
Тема 4. Регулювання корпоративних

відносин в Україні

4.1 Законодавчі норми корпоративного управління

4.2 Принципи корпоративного управління в Україні

4.3 Органи, що регулюють корпоративне управління в Україні

4.1 Законодавчі норми корпоративного управління

В Україні процеси формування нормативного регулювання

корпоративного управління почався на початку 90-х років, після

проголошення незалежності держави. До основних законодавчих актів

можна віднести:

1) документи, що регулюють корпоратизацію і приватизацію в Україні:

Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992

р.;

Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств

(малу приватизацію)» від 06.03.1992 р.;

Закон України «Про приватизаційні папери від 07.07.1992 р.;

Закон України «Про державну програму приватизації» від 18.05.2000

р.;

Постанова Верховної Ради України «Про державну програму

приватизації майна державних підприємств» від 07.07.1992 р.;

Указ Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від

15.06.1993 р.

2) документи, що регулюють діяльність акціонерних товариств:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.;

Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р.;

Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.;

Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18 червня

1991 р.;

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в

Україні» від 15.03.2006 р.;

Закон України «Про національну депозитарну систему та

електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.1997 р.

3) документи, що регулюють управління корпоративними правами

держави:

Постанова Кабінету Міністрів України «Про управління

корпоративними правами держави» від 15.05.2000 р.;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про формування і ведення

реєстру корпоративних прав держави від 29.10.2003 р.;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Основних

концептуальних підходів до підвищення ефективності управління

корпоративними правами держави» від 11.02.2004 р.;

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Типових

програм навчання та підвищення кваліфікації фахівців, які здійснюють

управління корпоративними правами держави, та посадових осіб

господарських товариств» від 06.04.2006 р.;
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Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження

Класифікатора державного майна» від 15.03.2006 р.;

Наказ Фонду державного майна України «Про Основні критерії та

порядок проведення оцінки виконання державними службовцями

функцій з управління корпоративними правами держави в

господарських товариствах, в статутних фондах яких є державна

частка» від 12.12.2005 р.;

Наказ Фонду державного майна України «Щодо затвердження

кваліфікаційних вимог до осіб, уповноважених управляти

корпоративними правами держави» від 21.06.2004 р.;

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження критеріїв

ефективності управління суб’єктами господарювання державного

сектора економіки» від 18.12.2003 р.;

Наказ Фонду державного майна України «Щодо затвердження

нормативів відрахування до фонду дивідендів» від 17.02.2006 р.

В Україні також існує низка нормативних актів, які носять

рекомендаційний характер. Серед них можна виділити:

Принципи корпоративного управління в Україні;

Проект “Зелена Книга – «Підвищення рівня корпоративного

управління в акціонерних товариствах та забезпечення захисту прав

інвесторів»;

Концепція розвитку корпоративного управління в Україні.

4.2 Принципи корпоративного управління в Україні

Відповідно до Указу Президента Україні "Про додаткові заходи щодо

розвитку фондового ринку України" від 26 березня 2001 року N 198/2001

на Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку було покладено

методологічне забезпечення запровадження та розвитку

загальноприйнятих принципів корпоративного управління. На виконання

Указу Президента України "Про заходи щодо розвитку корпоративного

управління в акціонерних товариствах" від 21 березня 2002 року N

280/2002 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

забезпечила розроблення національних Принципів корпоративного

управління. Поява такого документа як національні Принципи

корпоративного управління передусім обумовлена важливістю

корпоративного управління та його впливом на розвиток інвестиційних

процесів, на ефективність діяльності акціонерних товариств та їх

конкурентоспроможність.

4.2.1 Права акціонерів

1) Товариство повинно сприяти реалізації та забезпечувати захист прав

та законних інтересів акціонерів, зокрема:

Право на долю в управлінні товариством шляхом участі та

голосування на загальних зборах.

Право на отримання частини прибутку товариства в розмірі,

пропорційному належній акціонерові кількості акцій.

Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про

фінансово-господарський стан товариства та результати його

діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на

вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск

товариством цінних паперів тощо.
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Право на вільне розпорядження акціями.

Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права

власності на акції.

Право вимагати обов'язкового викупу товариством акцій за

справедливою ціною в акціонерів, які не голосували "за", або

принаймні у тих акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих

загальними зборами рішень, які обмежують їхні права.

2) Товариство повинно забезпечити рівне ставлення до всіх акціонерів-

власників однієї категорії акцій. Кожна випущена товариством проста

акція надає її власнику однаковий обсяг прав.

3) Товариство повинно забезпечити іноземним акціонерам можливості

для реалізації своїх прав нарівні з іншими акціонерами.

4) У разі здійснення додаткового випуску акцій, товариство повинно

забезпечити рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково

випущені акції у кількості, пропорційній їхній існуючій частці в статутному

капіталі.

5) Товариство повинно розробити та запровадити необхідні внутрішні

механізми з метою запобігання неправомірному використанню

інсайдерської інформації посадовими особами товариства та іншими

інсайдерами.

4.2.2 Наглядова рада

Наглядова рада здійснює загальне керівництво діяльністю товариства,

контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів.

Ефективне управління повинно передбачати систему звітності ради

перед загальними зборами товариства.

До основних функцій наглядової ради належать:

забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;

ухвалення стратегії товариства, затвердження річного бюджету,

бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;

затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами

виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди та

визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу;

здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю

товариства, в тому числі забезпечення підготовки повної та

достовірної публічної інформації про товариство;

здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням

конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, в тому числі за

використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення

угод з пов'язаними особами.

Члени наглядової ради повинні обиратися та відкликатися загальними

зборами товариства.

З метою забезпечення незалежності наглядової ради до її складу

доцільно включати незалежних членів, кількість яких повинна складати

принаймні 25 відсотків кількісного складу ради.

Чергові засідання наглядової ради повинні проводитись стільки разів,

скільки необхідно для належного виконання нею своїх функцій; в будь-

якому разі засідання наглядової ради мають проводитись не рідше

одного разу на три місяці.

Членство в наглядовій раді безпосередньо пов'язане з особою самого

члена ради. Професійні та особисті якості члена наглядової ради є
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важливою передумовою ефективного виконання ним своїх функцій та

одним із критеріїв його обрання на цю посаду. Крім того, кожен член

наглядової ради несе особисту відповідальність перед акціонерами за

свої рішення. Зважаючи на це, передача членом наглядової ради своїх

повноважень іншій особі є неправомірною.

Залежно від кількісного складу та функцій наглядової ради, у складі ради

доцільно формувати комітети наглядової ради:

а) з метою підвищення ефективності роботи наглядової ради доцільно

створювати комітети для попереднього розгляду, аналізу та підготовки

проектів рішень з питань, які відносяться до компетенції наглядової ради;

б) з метою запобігання виникненню конфлікту інтересів у посадових осіб

органів товариства наглядовій раді доцільно створювати аудиторський

комітет та комітет з питань призначень і винагород, більшість членів яких

повинні бути незалежними.

Наглядова рада може створювати в своєму складі постійні або тимчасові

комітети для попереднього розгляду та аналізу питань, які належать до

компетенції наглядової ради. Постійні комітети допомагають наглядовій

раді подолати недостатню поінформованість, яка може бути наслідком

епізодичної участі членів ради в керівництві діяльністю товариства, та

розглядати питання, які потребують більш детального та всебічного

вивчення. Постійними комітетами можуть бути, наприклад, комітет

стратегічного планування, комітет з питань фінансів та інвестицій, комітет

з корпоративного управління.

Тимчасові комітети створюються наглядовою радою в разі необхідності з

метою координування окремих питань діяльності товариства, зокрема

для вивчення наслідків потенційної реорганізації товариства, проведення

службових розслідувань за фактами зловживань посадових осіб

товариства тощо.

До постійних комітетів, які доцільно створювати з метою запобігання

виникненню конфлікту інтересів у посадових осіб товариства, належать

аудиторський комітет та комітет з питань призначень та винагород.

Завданням аудиторського комітету є здійснення контролю за фінансово-

господарською діяльністю товариства, надання пропозицій щодо обрання

аудитора та контроль за його незалежністю, визначення напрямів

необхідного аудиту. До його відання також відносяться питання звітності

та управління ризиками.

При здійсненні своїх функцій аудиторський комітет повинен

співпрацювати з ревізійною комісією товариства, службою внутрішнього

аудиту та зовнішнім аудитором.

Завданням комітету з питань призначень та винагород товариства є

забезпечення залучення до управління товариством кваліфікованих

спеціалістів та створення необхідних стимулів для їх роботи. Основними

функціями цього комітету є:

визначення критеріїв підбору кандидатур голови та членів виконавчого

органу, керівників основних структурних підрозділів товариства;

розробка політики товариства в галузі винагород, включаючи

визначення розміру сплати праці голови та членів виконавчого органу,

встановлення системи заохочень для управлінського персоналу;

розробка умов договорів з головою та членами виконавчого органу;

попередня оцінка кандидатур на посади голови та членів виконавчого
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органу, а також результатів їх діяльності;

визначення відповідності кандидатів у члени наглядової ради та

ревізійної комісії критеріям підбору, визначеним у внутрішніх

документах товариства;

оцінка "незалежності" членів наглядової ради.

У рамках своєї діяльності постійні та тимчасові комітети готують та

надають наглядовій раді рекомендації для прийняття нею остаточних

рішень. Наглядова рада несе відповідальність за рішення, прийняті на

підставі рекомендацій її комітетів.

За підсумками року наглядова рада повинна звітувати перед загальними

зборами про свою діяльність та загальний стан товариства. Звіт

наглядової ради, що подається на розгляд щорічних загальних зборів

акціонерів, повинен містити повну інформацію про стан товариства,

включаючи відомості про:

господарську діяльність товариства, включаючи опис характеру та

основних видів діяльності із зазначенням основних категорій товарів,

що виробляються (надаваних послуг, виконуваних робіт);

опис основних ринків та основних каналів збуту;

основні фінансові показники діяльності товариства за звітний період;

зміни в організаційній структурі товариства;

участь товариства в інших підприємствах;

плановані напрями діяльності на наступний рік.

Члени наглядової ради повинні отримувати справедливу винагороду та

мати стимули для забезпечення успішної діяльності товариства. З метою

ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності

органів товариства, належного інформування акціонерів та зацікавлених

осіб товариству доцільно запровадити посаду корпоративного секретаря.

Корпоративний секретар є посадовою особою товариства, яка

призначається наглядовою радою та їй підпорядковується. Основними

завданнями корпоративного секретаря є:

забезпечення підготовки та проведення загальних зборів акціонерів,

засідань наглядової ради та виконавчого органу;

забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про

товариство органам товариства та акціонерам;

зберігання документів товариства, включаючи архів товариства;

забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення

акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх

прав;

надання органам товариства висновків та розробка пропозицій щодо

приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до

Принципів корпоративного управління.

4.2.3 Виконавчий орган

Виконавчий орган здійснює керівництво потоковою діяльністю

товариства. Виконавчий орган підзвітний наглядовій раді та загальним

зборам акціонерів.

Виконавчий орган розробляє та передає на затвердження наглядовій раді

проекти річного бюджету та стратегії товариства, самостійно розробляє і

затверджує поточні плани та оперативні завдання товариства і

забезпечує їх реалізацію.
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Голова та члени виконавчого органу обираються та відкликаються

загальними зборами товариства за рекомендацією наглядової ради. У

товаристві повинна існувати кадрова політика стосовно обрання голови

та членів виконавчого органу, відповідальність за розробку та втілення

якої повинна покладатись на наглядову раду або комітет ради з питань

призначень та винагород. Зокрема, наглядова рада повинна визначати

критерії та вимоги до кандидатів на посади голови та членів виконавчого

органу з урахуванням специфіки діяльності товариства, формувати

кадровий резерв, підбираючи кандидатів, які відповідають цим вимогам,

як усередині товариства, так і за його межами і надавати відповідні

рекомендації загальним зборам стосовно обрання того чи іншого

кандидата до складу виконавчого органу.

Розмір та форма винагороди членів виконавчого органу визначаються

наглядовою радою за рекомендацією комітету ради з питань призначень

та винагород. Розмір винагороди членів виконавчого органу має бути

співвідносним з результатами діяльності товариства. Інформація про

індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів

виконавчого органу, кількість акцій, якими вони володіють, повинна

оприлюднюватися в річному звіті.

На вимогу наглядової ради, але не рідше одного разу на три місяці,

виконавчий орган повинен подавати раді в письмовій формі звіт про

фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та

завдань.

Оцінка діяльності виконавчого органу в цілому та окремих його членів

повинна здійснюватися наглядовою радою на регулярній основі. Причому

об'єктивним критерієм оцінки діяльності виконавчого органу є показники

фінансово-господарської діяльності товариства та його успіх у реалізації

визначеної мети та стратегії.

4.2.4 Посадові особи акціонерного товариства

Посадові особи органів товариства повинні добросовісно та розумно

діяти в найкращих інтересах товариства.

Вони не повинні здійснювати дії, які суперечать чи не відповідають

інтересам товариства. Зокрема, посадові особи не мають права

отримувати будь-яку винагороду (прямо чи опосередковано) за

здійснення ними впливу на ухвалення рішень органами товариства,

використовувати у власних інтересах чи інтересах третіх осіб майно

товариства, розкривати інформацію з обмеженим доступом тощо.

Здійснюючи свої функції, посадові особи органів товариства зобов'язані

діяти тільки в межах наданих їм повноважень та, представляючи

товариство перед третіми особами, поводитися так, щоб не зашкодити

власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та

товариства в цілому.

Посадові особи органів товариства повинні розкривати інформацію про

наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення

(правочину) товариства. Внутрішні документи товариства повинні

передбачати відповідний порядок прийняття рішень (укладання

правочинів), стосовно яких в посадових осіб органів товариства існує

конфлікт інтересів .

Упродовж перебування на посаді посадові особи органів товариства не

повинні засновувати або брати участь в підприємствах (бути власниками
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або співвласниками), які конкурують з товариством, та будь-яким іншим

чином конкурувати з товариством. Члени виконавчого органу не повинні

поєднувати роботу в товаристві з будь-якою іншою підприємницькою

діяльністю, крім випадків схвалення такої діяльності наглядовою радою.

Посадові особи повинні відшкодовувати збитки, завдані товариству

внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов'язку

діяти сумлінно та розумно в найкращих інтересах товариства.

4.2.5 Розкриття інформації та прозорість

Товариство повинно своєчасно та доступними засобами розкривати

повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються

товариства, з метою надання можливості користувачам інформації

(акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати

виважені рішення.

Інформація, що розкривається товариством, повинна бути суттєвою та

повною.

Суттєвою вважається інформація, відсутність або неправильне

відображення якої може вплинути на прийняття рішень користувачами

цієї інформації.

До суттєвої інформації, яку товариство повинно регулярно розкривати,

належать, зокрема, відомості про:

мету та стратегію товариства;

результати фінансової та операційної діяльності;

структуру власності та контролю над товариством;

посадових осіб органів управління, розмір їх винагороди, володіння

акціями товариства;

істотні фактори ризику, що впливають на діяльність товариства;

дотримання товариством Принципів корпоративного управління.

Інформація, що розкривається товариством, має бути повною, тобто

містити всі дані про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які

можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі. При розкритті

інформації товариство не повинно обмежуватися лише фактичними

відомостями, а й розкривати обґрунтовані прогнози стосовно майбутніх

результатів господарської діяльності та фінансового стану товариства.

Товариство зобов'язане розкривати достовірну інформацію, тобто таку,

що не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення

користувачів інформації. Неточна інформація може призвести до

прийняття хибних рішень та спричинити збитки як товариству, так і

користувачам інформації. Достовірність інформації, яка розкривається

товариством, має бути забезпечена завдяки:

запровадженню міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

проведенню незалежного зовнішнього аудиту;

здійсненню ефективного внутрішнього контролю за достовірністю

інформації.

Найдостовірніша інформація втрачає сенс, якщо вона надана

користувачам із запізненням. Тому інформація, що розкривається

товариством, має надаватися користувачам своєчасно, у терміни, що

забезпечують її ефективне використання.

Річний звіт повинний розкриватися товариством не пізніше

4-х місяців після закінчення звітного фінансового року. Інформація в
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складі квартального звіту повинна розкриватись не пізніше 2-х місяців

після закінчення звітного кварталу.

Інформація про будь-які зміни у фінансово-господарській діяльності

товариства, які відбуваються в період між наданням регулярної

інформації та можуть вплинути на вартість його цінних паперів та (або)

розмір доходу за ними, повинна розкриватися товариством негайно

протягом двох днів після виникнення відповідної події чи зміни.

Товариство повинно вчасно розкривати інформацію про випуск цінних

паперів та про проведення загальних зборів акціонерів. Інформація про

випуск цінних паперів товариства повинна бути розкрита товариством не

пізніше як за 30 днів до початку розміщення цінних паперів.

Повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів має

бути здійснено не пізніш як за 45 днів до дати їх проведення.

З метою оприлюднення інформації товариство повинно використовувати

різноманітні засоби поширення інформації, у тому числі друковані

видання та інші засоби масової інформації, поширення інформації через

організаторів торгівлі цінними паперами та інформаційні агентства,

безпосереднє надання інформації зацікавленим особам як на їх запити,

так і за власною ініціативою.

Товариство також має використовувати сучасні засоби оприлюднення та

поширення інформації, у тому числі через мережу Інтернет. На власному

веб-сайті в мережі Інтернет товариство повинно оперативно розміщувати,

зокрема, річні та квартальні звіти, аудиторські висновки, особливу

інформацію, інформацію про випуск цінних паперів інформацію, що

стосується загальних зборів акціонерів (включаючи повідомлення про

проведення загальних зборів акціонерів, протоколи зборів тощо).

4.2.6 Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства

Діюча в товаристві система контролю за його фінансово-господарською

діяльністю має сприяти:

збереженню та раціональному використанню фінансових і

матеріальних ресурсів товариства;

забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів;

підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів;

запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок;

забезпеченню стабільного та ефективного функціонування

товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства повинен

здійснюватися як через залучення незалежного зовнішнього аудитора

(аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

До органів (структурних підрозділів товариства), які здійснюють

внутрішній контроль, належать:

наглядова рада (через аудиторський комітет ради);

ревізійна комісія;

служба внутрішнього аудиту.

Наглядова рада (через аудиторський комітет ради) повинна забезпечити

функціонування належної системи контролю, а також здійснення

стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю

товариства. З метою ефективного виконання зазначених функцій до

компетенції ради повинні відноситися, зокрема, повноваження щодо:
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перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її

оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів

акціонерів;

виявлення недоліків системи контролю, розробки пропозицій та

рекомендацій щодо її вдосконалення;

призначення та звільнення внутрішніх аудиторів;

затвердження зовнішнього аудитора (якщо це повноваження не

віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів), здійснення

контролю за ефективністю, об'єктивністю та незалежністю

зовнішнього аудитора, фінансовими відносинами між товариством та

аудитором;

контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час

проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього

аудиту та зовнішнім аудитором.

Ревізійна комісія повинна здійснювати оперативний контроль за

фінансово-господарською діяльністю товариства шляхом проведення

планових та позапланових перевірок. Планові перевірки мають

проводитися ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської

діяльності товариства за рік з метою подання загальним зборам

акціонерів висновків за річними звітами та балансами. Позапланові

перевірки повинні проводитися ревізійною комісією за власною

ініціативою, за рішенням загальних зборів акціонерів, за рішенням

наглядової ради та на вимогу акціонерів, які володіють в сукупності понад

10 відсотками голосів.

Служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) повинна відповідати за

своєчасне виявлення та запобігання відхиленням, які перешкоджають

законному та ефективному використанню майна та коштів товариства.

Зокрема, до компетенції служби внутрішнього аудиту повинні відноситися

повноваження щодо:

контролю за організацією та функціонуванням системи

бухгалтерського обліку;

контролю за відповідністю даних бухгалтерського обліку фактичної

наявності активів їх належним збереженням;

експертизи фінансової та операційної діяльності;

підготовки оглядів діяльності товариства та розробки рекомендацій

щодо підвищення її ефективності.

Товариство повинно проводити щорічну аудиторську перевірку публічної

бухгалтерської звітності, обліку та іншої інформації стосовно фінансово-

господарської діяльності товариства. З метою забезпечення належної

якості та об'єктивності аудиторська перевірка повинна проводитись згідно

з міжнародними стандартами аудиту, встановленими Міжнародною

федерацією бухгалтерів (IFAC).

4.2.7 Зацікавлені особи

Товариство повинно поважати права та враховувати законні інтереси

зацікавлених осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності

товариства і до яких передусім належать працівники, кредитори,

споживачі продукції товариства, територіальна громада, на території якої

розташоване товариство, а також відповідні державні органи та органи

місцевого самоврядування) та активно співпрацювати з ними для
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створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової

стабільності товариства.

Під зацікавленими особами розуміються особи, які мають легітимний

інтерес у діяльності товариства, тобто певною мірою залежать від

товариства або можуть впливати на його діяльність. До зацікавлених осіб

належать насамперед працівники (як ті, які є акціонерами товариства, так

і ті, які не є його акціонерами), кредитори, споживачі продукції

товариства, територіальна громада, на території якої розташоване

товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого

самоврядування.

Здійснюючи свою діяльність, товариство не повинно порушувати права

зацікавлених осіб, які зазначені чинним законодавством (цивільним,

господарським, трудовим, про охорону навколишнього середовища

тощо). Крім того, товариство повинно враховувати інтереси зацікавлених

осіб при прийнятті рішень або здійсненні дій, що можуть тим чи іншим

чином вплинути на зацікавлених осіб. Органом, який забезпечує

співпрацю товариства із зацікавленими особами, має бути наглядова

рада та її комітети. Інші органи товариства в процесі своєї діяльності

також мають враховувати та забезпечувати дотримання інтересів

зазначених осіб.

Товариство повинно забезпечити зацікавленим особам доступ до

інформації про товариство, необхідної для ефективної співпраці.

З метою підвищення зацікавленості працівників в ефективній діяльності

товариства практика корпоративного управління може передбачати,

зокрема, прийняття органами товариства рішень з певних питань за

погодженням з представниками трудового колективу інформування

працівників про прийняті товариством рішення, що можуть зачіпати їх

інтереси, участь представників трудового колективу в роботі наглядової

ради та її комітетів. Практика корпоративного управління також може

передбачати розповсюдження між працівниками акцій товариства,

розподіл між ними частини прибутку та інші заходи заохочення, що

сприятимуть підвищенню зацікавленості працівників у ефективній

діяльності товариства.

4.3 Органи, що регулюють корпоративне управління в Україні

4.3.1 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Державне регулювання корпоративного сектора та контроль за

діяльністю учасників корпоративного сектора здійснюють Державна

комісія з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольній комітет,

Фонд державного майна та інші в межах своїх повноважень.

Основним органом спеціальної компетенції є Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)— державний орган, що має

центральний апарат і територіальні органи. Цей орган має законодавчо

визначену структуру і напрями діяльності. Загальними напрямками його

діяльності є формування та забезпечення реалізації єдиної державної

політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх

похідних в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних

паперів до міжнародних стандартів, координація діяльності державних

органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх

похідних, здійснення державного регулювання та контролю за випуском і

обігом цінних паперів та їх похідних на території Україні, дотримання
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вимог законодавства в цій сфері, захист прав інвесторів через

застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень

законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за

порушення законодавства в межах своїх повноважень, сприяння розвитку

ринку цінних паперів, узагальнення практики застосування законодавства

України з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розробка

пропозицій щодо його вдосконалення.

Цей орган має досить широкі повноваження у сфері регулювання

акціонерного капіталу. Комісія розробляє і затверджує акти

законодавства, обов'язкові для виконання центральними та місцевими

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,

учасниками ринку цінних паперів їх об'єднаннями, контролює їх

виконання. Для здійснення реальних і дієвих управлінських функцій

ДКЦПФР має досить широкі права і повноваження.

Основними завданнями ДКЦПФР є:

установлення вимог щодо випуску (емісії) й обігу цінних паперів та їх

похідних інформації про випуск і розміщення цінних паперів, у тому

числі іноземних емітентів (з урахуванням вимог валютного

законодавства Україні), які здійснюють випуск, і розміщення цінних

паперів на території Україні, а також установлення порядку реєстрації

випуску цінних паперів та інформації про їх випуск, висування за

погодженням з Національним банком України додаткових вимог щодо

випуску цінних паперів комерційними банками;

установлення стандартів випуску (емісії) цінних паперів інформації

про випуск цінних паперів, що пропонуються для відкритого продажу, в

тому числі іноземних емітентів, які здійснюють випуск цінних паперів

на території України, та порядок реєстрації випуску цінних паперів і

інформації про їх випуск;

видавання дозволів на обіг цінних паперів українських емітентів за

межами України;

реєстрація випусків цінних паперів та інформації про випуск цінних

паперів, у тому числі цінних паперів іноземних емітентів, що є в обігу

на території України;

установлення вимог щодо допуску цінних паперів іноземних емітентів

та обігу їх на території України;

реєстрація правил функціонування організаційно оформлених ринків

цінних паперів, установлення вимог та умов відкритого продажу

(розміщення) цінних паперів на території України;

установлення порядку та видача дозволу на здійснення діяльності з

випуску та обігу цінних паперів, на депозитарну, реєстраційну,

розрахунково-клірингову діяльність з цінними паперами та інших

передбачених законодавством спеціальних дозволів (ліцензій) на

здійснення окремих видів професійної діяльності на ринку цінних

паперів, а також анулювання цих дозволів (ліцензій) у разі порушення

вимог законодавства про цінні папери;

установлення порядку складання звітності учасників ринку цінних

паперів відповідно до чинного законодавства України;

визначення за погодженням з Національним банком України

особливостей отримання комерційними банками дозволу на

депозитарну та розрахунково-клірингову діяльність, визначення за

погодженням з Міністерством фінансів України, а щодо діяльності
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банків на ринку цінних паперів — також із Національним банком

України особливостей ведення обліку операцій із цінними паперами;

установлення порядку і здійснення державної реєстрації фондових

бірж та позабіржових торговельно-інформаційних систем,

призначення державних представників на фондових біржах, в

депозитаріях та торговельно-інформаційних системах, координація

робіт з підготовки фахівців з питань Фондового ринку, встановлення

кваліфікаційних вимог щодо осіб, які здійснюють професійну

діяльність з цінними паперами.

установлення порядку і реєстрація саморегулівних організацій, що

створюються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку

цінних паперів, розробку і прийняття вимог та стандартів щодо

обов'язкового розкриття інформації емітентами та особами, що

здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів,

забезпечення створення інформаційної бази даних про ринок цінних

паперів відповідно до чинного законодавства, участь у розробці та

внесення на розгляд у встановленому порядку проектів актів

законодавства, що регулюють питання розвитку фондового ринку

України.

регулювання ринку цінних паперів на міжнародному рівні, зокрема

доля в підготовці відповідних проектів міжнародних договорів Україні,

співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями

іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених

до їх компетенції.

4.3.2 Антимонопольній комітет

Важливу роль в регулюванні корпоративного сектора відіграє

Антимонопольній комітет, якому надані досить широкі права, оскільки

створення, злиття, приєднання, ліквідація суб'єктів господарювання (у

тому числі господарського товариства, асоціації, концерну та іншого

об'єднання підприємств), придбання, набуття в інший спосіб у власність,

одержання в управління (користування) часток (акцій, паїв), а також

активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб'єктів

господарювання чи структурних підрозділів суб'єктів господарювання,

оренда цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання чи

структурних підрозділів суб'єктів господарювання провадиться тільки за

його згодою або його органів.

Важливими є нормативні вимоги, щодо безпосереднього регулювання

руху корпоративних прав. Насамперед це стосується безпосереднього

або опосередкованого, одноразового придбання або за кілька разів,

одержання в інший спосіб у власність або отримання в управління

(користування) часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення або

перевищення 25, 50 % голосів у вищому органі управління відповідного

суб'єкта господарювання, якщо сумарна вартість придбання, одержання в

інший спосіб у власність, отримання в управління (користування)

перевищує суму копійчаного еквівалента, що дорівнює 100 тис. дол. США

за офіційним валютним курсом, який діє на день подання заяви про намір

придбання, одержання в інший спосіб у власність, отримання в

управління (користування) часток (акцій, паїв). У разі придбання,

одержання в інший спосіб у власність або отримання в управління

(користування) безпосередньо або опосередковано, одноразово або за

кілька разів часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення або
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перевищення 10 % голосів у вищому органі управління відповідного

суб'єкта господарювання за наведених вище вартісних показників,

покупець зобов'язаний у місячний термін повідомити про це придбання

Антимонопольний комітет або його органи.

У разі безпосереднього або опосередкованого придбання активів (майна)

у вигляді цілісного майнового комплексу суб'єкта господарювання чи

структурного підрозділу суб'єкта господа-рювання, одержання в інший

спосіб права власності або користування активами у вигляді цілісного

майнового комплексу суб'єкта господарювання чи структурного підрозділу

суб'єкта господарювання, в тому числі ліквідованого, отримання в

управління (користування), передачі в оренду зазначених активів (майна),

якщо сумарна вартість активів (майна), що придбаваються, одержуються

в інший спосіб у власність (користування), отримують в управління

(користування), передаються в оренду, перевищується сума копійчаного

еквівалента, що дорівнює 600 тис. дол. США за офіційним валютним

курсом, який діє на день подання заяви, потрібна згода

Антимонопольного комітету.

Особливості щодо антимонопольного регулювання мають установчі

документи, на основі яких створюються господарські товариства.

Насамперед зміни, пов'язані зі зміною предмету і цілей діяльності,

порядку розподілу прибутків і збитків, складу та компетенції органу

управління, порядку прийняття органом управління рішень, або інші

зміни, що посилюють узгодженість дій на ринку засновників (учасників)

господарського товариства чи об'єднання підприємств, або призводять в

інший спосіб до погіршення умов конкуренції між засновниками

(учасниками), слід погоджувати з Антимонопольним комітетом або його

органами.

Крім того, існує положення, що в разі призначення (обрання) однієї особи

на одну з передбачених нижче посад, а саме керівника, заступника

керівника, головного бухгалтера, члена спостережної ради чи

виконавчого, контролюючого органів одночасно в двох або більше

конкуруючих між собою суб'єктів господарювання, якщо сумарна вартість

активів цих суб'єктів за останній фінансовий рік перевищує суму

копійчаного еквівалента, що дорівнює 6 млн. дол. США, орган (особа),

який прийняв рішення про призначення (обрання), зобов'язаний

повідомити про це в місячний термін Антимонопольний комітет або його

органи.

4.3.3 Фонд державного майна України

Фонд державного майна України управляє майном державних

підприємств, які з метою приватизації перетворюються в господарські

товариства, та державним майном, що не ввійшло до статутних фондів

господарських товариств у процесі приватизації та корпоратизації, а

також цілісними майновими комплексами, переданими в оренду.

Щодо об'єктів державної власності, які перебувають в його управлінні,

Фонд державного майна:

здійснює повноваження власника державного майна в процесі

приватизації, у тому числі повноваження з управління державними

корпоративними правами (після ліквідації Агентства з управління

державними корпоративними правами);

змінює організаційну форму державних підприємств у процесі
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приватизації;

ухвалює рішення щодо подальшого використання державного майна,

яке не ввійшло до статутних фондів господарських товариств;

виступає орендодавцем майна, яке перебуває в державній власності;

забезпечує захист майнових прав державних підприємств, організацій,

установ на території України та за її межами;

вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо

закріплення пакету акцій в державній власності;

виступає від імені держави засновником господарських товариств, у

тому числі спільних підприємств.

На Фонд державного майна (через департамент з управління

державними корпоративними правами) покладені наступні функції:

призначення уповноважених осіб з управління державними частками,

паями, акціями;

укладання з ними угод та здійснення контролю за ефективністю їх

роботи;

формування разом з центральними органами виконавчої влади

окремих переліків господарських товариств, у статутних фондах яких є

державні корпоративні права та які є стратегічними об'єктами для

економіки і безпеки держави, з урахуванням принципів діяльності

згідно з технологіями вироблення

кінцевого продукту.

Оскільки на такий департамент можуть бути покладені прямі управлінські

функції, то він здійснює управління господарськими товариствами через

участь своїх представників у роботі органів управління цих товариств,

приймає рішення щодо створення господарських товариств, у тому числі

спільних підприємств, до статутних фондів яких передаються державні

корпоративні права, веде реєстр та проводить оцінку державних

корпоративних прав тощо. Крім того, цей орган виконує специфічні

функції з управління державними корпоративними правами, зокрема,

проводить нормативне та методичне забезпечення управління

державними корпоративними правами, а також здійснює контроль за

ефективністю цього управління.
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