слід згадати роботи В.

Віннікової, К. Гладчук, Н. Дєєвої, М. Мальської, Г. Назаро�

вої, В. Небрата, О. Подцерковного, В.Потій, І. Шульги, В.

Яцури.

Разом з тим, визнаючи вагомість доробку вказаних вче�

них, слід зазначити, що питання переваг та недоліків корпо�

ративної форми організації підприємництва залишається

відкритим. Більше того, останні економічні кризи засвідчи�

ли, що домінанта корпорацій, насамперед — транснаціо�

нальних, у глобальній економіці несе в собі цілий ряд заг�

роз та викликів.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є на основі аналізу сутності корпорації як

форми організації підприємництва виділити її переваги та

недоліки, в тому числі — обумовлені фінансовими чинника�

ми, та визначити сценарії впливу корпорацій на глобальну

економіку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Незважаючи на те, що корпорації протягом тривалого

періоду були в центрі уваги провідних науковців, єдності

щодо визначення їх змістових характеристик, принципів і,

що особливо важливо, результатів діяльності, досі не до�

сягнуто. У цьому зв'язку великий інтерес становить безпо�

середньо наукова полеміка стосовно визначення дефініції

"корпорація".

Цю проблему потрібно розглядати в двох ракурсах: по�

перше, з погляду усталених підходів у науковій літературі;

по�друге, з позиції фінансового права (визначення корпо�

рацій та її ознаки, зафіксовані на рівні законодавства окре�

мих країн).

В "Економічній енциклопедії" наведено таке визначен�

ня: "Корпорація — колективна форма капіталістичних

підприємств, яка існує у формі акціонерних товариств

відкритого і закритого типу" [1, c. 85—86]. Незважаючи на

те, що автори наведеного визначення акцентують увагу на

одній із найважливіших ознак корпорацій — колективному

характері, який передбачає насамперед об'єднання капі�

талів, на наш погляд, некоректним є твердження, що корпо�

рація існує виключно у формі акціонерних товариств. Цілко�

вито ототожнювати ці поняття не варто.

В "Енциклопедичному словнику" наведено два підходи

до визначення сутності корпорації, згідно з якими корпора�

ція характеризується:

— як акціонерна форма власності, що передбачає ко�

лективне володіння власністю (капіталом), концентрацію

функцій управління підприємством у професійних уп�

равлінців (менеджерів);

— як спільнота, союз, група осіб, об'єднаних профес�

ійними та іншими інтересами для досягнення певних цілей,

які не суперечать законодавству [2, c. 225].

Як бачимо, науковці вважають за необхідне виділити й

іншу сторону корпорацій — їх діяльність як певного об'єднан�

ня, спільноти осіб, які можуть і не ставити за мету ведення

господарської діяльності. Така позиція підтримується й інши�

ми авторами, зокрема О. Румянцевою, на думку якої, корпо�

рація є об'єднанням, спільнотою осіб, які поєднані спільністю

професійних або інших інтересів [3, c. 229].

В іншому виданні наводиться таке визначення: "Корпо�

рація — колективна організація, що займається господарсь�

кою діяльністю, є позивачем і відповідачем у суді, платить

податки як самостійний суб'єкт права, який відрізняється від

осіб, котрі управляють корпорацією або працюють в ній [4,

c. 274]. Отже, автори цього визначення передусім акценту�

ють увагу на правосуб'єктності корпорації, її відокремленні

від акціонерів, менеджерів та працівників.

Звернемо увагу також на те, що протягом тривалого часу

в українській фінансовій науці навіть на рівні дефініцій до�

мінувало поняття "фінанси підприємств". На нашу думку,

такий підхід не тільки не відповідає вимогам часу, а й стра�

тегічно помилковий. Саме корпорація займає чільне місце в

підприємницькому секторі, і тільки вона уособлює у своїй

діяльності всі атрибути сучасного підприємництва.

По суті корпоратизація економічних відносин привела

до формування на сучасному етапі особливої, корпоратив�

ної економіки. Це обумовлює необхідність переорієнтації

вітчизняної фінансової науки на вивчення та дослідження

саме корпоративних фінансів, а не фінансів підприємств.

Разом з тим слід визнати, що в законодавствах окре�

мих країн термін "корпорація" вживається поряд з іншими

поняттями, що відображають правові підходи до визначен�

ня фірми.

Зокрема, Закон про компанії 2006 р. у Великій Британії

[5] визначає можливість функціонування таких типів ком�

паній1:

— приватна компанія з відповідальністю, що обмежена

акціями (рrivate company limited by shares). Її статутний ка�

пітал поділений на акції, а акціонери несуть відповідальність

у межах неоплаченої частини акцій, якими вони володіють;

— приватна компанія з відповідальністю, що обмежена

розміром гарантії (рrivate company limited by guarantee),

тобто відповідальність акціонерів обмежена сумою, яку вони

згодні внести в активи компанії в разі її ліквідації;

— приватна компанія з необмеженою відповідальністю

(рrivate unlimited company);

— компанія відкритого типу з обмеженою відповідаль�

ністю (рublic limited company). Статутний капітал такої ком�

панії поділяється на акції, які можуть бути у відкритому про�

дажу, а відповідальність акціонерів обмежена сумою, що не

виплачена за акціями, якими вони володіють (limited by

shares), або сумою, яку вони згодні внести в активи компанії

в разі її ліквідації (limited by guarantee);

— компанія суспільного інтересу (community interest

company). Це компанії з відповідальністю, обмеженою акц�

іями, а також компанії з відповідальністю, обмеженою роз�

міром гарантії. Вони можуть мати акціонерний капітал або

не мати його.

У США відсутній єдиний федеральний закон про кор�

порації, оскільки це питання віднесено до компетенції штатів,

які вводили в дію свої власні закони про реєстрацію і регу�

лювання діяльності корпорацій. Аналізуючи підходи до тлу�

мачення поняття "корпорація" в США, варто більшою мірою

орієнтуватися на певні правові їх трактування, ніж на суто

економічні та фінансові. Наприклад, провідні юристи США

виділяють такі ознаки корпорації:

1) корпорація є юридичною особою, створеною відпо�

відно до закону;

2) існує право купувати, користуватися і розпоряджати�

ся власністю від імені корпорації;

3) існує можливість бути позивачем і відповідачем у суді

від імені корпорації;

4) централізоване керівництво всіма справами корпо�

рації, яке перебуває в руках ради директорів і управляю�

чих, тоді як власники акцій можуть не мати прямого контро�

лю над діями членів ради директорів;

5) постійний характер існування корпорації;

6) наявність акцій, що можуть передаватися іншим осо�

бам;

7) обмеження відповідальності корпорації розміром

наявного в неї майна та неможливість звернення кредито�

рами додаткового стягнення на власність акціонерів [6].

У США можуть функціонувати такі види корпорацій:

a) business corporations — підприємницькі корпорації,

тобто корпорації, що мають на меті отримання прибутку, який

може розподілятися між акціонерами у формі дивідендів;

б) public (governmental) corporations — публічні (уря�

дові) корпорації, засновані урядом для реалізації суспіль�

них цілей;

в) non�profit corporations — корпорації, які не мають

на меті отримання прибутку, зазвичай ставлять перед собою

релігійні, благодійні, соціальні чи навчальні цілі;

г) close (closed, closely held) corporations — закриті кор�

порації, підприємницькі корпорації, у яких акції зазвичай не

розповсюджуються публічно і належать одній особі, родині

або невеликій групі людей;

____________________________
1 Зауважимо, що в законодавстві Великої Британії вживається саме термін "компанія", а не "корпорація".
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д) professional corporations — професійні корпорації,

створені для здійснення певної професійної діяльності [7].

Складність та багатогранність сучасної корпорації обу�

мовлюють існування в економічній науці альтернативних

концепцій, які пояснюють еволюцію цієї організаційно�пра�

вової форми підприємництва. Щодо цього питання в літера�

турі поширені різні наукові позиції. Окремі акцентують ува�

гу на важливості застосування поняття "корпорація" ("акці�

онерна компанія", "акціонерне товариство" і т. п.) тільки для

підприємницьких об'єднань, інші вважають, що термін "кор�

порація" став настільки загальновживаним, що часто вико�

ристовується до компаній, які не повною мірою є такими за

сукупністю правових ознак.

Підсумовуючи, зазначимо, що можна цілком погодити�

ся з тими науковцями, які вважають, що корпорацію слід

розглядати як:

— по�перше, як певну організовану групу суб'єктів, які

діють у рамках спільних інтересів;

— по�друге, як організацію, що здійснює економічну

діяльність, яка контролюється групою суб'єктів — співвлас�

ників капіталу відповідно до їхніх майнових часток (паїв,

пакетів акцій) [8, c. 178—179];

— по�третє, як провідний інститут з ідентифікації, реа�

лізації здібностей і талантів людини та перетворення їх у

вартість;

— по�четверте, як множину певних контрактів, причо�

му будь�яка фірма є корпорацією [9].

Аналізуючи процес становлення корпоративного секто�

ру України саме з цих позицій, слід орієнтуватися більшою

мірою не на існуючі в законодавстві правові конструкції, а

на сукупність ознак, за якими публічні акціонерні товари�

ства в Україні можна розглядати як аналогічні публічним

корпораціям в інших країнах.

Утім, варто зауважити, що відповідно до Цивільного ко�

дексу України корпорацією визнається договірне об'єднан�

ня, створене на основі поєднання виробничих, наукових і ко�

мерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегу�

ванням ними окремих повноважень централізованого регу�

лювання діяльності кожного з учасників органам управління

корпорації [10]. Такий підхід до визначення корпорації в ук�

раїнському законодавстві лише частково відповідає загаль�

носвітовій практиці, оскільки в ньому відсутній один із

найважливіших елементів цієї організаційно�правової фор�

ми підприємництва — випуск акцій та формування акціонер�

ного капіталу, хоча і підкреслюється елемент об'єднання.

Дискусійний характер уявлень про корпорацію адекват�

но відбивається і на наукових поглядах щодо визначення

змісту корпоративних фінансів. У цьо�

му питанні, на наш погляд, необхідно

виходити з основних якісних характе�

ристик корпорації як економічного

агента та її фінансових відносин. Таки�

ми характеристиками є:

— відособленість від своїх влас�

ників (правосуб'єктність), тобто корпо�

рація є самостійною юридичною осо�

бою, її активи належать їй самій. У свою

чергу, власники корпорації володіють

простими і привілейованими акціями.

Правосуб'єктність корпорації обумов�

лює і виникнення певного конфлікту

інтересів між нею як юридичною осо�

бою й акціонерами та/або засновни�

ками, а також визначає важливу роль

контрактів у її функціонуванні;

— обмежена відповідальність ак�

ціонерів за зобов'язаннями корпорації.

Майнова відповідальність акціонера

обмежена розміром його внеску до

власного капіталу, тому максимально можливі втрати —

ціна, що була ним сплачена при придбанні акцій у самої кор�

порації (під час первинного розміщення) або на вторинно�

му ринку;

— відокремлення власності від управління. Власники

корпорації часто не є її менеджерами, більше того, практи�

ка корпоративного управління змусила ввести в законодав�

ство норму про необхідність відповідності критеріям неза�

лежності окремих менеджерів;

— можливість передання або продажу іншим особам

акцій, які належать акціонерам, що забезпечується такими

якісними характеристиками пайових цінних паперів, як рин�

ковість та ліквідність. Окрім того, як і будь�які інші цінні па�

пери, акції мають дуальну природу — економічну та правову.

Наведені вище характеристики корпорації великою

мірою визначають її здатність формувати значні капітали та

вирішувати глобальні господарські й соціальні завдання. Це

і є головною, визначальною рисою сучасних корпорацій, а

питання масштабності їхньої діяльності, переваг і недоліків

корпоративної форми організації бізнесу та її фінансів на�

лежать до найактуальніших у сучасній економічній та фінан�

совій науці.

Соціалізація економічних відносин, їх ускладнення,

підвищення ролі корпорацій в економічних процесах на ме�

тарівні викликали об'єктивне зростання ролі соціальної

складової в діяльності корпорацій. Отже, призначення кор�

поративних фінансів — це не тільки забезпечення зростан�

ня кількісних і якісних параметрів економічної діяльності

корпорацій, а й виконання певних соціальних завдань, зок�

рема і за допомогою різноманітного фінансового інструмен�

тарію.

Принципи, що характеризують корпоративні фінанси,

їх переваги порівняно з іншими організаційно�правовими

формами підприємництва і визначають домінування корпо�

ративного сектору в сучасній економіці можна подати так

(рис. 1).

Зазначені позитивні характеристики корпоративних

фінансів дають можливість забезпечити домінування кор�

порації насамперед з погляду здатності акумулювати значні

капітали та розв'язувати масштабні завдання у сфері вироб�

ництва товарів або надання послуг.

Серед переваг сучасного корпоративного сектору мож�

на назвати і високий рівень упровадження технологій у

виробництво, пов'язані з цим інновації, у тому числі й фінан�

сові. Проте технологічні переваги сучасних корпорацій не

можна оцінювати однозначно позитивно, оскільки вони суп�

роводжуються нерівномірним розвитком технологій у мас�
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Рис. 1. Переваги корпоративної форми організації бізнесу
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штабах глобальної економіки. Так, за даними OECD, спос�

терігається явна тенденція до домінування у цій площині кор�

порацій зі США, Японії та ЄС, тоді як корпорації інших країн

їм значно поступаються (наприклад, сукупна частка патентів,

що припадає на інші країни, не перевищує 20 % від їх за�

гальної кількості) [11].

Поряд із наведеними перевагами корпорації мають і

певні недоліки. Найчастіше до них відносять:

— складність та тривалість утворення, що визначається

високим рівнем законодавчої регламентації цього процесу;

— складність управління та значні витрати, пов'язані з

прийняттям та реалізацією управлінських рішень;

— можливість ігнорування інтересів міноритарних ак�

ціонерів;

— подвійне оподаткування (на рівні доходів товариства

як юридичної особи та на рівні акціонерів, які отримали ди�

віденди та/або курсовий дохід від володіння акціями).

Загалом аналіз якісних характеристик корпорації

свідчить про те, що більшість із них є дуальними за своєю

суттю. Наприклад, високий рівень державного контролю за

діяльністю корпорацій, з одного боку, значно ускладнює

процес прийняття фінансових рішень на рівні конкретної

корпорації та збільшує пов'язані з цим витрати, з другого

— дає можливість об'єднувати невеликі заощадження, влас�

ники яких не можуть забезпечити самостійно достатнього

контролю у процесі здійснення своїх інвестицій у корпора�

тивні цінні папери.

Можна погодитися з тими науковцями, які вважають, що

основними передумовами розвитку корпоративної форми

підприємництва стали:

— розвиток науково�технічного прогресу та впровад�

ження нових технологій, які можуть повною мірою застосо�

вуватися тільки тими корпораціями, які здатні використати

власні переваги у формуванні капіталу та його інвестуванні;

— виникнення великого виробництва на основі нау�

ково�технічних досягнень;

— розвиток правової бази, яка забезпечувала захист

майнових інтересів акціонерів та їх немайнових прав;

— розвиток ринку цінних паперів, насамперед ринку

акцій та боргових цінних паперів;

— розвиток вільної конкуренції [12].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, можна зазначити, що розвиток корпо�

рацій та корпоративних фінансів на певному етапі став по

суті проявом пошуку альтернатив для ведення бізнесу: його

орієнтації на розв'язання глобальних завдань та одночасно

на постійне зростання, у тому числі через збільшення акціо�

нерного капіталу.

На наш погляд, саме здатність до акумуляції капіталу та

його зростання в процесі функціонування є домінуючою ри�

сою сучасних корпорацій. Розвиток технологій, постійне

ускладнення навіть простих, на перший погляд, виробничих

процесів потребували і потребують адекватних змін в орган�

ізаційному та правовому оформленні підприємництва. І

тільки корпорація, незважаючи на окремі недоліки, прита�

манні її діяльності, здатна задовольнити такі потреби.
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