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Essence of concept «corporation» is investigational in the article, considered going near classification of corporations, 
сутнісні descriptions of corporation are outlined, as an economic category, the most complete classification of corporations 
and distinguished legal forms of her functioning are lighted up.
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Постановка проблеми. Перехід України до ринкової економіки призвів до змін інституційних форм 
суб’єктів господарської діяльності. Виокремлення корпорацій в окремий суб`єкт економічної діяльно сті 
– прояв цих змін, а отже, поняття «корпорація» стало новим та дискусійним. Звідси виникає необхідність 
ком плексного теоретичного дослідження цього поняття. Становлення корпоративних підприємств як ор-
ганізаційної форми підприємництва відбулося в процесі еволюції підходів до організації форм ведення 
бізнесу. тому багато вчених досі дискутують щодо сутності та класифікаційних ознак такої структури, 
як корпорація.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню участі інтегрованих акціонерних структур у розвит
ку національної економіки, зокрема ролі корпорацій, присвячено роботи В. андрієнко,т. Белікової, В. гри-
ньової, Д. Задихайла, О. Кібенка, а. Кушнерука, Ю. Лисенко, В. мокряка, г. Назарової. Приділено увагу сут-
ності поняття «корпорація», його еволюційний розвиток та класифікації розглянуто в роботах Б. андрушківа, 
О. Боріка, П. Буряка, Л. Дмитриченко, м. Колесника, Л. Чуніхіної та багато інших вченихекономістів.

Однак недостатньо повно розкрито питання економічної сутності «корпорація», форм їх функціону-
вання та класифікаційних ознак, що призводить до мінімізації забезпечення результативного й ефектив-
ного управління діяльністю корпораціями. 
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Метою статті – дослідження економічної сутності корпорацій, форм їх організації та виокремлення 
найбільш повної й економічно правильної їх класифікації.

Викладення основного матеріалу. Узагальнюючи наявні погляди щодо використання терміна «кор-
порація», потрібно зазначити, що й досі не існує єдиного визначення цього терміна. Погляди дослідників 
не мають одностайності у питанні визначення сутності поняття «корпорація». Частина науковців вважає, 
що термін «корпорація» походить від латинського «corporatio», що означає союз, товариство, об’єднання 
[1], інші – що цей термін походить від латинського «corpus habere», що означає правовий статус юридич-
ної особи [2], ще інші вважають, що корпорація не обов’язково є юридичною особою, проте однозначно 
є колективом (лат. «corporalis» – тілесний, речовий) [3].

Відповідно до господарського кодексу України, корпорацією визнається договірне об’єднання, 
що створене на основі складання виробничих, наукових та комерційних інтересів підприємств, що 
об’єдналися, із делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності 
кожного із учасників органам управління корпорації [4, ст. 120].

так, корпорація, за визначенням комерційного словника, – це широко розповсюджена у країнах із 
розвинутою ринковою економікою форма організації підприємницької діяльності, яка передбачає до-
льову власність, юридичний статус та зосередження функцій управління в руках верхньої ланки профе-
сійних управлінців (менеджерів), які працюють за наймом [5, с. 192].

таке визначення передбачає наявність таких обов’язкових умов для функціонування корпорацій: пев-
ний ступінь розвитку економіки; можливість здійснення підприємницької діяльності населенням, спів
існування різних форм власності, наявність професійних управлінців [6, с. 32].

На думку С. Чернишова, сучасна корпорація – це певна група осіб, яка професійно займається роз-
робленням та прийняттям управлінських рішень, яка має в цьому аспекті самосвідомість та послідовно 
використовує розвинуті сучасні технології прийняття рішень [7].

С. П. Кукура зазначає, що корпорація – це складна соціальноекономічна та технічна система, що 
інтегрує різнорідні ресурси й чинники, людей, підприємства, які об’єднались для здійснення спільної 
діяльності та досягнення загальних цілей [8, с. 57].

Ю. Брігхем та Дж. Х’юстон визначають корпорацію як відповідним чином оформлену та зареєстро-
вану економічну одиницю, чиї активи відділені від особистої власності власників та менеджерів [9,  
с. 23].

У першій українській національній економічній енциклопедії корпорація визначається як колективна 
форма капіталістичних підприємств, що існують у вигляді акціонерних підприємств відкритого та за-
критого типу [10, с. 85].

В. г. Полонський, С. В. Бєлоусова та О. м. Бєлоусов визначають корпорацію як правову форму бізне-
су, відокремлену від конкретних осіб, що володіють підприємствами, які в неї входять [12, с. 9].

Існують різні погляди щодо питання, які форми підприємницьких об’єднань належать до корпорацій. 
Це можна пояснити відмінністю трактування вченимиекономістами характерних рис, які властиві кор-
порації.

Відповідно до однієї з розповсюджених точок зору, корпорація – це колективне утворення, органі-
зація, що визнана юридичною особою, заснована на об’єднаних капіталах (добровільних внесках) і яка 
здійснює соціальнокорисну діяльність. У цьому випадку корпорації властиві такі риси:

1. Наявність юридичної особи.
2. Інституціональний поділ функцій управління й власності.
3. Колективне прийняття рішень власниками й (або) найманими управлінцями.
термін корпорація використовується для визначення господарюючого суб’єкта, що створюється де-

кількома юридичними особами (не включаючи участі фізичних осіб), при цьому кожну із них можна роз-
глядати як самостійний економічний суб’єкт, пов’язаний із певними майновими відносинами, спільним 
веденням бізнесу, загальними цілями, інтересами, організаційною структурою [6, с. 32].

С. О. Орехов вважає, що в наявній економікоправовій системі за своїм правовим статусом і еконо-
мічною сутністю найбільш повно ідентифікуються із визначенням корпорації акціонерні товариства, що 
відповідає світовій господарській та правовій практиці [11, с. 11].

Отже, можемо зазначити, що корпорація – це договірне об’єднання підприємств своїх виробничих та 
наукових можливостей для досягнення ними єдиної комерційної мети шляхом делегування повноважень 
централізованому органу управління.

але корпорація, перш за все, економічна категорія, яка має сутнісні характеристики із певними озна-
ками (рис. 1).

Корпорація, як економічна категорія, відображає систему суспільноекономічних відносин між:
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– суб’єктами внутрішньої інституційної середи (членами корпорації за дольовою участю у виробни-
цтві та розподілі створеного продукту);

– усіма суб’єктами зовнішнього інституційного середовища стосовно використання економічних ре-
сурсів виробництва та присвоєння створеного продукту;

– корпорацією та державою стосовно розподілу створеного корпорацією доходу і формування бю-
джету держави [13, с. 36].

 

Корпорація – юридична 
особа 

Корпорація – інститут, 
що забезпечує 

динамічний розвиток 
даної форми організації 
економічного суб’єкта 

Корпорація – соціальний 
об’єкт  

1) Базується на принципах безперервного 
виробництва; 

2) Завжди має цільовий стратегічний орієнтир – 
конкретизацію шляху розвитку, виходячи із 
динаміки зовнішньої середи шляхом 
формулювання довгострокових цілей, пошуку 
ресурсів для їх досягнення і планування 
конкретних дій на перспективу 

У корпорації переплітаються інтереси 
робітників, корпоративних суб’єктів та держави 

Діє відповідно до законодавства країни і має всі 
ознаки юридичної особи, відповідно 
законодавства 

Критерії 

Корпорація – певна 
форма організації 

економічних суб’єктів 

Корпорація – це компанія 

Корпорація – 
принципово нова система 
управління 

Ознаки 

1) Існування процедур взаємодії із зовнішньою 
середою; 

2) Внутрішня упорядкованість, узгодженість, 
взаємодія багатьох елементів цілого; 

3) Сукупність процесів або дій, що призводять до 
створення та удосконалення взаємозв’язків між 
елементами цілого; 

4) Об’єднання людей, що реалізують програму або 
ціль і діють на основі певних правил та 
процедур. 

Відображає не тільки певну структурну форму 
але й цільову функцію корпорації 

1) Новизна визначається цільовою функцією 
корпорації та ієрархічністю її організаційної 
форми; 

2) Система управління регулює зовнішні та 
внутрішні потоки інформації; 

3) Корпорація має трьохрівневу систему 
управління. 

Рис. 1. Сутнісні характеристики корпорації як економічної категорії  
(розроблено автором на основі джерела 13, с. 36–37)

Корпоративні відносини не можуть існувати без організаційного оформлення, оскільки вони виника-
ють для цілей ведення певної діяльності. але стосовно корпорацій, то не існує єдиного погляду щодо їх 
організаційних форм. так, Х. Окумура до корпорацій, окрім акціонерних товариств, зараховує холдинги 
[14, с. 79].

м. Колесник із корпораціями ідентифікує інтегровані промисловофінансові групи, перш за все, – із 
транснаціональними корпораціями [15, с. 75].

П. Буряк говорить про інтегровані корпоративні структури, до яких зараховує корпорації, концерни, 
холдинги, фінансовопромислові групи, транснаціональні корпорації [16, с. 182]. Стає зрозумілим, що 
концерни, холдинги, промисловофінансові групи вчений не ідентифікує із корпораціями.
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Б. андрушків та О. Борік корпораціями вважають промисловофінансові групи: «З точки зору еконо-
мічної теорії, на наш погляд, промисловофінансові групи можна розглядати як одну із форм корпора-
тивного капіталу…» [17, с. 3].

Розглядаючи перелік суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄД-
РПОУ), за критерієм організаційноправових форм господарювання виділяють такі, що мають ознаки 
корпоративності: приватні підприємства; колективні підприємства; дочірні підприємства; сумісні під-
приємства; акціонерні товариства (публічні та приватні); товариство із обмеженою відповідальністю; 
товариство із додатковою відповідальністю; повне товариство; командитне товариство; асоціація; кор-
порація; консорціум; концерн [13, с. 54, 18].

але постає питання стосовно виокремлення корпорації та акціонерних товариств в окремі одиниці, в 
той час як багато вчених економістів ототожнюють ці поняття [1; 2; 6; 11; 12; 13; 14].

Відповідно до ЄДРПОУ та Державного комітету статистики України, акціонерне товариство – це 
товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вар-
тості, несе відповідальність за забов’язаннями тільки майном товариства, а корпорація – це договірне 
об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових ї комерційних інтересів підприємств, 
що об’єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності 
кожного з учасників органам управління корпорації [18].

При цьому акціонерні товариства належать до господарських товариств, а корпорації – до об’єднань 
підприємств (юридичних осіб).

На наш погляд, найбільш повна та правильна класифікація корпорацій подана авторами Л. и. Дми-
триченко, т. С. Чуніхіною та ін. [13, с. 55–56] (рис. 2).

 Класифікаційні ознаки корпорацій 

За широтою 
географічного 

охоплення 

транснаціональна 

міждержавна 

національна 

регіональна 
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концерн 
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промислова група 

холдинг 

трест 

синдикат 

комерційні некомерційні 

Рис. 2. Класифікація корпорацій (розроблено автором на основі джерела 13, с. 55–56)

така класифікація розкриває сутність корпорації як асоціації, об’єднання. аналіз організаційнопра-
вових форм корпорацій – підґрунтя для їх систематизації (рис. 3).
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 Корпорація – 
інституційна одиниця 

може приймати різні 
організаційно-правові форми 

Визначальна ознака корпорації 
– механізм формування 

корпоративного капіталу 

асоціація 

- акціонерні товариства (публічні та приватні); 
- товариство із обмеженою відповідальністю; 
- товариство із додатковою відповідальністю; 
- повне товариство; 
- командитне товариство; 
- асоціація; 
- корпорація; 
- консорціум; 
- концерн. 

Рис. 3. Організаційно-правові форми корпорацій (розроблено автором на основі джерела 13, с. 57)

Висновки. Корпорація – це договірне об’єднання підприємств своїх виробничих та наукових можли-
востей для досягнення ними єдиної комерційної мети шляхом делегування повноважень централізова-
ному органу управління.

Корпорація – це економічна категорія, що відображає систему суспільноекономічних відносин між: 
суб’єктами внутрішньої інституційної середи (членами корпорації за дольовою участю у виробництві 
та розподілі створеного продукту); усіма суб’єктами зовнішнього інституційного середовища щодо ви-
користання економічних ресурсів виробництва та присвоєння створеного продукту; корпорацією та дер-
жавою щодо розподілу створеного корпорацією доходу і формування бюджету держави.

Корпорація – це форма організації корпоративного капіталу, яка може виникати у формі: акціонерних 
товариств (публічні та приватні); товариств із обмеженою відповідальністю; товариств із додатковою 
відповідальністю; повного товариства; командитного товариства; саме асоціації; саме корпорації; кон-
сорціуму; концерну.
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