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Теоретико-методологічні погляди на природу корпорації в
останні десятиріччя практично повністю знаходяться у інсти-
туціональному полі. Залежність корпорацій від зовнішнього
середовища (теорія співучасників), проблеми вертикальної ін-
теграції, контрактних та агентських відносин, протиріч корпо-
ративної вертикалі та суміжні з ними питання з їх неминучим
виходом на інституціональну мережу базисних економічних
відносин власності, влади, управління не можна вважати вирі-
шеними при всій актуалізації досліджень у цьому напрямку
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(від А. Берлі, Г. Мінза, М. Дженсена, У. Меклінга, М. Аокі,
Д. Гелбрейта, О. Уільямсона) в рамках сучасної інституціона-
льної теорії. Перш за все це стосується визначення інституціо-
нальної природи корпорації, що, власне, окреслює коло пи-
тань, що розглядаються.

За Д. Гелбрейтом [4, с. 114], небагато знайдеться досліджень
більш марних, ніж праці, які присвячені сучасній великій корпо-
рації. Причини тут ясні: те, що є, підмінюється яскравою карти-
ною того, що повинно бути. У результаті погоня за примарою ви-
ключає можливість аналізу реальної дійсності.

Контрактність та ієрархічність організації, з одного боку, а з
іншого — її забезпеченість правами власності слід вважати вихід-
ними характеристиками в сучасному визначенні інституціональ-
ного змісту корпорації.

Остання покликана здійснювати господарські операції в та-
кий самий спосіб, як би це робив одноосібний підприємець, до
того ж вона наділена здатністю акумулювати і застосовувати
капітали багатьох осіб. Тому корпорація спроможна ставити пе-
ред собою такі завдання, що не під силу будь-якій окремій осо-
бі. Корпорація обособлює інтереси тих, хто постачає її капіта-
лом; обмежуючи їхню відповідальність сумою первісного
вкладу, вона забезпечує їм право голосу в справах підприємства
й у визначенні прав і обов’язків. Якщо абстрагуватися від її зда-
тності мобілізувати капітали і меншої залежності від тривалості
активного життя окремої особи, то за характером функцій кор-
порація зовні нічим не відрізняється від підприємств, що нале-
жать одній особі чи групі осіб (товариствам). Її ціль, як і ціль
цих підприємств, полягає в тому, щоб вести справи на тих са-
мих умовах, що й інші підприємства, «продукуючи» прибуток
для власників [1, с. 215].

Корпоративна форма організації — це феномен, що виник і
розвивається у відповідь на особливі потреби бізнесу. Чотири ха-
рактеристики корпоративної організації особливо привабливі для
інвесторів: статус юридичної особи, обмежена відповідальність
індивідуальних інвесторів, можливість переміщення акцій та
централізоване керівництво.

У континентальному праві поняття корпорації в основному
збігається з поняттям юридичної особи. При цьому акцентується
увага на тому, що корпорація — це колективне утворення, орга-
нізація, що визнана юридичною особою, заснована на об’єднаних
капіталах (добровільних внесках) та яка виконує будь-яку соціаль-
ну діяльність в межах певних обмежень.
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Поняття корпорації в континентальному праві, з одного боку,
ширше, ніж у праві англосаксонському (острівному): у нього
включаються такі об’єднання осіб, котрі згідно з острівним пра-
вом або не вважаються корпораціями, або їх практично немає
(наприклад товариства). Але з іншого боку, до корпорацій, на-
віть публічних, в англосаксонському праві належать і такі, котрі
в континентальній Європі зовсім не визнаються юридичними
особами, та відповідно, корпораціями. Ідеться про державні ор-
гани, які займаються управлінською діяльністю. Якщо все ж
знехтувати термінами та поставити знак рівності між публічни-
ми корпораціями в системі загального права та державними ор-
ганами в праві континентальному, то можна дійти висновку, що
поняття корпорації в континентальній Європі набагато ширше,
ніж у Англії та США. У нього включаються крім акціонерних
товариств багато інших юридичних осіб: різноманітні види то-
вариств (повні, командитні), господарських товариств (з обме-
женою та додатковою відповідальністю), господарські об’єд-
нання (концерни, асоціації, холдинги і т. п.), виробничі та спо-
живчі кооперативи.

Отже, юридичні форми корпорацій у системі континентально-
го права характеризуються більшою різноманітністю, ніж у сис-
темі загального права. І в цьому слід убачати першу їхню особ-
ливість. Друга пов’язана зі специфікою економічного розвитку
країн континентальної Європи. Вона проявляється в існуванні
значної кількості державних підприємств, котрі корпораціями,
точно кажучи, не є, оскільки до них неможливо пристосувати од-
ну із головних ознак корпорації — об’єднання капіталів. І в цьо-
му плані, тобто де-факто, питома вага корпорацій у континенталь-
ному праві виглядає меншою, ніж у країнах англосаксонської си-
стеми права, в рамках якої до основних типів корпорації вклю-
чаються практично всі зареєстровані в статутному порядку під-
приємства, які мають юридичні права приватної особи, в тому
числі права на економічну діяльність, на володіння власністю та
її продаж, на отримання кредитів [6, с. 140].

У принципі, представники різних течій як «старого», так і
неоінституціоналізму фактично єдині в розумінні корпорації як
складного і важливого економічного інституту. Значно менше
згоди можна знайти з питань її характерних ознак і того, як і чо-
му відбувався розвиток сучасної корпорації, який привів до її су-
часних організаційних форм. Визнаючи різноманіття чинників,
що визначили цю еволюцію, формування змісту сучасної корпо-
рації випливає в основному з розуміння її як продукту серії орга-
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нізаційних інновацій, метою і результатом яких слід вважати мі-
німізацію трансакційних витрат.

При цьому навряд чи можна стверджувати, що сучасну корпо-
рацію можна характеризувати тільки на підставі концепції транс-
акційних витрат. Очевидна роль інших мотивів, таких як пошук
вигід від монопольного становища на ринку чи імперативи техно-
логічного розвитку. Однак дані фактори насамперед впливають на
ринкові позиції фірми чи на абсолютний розмір її спеціалізованих
науково-технічних підрозділів. Дослідження лише цих процесів не
дозволяє дати пояснення (якщо, звичайно, не приймати за нього
поверхневі інтерпретації) розподілу економічної активності між
фірмами і ринками, а також внутрішньої організації, включаючи
аспекти її побудови і загального розміру. Оскільки питання органі-
заційної форми і структури є ключовими в пізнанні сучасної кор-
порації, то будь-яка теорія останньої, що обходить їх, виявляється
в найкращому разі позбавленою системності.

Зокрема, дослідження сучасної корпорації, на погляд О. Уіль-
ямсона [9, с. 437] повинні насамперед вийти за межі проблем вер-
тикальної інтеграції і дати логічні відповіді на такі питання внут-
рішньокорпоративної організації господарської діяльності: яким
економічним цілям служить поширеність використання дивізіона-
лізації? Як вивчення внутрішньої організації допомагає вирішен-
ню давньої (від К. Маркса) управлінської дилеми, що ґрунтується
на поділі функцій власності і контролю? Чи можна розгадати «та-
ємницю» організаційної природи конгломерату? Чи припустиме
використання тієї самої методології під час оцінювання закономір-
ностей еволюції транснаціональних компаній? Чи можна знайти
раціональне пояснення взаємозв’язку між процесами технологіч-
них інновацій і прямого іноземного інвестування?

В інституціональному визначенні корпоративне структуроут-
ворення — це організаційна угода, за якою певна суб’єктна підси-
стема репрезентує й обслуговує інтереси своїх інвесторів. Ця угода
може охоплювати все — від комітетів компанії до схем винагоро-
ди виконавців і аж до процедури банкрутства. Потреба в таких
угодах випливає зі структури компанії в ринкових економіках [5,
с. 124]. Цю потребу очевидно, слід аналізувати в контексті аналізу
еволюції базисних інститутів власності, влади та управління.

Історично першою від власності (яка ще перебуває в синкретич-
ній єдності з управлінням та владою) «відривається» наймана пра-
ця (первісне нагромадження капіталу). Другою фазою цього роз-
риву слід вважати відрив управління від власності, яка ще перебу-
ває в стані єдності з владою («підприємницька фірма»). Третя фаза
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(«зріла» корпорація) в еволюції корпорації пов’язана з відривом
від власності влади та контролю як її визначальної ознаки.

Якщо для мікросуб’єктів з одноосібною власністю персоніфі-
кація та поєднання власності, влади і управління практично дося-
гає повноти, то в численних видах партнерств деякі правоспромо-
жності власності, влади, (і особливо) управління вже відособлені і
мають диференційований характер для партнерів з повною, ко-
мандитною чи іншою відповідальністю, перебуваючи все ж такі у
внутрішній єдності, взаємопереходах і в рамках цієї єдності як
окремого, протистоять іншому окремому — найманій праці.

У зрілій корпорації вже всі базисні інститути гранично відо-
соблені, знаходяться у стані розриву з притаманними цьому ста-
ну протиріччями корпоративної вертикалі, які проявляються у
суперечностях між акціонерами (власність), спостережною ра-
дою (влада, управлінням, найманим персоналом (праця)).

Розпорошення власності між безліччю акціонерів принципово
змінює характер взаємозв’язку між номінальним юридичним пра-
вом власності, делегованими функціями щодо розпорядження (вла-
ди) і управлінням корпорацією. Без сумніву, за юридичною формою
саме ця безліч акціонерів є співвласниками, «колективними власни-
ками» підприємства. Але це вже не стільки реальна влада, скільки
юридична фікція. Скоріше, це пов’язано з тим, що той ще досить
міцний зв’язок між підприємництвом і індивідуальною власністю,
що існував у епоху докорпоративного капіталізму, був перенесений
в нормативні документи, що визначають статус акціонерних
об’єднань. На це звертає увагу ретельний дослідник корпоративного
капіталізму Й. Шумпетер: «Помилкове уявлення про акціонера, що
послужило підставою для визначення його правового статусу, ви-
пливає з помилкового розуміння функції акціонера юристами, і в
них воно було запозичене багатьма політекономістами» [10, с. 184].

За своїм реальним статусом акціонери –– це не «хазяї», не
«підприємці», а вкладники грошей. Частина з них, спираючись на
значний пакет акцій, може претендувати на співучасть в управ-
лінні підприємством, тобто на часткову реалізацію функцій під-
приємця. Але це вже накладення двох різних функцій і очікувань,
що не є «органічними» для статусу акціонера. Цим акціонер
принципово відрізняється від індивідуального власника підпри-
ємства, який не тільки інвестує кошти, а й бере на себе функції
щодо організації й управління виробництвом. В умовах корпора-
тивного підприємництва першоджерелом засобів для фінансу-
вання підприємств є індивідуальна власність. Але, конвертуючи
гроші в акції тих чи інших підприємств, абсолютна більшість ак-
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ціонерів змінює статус повного власника на роль суб’єкта «голої
власності» як лише власності на вартість, а тому обмежується
тільки функціями інвестора, «делегуючи» всі права й обов’язки
щодо підприємницького використання інвестованих засобів ме-
неджерам акціонерних підприємств.

Те, що власність формує управління (акціонери — правління) є
безперечною інституціональною формулою. Але спроба вищого
менеджменту «підім’яти» під себе владу та її функції в корпорації,
позиціонувати себе в ролі суб’єкта влади власне й є варіантом «ре-
волюції управлінців», протиріччя та наслідки якою вважаються
найбільш проблемною інституціональною реальністю. Інституціо-
нальною підставою цієї реальності, є той факт, що власність реалі-
зується через двоїстість функції розпорядження (у короткостроко-
вому періоді — управління як реалізація поставлених цілей, а в
довгостроковому періоді — влада як «тримання долі речі»). Розми-
тість меж між управлінням та владою є основною причиною «пере-
тікання» суто управлінських функцій у владні та навпаки. Поло-
ження, коли владоутримувач, визначаючи долю речі, формує
управлінську мережу щодо реалізації поставлених цілей, повинне
кваліфікуватися природним та легітимним. Навпаки, фіктивне по-
родження владного потенціалу здійсненням управлінських функцій
не є природним, а тому й легітимним. Менеджера правомірно слід
вважати агентом влади лише в межах відведених (делегованих) для
нього повноважень. Спроба ж «перехоплення» чи розширення вла-
дного простору поза межі його повноважень ані правомірна, ані ле-
гітимна. Теоретично й практично власне таке нелегітимне «пере-
тікання» управлінських функцій у недостатньо специфіковані
владні повноваження і виступає головною причиною, підста-
вою, аргументом феномену корпоративної бюрократії.

Підсумовуючи, відмітимо, що як і державна, корпоративна
власність припускає відрив «голої власності» від її фактичного
володіння і розпоряджання, прав на об’єкт власності від самого
об’єкта, економічної влади від менеджменту. Специфіка 4 рівнів
організаційної структури корпоративного управління: акціонерні
збори → спостережна рада → правління → найманий персонал
— характеризує й особливості інституціональної природи корпо-
рації. При всіх суперечностях корпоративної вертикалі значи-
мість її серед інших базисних типів організації підприємств поля-
гає не тільки в тім, що корпорація для розвинутих країн є
«годувальницею» нації. Незаперечні переваги мають і корпора-
тивні джерела економічного розвитку. Якщо додати до зазначе-
них переваг потенціал корпоративної культури, що підноситься у
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своїй ідеології і ціннісних орієнтирах над короткостроковими ці-
лями максимізації прибутку, стає зрозумілою об’єктивність зна-
ходження процесу корпоратизації в ряду найбільш значущих су-
часних економічних трансформацій.
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