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У статті розглянуто основні підходи до визначення місця і ролі кор-
поративного сектора в сучасних економічних системах. На їх основі про-
аналізовано та систематизовано основні форми взаємодії корпорацій з 
суб’єктами економіки, що відображають суть та закономірності  розви-
тку останніх. Визначено поле подальших досліджень даної проблеми.  

 
In the article basic approaches to determination of place and role of cor-

porate sector in the modern economic systems are considered. On their basis it 
is analyzed and the basic forms of co-operation of corporations are systematized 
with the subjects of economy, that essence and conformities to the law of devel-
opment of the last is represented. The field of subsequent researches of the given 
problem is definite. 
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Вступ. Аналіз значного числа вітчизняних та іноземних публікацій, 

присвячених процесам розвитку сучасних економік, показує, що поява і 
становлення такого явища в економіці як корпоративізм значно впливає на 
процеси та рівні функціонування економічної системи суспільства.  

Корпоративізм як принцип діяльності і „правила гри” сучасної еконо-
міки розповсюджується на мікро-, макро-, мезо і мегарівні економічної си-
стеми, що поступово трансформується у складну динамічну систему. Вона 
об’єктивно набуває рис „складності побудови, взаємозалежності та взає-
модії різноякісних складових частин, що функціонують у її межах” [1, с. 
5], появи нових форм і методів взаємодії між її суб’єктами та елементами.  

На думку Васильєва О., Гальчинського А. та інших вчених-
економістів, в результаті цих змін економіка як наука і як сфера життєдія-
льності суспільства функціонує на принципах економічної синергетики  [1; 
2]. 

Більшість дослідників корпоративізму наголошує, що провідну роль у 
формуванні архітектоніки сучасних економік, їх подальшому розвиткові 
відіграють корпорації. Саме з їх появою пов’язане зародження та утвер-
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дження інституційних змін, що „ виражаються у появі нових правил з від-
повідними механізмами їхнього забезпечення і дотримання” [3, с. 89].  

Жодна форма організації економічних відносин не може конкурувати 
з корпоративною, оскільки остання здатна забезпечувати більш раціональ-
ний розподіл ресурсів, їх централізацію та кооперацію, а також оптималь-
ну взаємодію з іншими ринковими суб’єктами та структурами [2; 3].  

Дементьєв В.В. також пов'язує ці інституційні зміни в сучасній еко-
номіці з появою феномену корпоративізму та екстраполяцією його прин-
ципів на інші елементи економіки. Основним з них, на його думку, є „зсу-
нення влади”. Вплив даного принципу на економіку проявляється у появі 
альтернативних варіантів економічної поведінки і нарощенні витрат ефек-
тивної та зменшенні витрат неефективної поведінки суб’єктів економіки 
[4, с. 170-172].  

Прихильники традиційної економіки навпаки відзначають деструкти-
вний вплив корпоративного сектора економіки на інші її структурно-
функціональні елементи і рівні та формування квазізв’язків  між ними [5; 
6]. 

Тобто дослідження впливу корпорацій на економіку та форм їхньої 
взаємодії зі структурними елементами та суб’єктами виходить з двох 
принципово різних позицій, кожна з яких має вагомі аргументи на користь 
чи проти корпоратизації сучасної економіки.  

Саме тому в сучасній економічній науці питання щодо підвалин ста-
новлення та розвитку економічних систем, форм взаємодії між її  структу-
рами і суб’єктами, закономірностей розвитку, ролі в даних процесах кор-
поративних структур належить до числа фундаментальних і дискусійних.  

Постановка задачі. Визначення основних форм взаємодії  корпорацій 
зі структурно-функціональними елементами та суб’єктами економічної си-
стеми.  

Результати дослідження. Майже до середини ХХ ст. економічна нау-
ка розглядала в якості основних суб’єктів економіки домогосподарства, пі-
дприємства приватної та суспільної форми власності,  обслуговуючу їх ін-
фраструктуру. Взаємозв’язки між ними мали традиційні усталені форми 
[7]. А основна різниця між ними визначалась суто економічними фактора-
ми, в основі яких лежали закони товарного виробництва (ринку) та плано-
мірності людської життєдіяльності (держава, соціальна група).  

Відповідно, взаємовідносини між суб’єктами економіки залежали від 
об’єктивно встановлених у процесі еволюції суспільства законів (ринкова 
економіка), встановлених директивно з метою оптимізації провалів остан-
ніх (планова економіка) або ж їх синтезу (змішані системи). Їх форми спів-
падали з розумінням природи законів економічного розвитку та дії госпо-
дарського механізму. Економіка розглядалась як ієрархічна структура, в 
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якій переважає певний агент, а інші є рівноцінно йому підпорядковані і не 
можуть значно впливати на економічні процеси і явища. 

Поява інституціональної теорії змінила напрямок дослідження сутно-
сті та особливостей розвитку економічної системи, форм взаємовідносин 
між її структурними рівнями та суб’єктами і, відповідно, закономірностей 
цих відносин.  

Введення інституціоналістами у науковий обіг поняття „інститут” 
ще більше розширило можливості дослідження економічних процесів і 
явищ. І одне з чільних місць в теорії інститутів посіли корпорації (до 
інституціональної теорії їх дослідження не було безпосереднім предме-
том економічної науки і навіть її окремих напрямків).  

Як зазначає В.Д. Якубенко, „Так сталось в історії економічної ду-
мки, що ця понятійна абстракція набула сили домінуючої дефініції”, а 
однією з ключових категорій в ній стала категорія „корпорація” як та-
ка, що найбільш повно і точно відображає рух сучасної економіки і всіх 
її складових [8, с. 20].  

 „Жодна форма власності у підприємництві не може конкурувати з 
корпорацією у її успіхах ...Вона вже довела свою універсальну здатність 
застосовуватись практично у будь-якій сфері ділової активнос-
ті...Формування і розвиток корпоративного сектора економіки відкриває 
широкі можливості як для концентрації капіталу, зусиль, досвіду та інте-
лекту, так і для вирішення складних економічних, науково-технічних, со-
ціальних та ряду інших проблем суспільства” [9, с. 20, 23], оскільки вони 
формують систему нових форм взаємодії в економіці, впливаючи на всю 
сукупність економічних процесів і явищ. 

Ці форми взаємодії між суб’єктами економічної системи є нетради-
ційними і, як назвав їх О.Вільямсон, гібридними.  

Аналіз сучасної економічної літератури дає змогу дослідити та си-
стематизувати притаманні корпораціям форми взаємодії зі структурни-
ми елементами економіки та визначити особливості їх зовнішнього 
прояву (табл. 1) [1-4; 8-10]. 

Таблиця 1 
Форми взаємодії корпоративного сектора зі структурними еле-

ментами економічної системи   
Форми Зовнішній прояв 

Інститути корпорації:  
• формальні (внутрішні документи, 

договори та офіційні домовленості) 
 
 
• неформальні (змови, шантаж тощо) 

Регулювання руху основного капіталу, робочої 
сили, взаємовідносин з суб’єктами корпорати-
вних відносин, формування органів управління 
компанією, уточнення їх повноважень, відно-
син з дочірніми підприємствами; 
Отримання додаткової підтримки та фінансу-
вання з боку іншої сторони домовленості,  
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Корпоративна культура  Формування єдиного – відданого – відношення 
до компанії, відчуття приналежності та значи-
мості у виконанні місії фірми, вплив на стиль 
керівництва, спрощення / ускладнення „вжи-
вання” в інші культури 

Маркетингові стратегії Регулювання товарного асортименту, пріори-
тетних напрямків товарної політики, форму-
вання цін на продукцію та шляхів її реалізації і 
просування на ринку, аналіз ринкового середо-
вища та встановлення меж кола споживачів, 
продовження ЖЦТ, розробка креативних під-
ходів та залучення якісного персоналу  

Модель корпоративного управління Вплив на структуру управління, структуру ко-
рпоративних конфліктів, взаємовідносин між 
регулюючими та управляючими органами фір-
ми, на організаційну структуру та розподіл 
владних повноважень між агентами корпора-
тивних відносин  

Злиття, поглинання, створення дочір-
ніх компаній, утворення ІКС – мета-
корпорацій  

Зміна організаційної структури, стилю управ-
ління, форм взаємодії між структурними еле-
ментами компанії   

Укладання довгострокових зовнішніх 
контрактів 

Розширення меж внутрішньо корпоративної 
планомірності та формування мережевих стру-
ктур в економіці   

Інвестування, патентування, ліцензу-
вання тощо 

Розширення можливостей для диверсифікації 
виробництва, інноваційної діяльності, збіль-
шення ЖЦ компанії 

Лобізм Захист корпоративних інтересів, можливості 
отримання додаткового фінансування, подат-
кових та інших пільг правовим шляхом,  

Корпоративна політика та корпорати-
вні програми  

Визначення кола необхідних дій компанії на 
ринку для підтримання стабільного розвитку та 
розширення, зміна та вдосконалення необхід-
них стандартів управління, організаційної 
структури, капіталу, власності, персоналу тощо 

 
Ці форми взаємодії є динамічними. За рахунок них, як зазначає 

Голіков В.І., в ринкових економіках створюються нові життєздатні фо-
рми взаємозв’язків, що постійно еволюціонують, якісно доповнюючи їх 
архітектоніку, структуруючи їх ієрархічну підпорядкованість та утво-
рюючи багатоканальну і багатошарову мережеву систему [10]. Відбу-
вається становлення механізму інформаційного довгострокового парт-
нерства усіх суб’єктів економіки – ринку – держави – корпорацій - сус-
пільства. 

Крім того, в результаті такої взаємодії відбувається розширення 
родових функцій кожного з означених суб’єктів економічної системи.  
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Модифікуються закономірності розвитку самої економіки. Так, ринок 
стає більш соціальним, а держава входить в систему „жорстких” зако-
нів ринку, економічні агенти діють однонаправлено як цілісність, усі 
сфери життєдіяльності та інститути суспільства виступають в якості 
динамічної стабільної системи.  

І хоча за рахунок таких форм взаємодії можуть спостерігатись не-
гативні наслідки (екстерналії) для тих чи інших агентів, та вони в краї-
нах з ринковою економікою, де корпорації набули „зрілої” форми, не є 
такими значними як загальний позитивний ефект від їх діяльності.  

Висновки. Таким чином, можна визначити, що переваги корпорацій, 
принципи їх діяльності стають привабливими та широко застосовуваними 
для вирішення економічних, політичних та загалом суспільних функцій. А 
система взаємозв’язків, що зародилась в надрах корпоративних відносин, 
виводить економічну систему на якісно новий рівень прояву закономірнос-
тей економічного та навіть загальноцивілізаційного розвитку.   

Ці особливості корпоративної форми організації економічної діяльно-
сті не зважаючи на викладені точки зору залишаються малодослідженими, 
особливо для країн з трансформаційною економікою, оскільки в них на да-
ний час корпоративні відносини є квазівідносинами, спостерігається екс-
пансія іноземних компаній на національні ринки.  

Вивчення особливостей „зрілих” корпорацій та форм їх взаємодії з 
суб’єктами економічної системи дасть можливість сформувати в країнах з 
трансформаційною економікою потужну систему корпоративних відносин 
та підвищити рівень конкурентноздатності держави.    
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