
Корпоративне управління в ЄС та напрями змін в 
українському корпоративному управлінні
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За оцінками Європейської комісії, на європейських фондових
біржах котируються біля 10 000 компаній (European Commission
2014).
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Особливості корпоративної поведінки в Європі

Серед найважливіших цілей європейської корпорації

• нарощування прибутку,

• розширення присутності на ринках і

• забезпечення більшої соціальної стабільності.

Їх досягнення пов'язане, по-перше, з опорою на довгострокові джерела попиту
та інвестицій; по-друге, з підвищенням реальної ефективності виробництва; по-
третє, зі зміцненням тісних зв'язків між господарськими та політичними
інститутами. Зростання shareholder value, критично важливе для американських
компаній, не є головним пріоритетом для європейських.
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Міжнародні стандарти та нормативи

За певними винятками, включаючи директиву про прозорість ЄС, і
підписаної в 1990 році угоди, відповідно до якої створюються
внутрішні правила компаній, що працюють в Аргентині і Бразилії,
мало які міжнародні та наднаціональні закони безпосередньо
впливають на позанаціонального практику корпоративного
управління.
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європейська політика корпоративного управління

Зазвичай процес розробки починається з досліджень; ці
дослідження потім стають консультативними " Green Papers", які
потім перетворюються на " Action Plans", а потім у конкретні
Закони, Директиви чи Рекомендації. 

Процес може тривати кілька років.

5



Вперше Директива 2006/46/ЕС Європейської Комісії почала вимагати від
усіх лістингованих компаній у своєму щорічному звіті перед акціонерами
представити заяву про корпоративне управління.

«Європа 2020» та План дій ЄС (2012) - приклади опублікованих
Європейською Комісією довгострокових планів розвитку практики
корпоративного управління.

Ці та інші реформи корпоративного управління в ЄС досягли значного
зближення в режимах корпоративного управління в країнах-членах. Тим
не менш, ЄС все ще стоїть перед значними проблемами у забезпеченні
того, щоб ініціативи корпоративного управління, як-от гендерне
різноманіття та "say on pay", були добре прийняті.
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"Some Member States require, or are considering requiring, a form of
mandatory or advisory vote by shareholders on the remuneration
policy. We do not believe a shareholder vote on the remuneration
policy generally should be an EU requirement, as the effects of such a
vote can be different from Member State to Member State.

The important thing is that shareholders annually have the opportunity
to debate the policy with the board»

[High Level Group of Company Law Experts, Final Report (2002) p.65; from the EU Commission's]

7

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf


Say on pay - термін, який використовується у корпоративному
праві, згідно з яким акціонери фірми мають право голосу щодо
винагороди керівників.
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https://www.me.mercer.com/our-thinking/career/say-on-pay-the-only-way.html



В Європі головним джерелом норм в сфері корпоративного
управління є законодавство окремих європейських країн. Хоча
законодавство ЄС впливає на окремі аспекти корпоративного
управління, воно не забезпечило уніфікації корпоративної практики
в такій же мірі, в якій федеральне законодавство і нормативні
положення разом з правилами фондових бірж, сприяли уніфікації
відповідної практики в Сполучених Штатах.

Тому між публічними європейськими компаніями існують більш
значні відмінності в нормах корпоративного управління, ніж серед
американських компаній.
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ЄС розпочав низку політик, що стосуються конкретних питань, 
включаючи:

• Підвищення прозорості корпорації

• Захист прав акціонерів

• Підвищення ефективності ради

• Залучення та керування (stewardship) акціонерами
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CORPORATE GOVERNANCE POLICY IN THE EUROPEAN UNION. Through an Investor’s Lens



Shareholders’ Rights Directive

У 2017 році Комісія внесла суттєві зміни до Директиви про права 
акціонерів
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Основні права акціонерів у Європі включають право на:

• Безпечні методи реєстрації права власності;

• Передачу акцій;

• Отримувати відповідну та суттєву інформацію про компанію своєчасно та регулярно та брати участь та 
голосувати на загальних зборах акціонерів;

• Обирати та відсторонювати членів правління;

• Частку у прибутках корпорації;

• Брати участь та бути достатньо поінформованим у рішеннях, що стосуються кардинальних змін
корпорації, таких як зміни до статуту чи статутного статуту; авторизація додаткових акцій; і надзвичайні
операції, включаючи передачу всіх або фактично всіх активів, які фактично призводять до продажу 
компанії;

• Ефективно брати участь та голосувати в загальних зборах акціонерів та бути поінформованим про 
правила, включаючи процедури голосування, які регулюють загальні збори акціонерів, у тому числі:

 інформацією щодо дати, місця розташування та порядку денного проведення загальних зборів;

 можливість розміщувати пункти порядку денного загальних зборів та пропонувати резолюції;

 висування та обрання членів правління;

 оприлюднення своїх поглядів щодо політики оплати праці членів правління та ключових керівників;

 можливість голосувати особисто або заочно, з рівним ефектом, незалежно від виду голосування.
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Директива про прозорість

Після низки корпоративних скандалів в Європі в 2004 році
Європейська Комісія випустила «Директиву по мінімальним
вимогам до прозорості лістінгованих компаній».

Завданням директиви є підвищення якості інформації, що
надається інвесторам про діяльність компанії і її фінансове
становище, а також про зміни в структурі володіння акціями.
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Директива про прозорість

Емітенти, більше не зобов'язані публікувати проміжні звіти (якщо яка-
небудь держава-член не хоче нав'язувати це як зобов'язання)

Емітенти, які мають діяльність у добувній промисловості, повинні
розкривати в окремій доповіді щорічно, про виплати урядам в тих
країнах, в яких вони працюють

Емітенти повинні підготувати свої річні фінансові звіти в єдиному
європейському форматі електронної звітності (Esef) (з 1 січня 2020 року)

ЄСМА повинен розвивати і керувати веб-порталом в якості європейської
точки електронного доступу для регульованої інформації
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«регульована інформація» - вся інформація, яку   емітент або будь-яка інша особа, яка подала заяву на допуск цінних паперів 
до торгів на регульованому ринку без дозволу емітента, що слід розкрити згідно цієї Директиви, згідно статті 6 Директиви 
2003/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2003 року про незаконні операції з цінними паперами та ринкові 
маніпуляції (порушення ринкових правил) ( ), або згідно законів, регламентів або адміністративних положень держави-члена, 
прийнятих відповідно до ст. 3(1) цієї Директиви.



КОРПОРАТИВНІ СКАНДАЛИ

ІТАЛІЯ: Пармалат

Компанія «Пармалат» - італійський лідер у виробництві продуктів
харчування, збанкрутувала в грудні 2003 року після того, як не
змогла виконати свої зобов'язання за облігаціями, чим викликала
розслідування фінансової документації. Слідчі швидко виявили, що
керівники компанії займалися фальсифікацією активів і рахунків на
протязі 15 років. У цій справі також постраждали міжнародні
аудиторські компанії, які працювали з «Пармалат», але не
розкрили обману.
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КОРПОРАТИВНІ СКАНДАЛИ

БРИТАНІЯ: Компанія EQUITABLE LIFE

У Великобританії страхова компанія Equitable Life розорилася після того,
як стало відомо, що протягом довгого часу вона обіцяла своїм клієнтам
виплати за договорами страхування набагато більші, ніж у неї було
активів. Це сталося через те, що компанія вважала за краще здійснювати
максимальні платежі замість створення резервів для виплати по
майбутнім зобов'язанням.

У Звіті лорда Пенроуза, зробленого в березні 2004 р, йдеться, що
помилки регулювання зіграли свою роль в краху компанії і що незалежні
члени ради директорів компанії настільки залежали від топ-менеджера,
що «не були здатні надавати ні найменшого впливу».
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Після того, як деякі компанії опинилися на межі краху в результаті
слабкого корпоративного управління, у 2003 році Європейська
Комісія вирішила розробити «Програму заходів з модернізації
законів про компанії» і прийняття кодексів корпоративного
управління. Відповідно до цього плану, в 2004 р почав роботу
Європейський форум з корпоративного управління, метою якого
стало вивчення передового досвіду в країнах-учасницях для
зближення національних кодексів корпоративного управління і
підготовки пропозицій з цих питань для Комісії.

18



Кодекс корпоративного управління відображає базові принципи
відповідальної поведінки на всіх рівнях взаємодії підприємства з
навколишнім світом. Кодекс корпоративного управління є документ,
заснований на певних принципах і описує політику підприємства в сфері
корпоративного управління.

Кодекси мають ряд переваг по відношенню до законодавчих норм, які
регулюють систему корпоративного управління.

1) кодекс як документ, що носить рекомендаційний характер, є більш
гнучким, на відміну від законів. У всіх країнах законодавчо не
вимагається від компаній точного і «дослівного» застосування кодексів.
2) як в рамках діяльності компаній, так і на державному рівні кодекс
може бути доповнено положеннями (статтями), які регламентували б
зміни в економічному середовищі і відповідно потреби компаній.
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http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/223/article-223-635.pdf



«Comply or explain» («дотримуйся або пояснюй»), який регламентує
виконання стандартів корпоративного управління в діяльності
компаній. Принцип підходу «дотримуйся або пояснюй» полягає в
тому, що компанія або дотримується стандартів корпоративного
управління, або не дотримується. І якщо компанія вирішує не
виконувати деякі норми, то вона повинна публічно пояснити
причину недотримання. Метою «дотримуйся або поясни» є
надання можливості визначити «відповідний» набір норм і
стандартів, необхідних для окремо взятих компаній.
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СТВОРЕННЯ ДОВІРИ З БОКУ ІНВЕСТОРІВ

«Чим більше національні кодекси корпоративного управління
зближуються з положеннями найкращої практики, тим легше
відновити довіру на ринках капіталу після низки скандалів, які
підірвали віру в деякі європейські компанії, включаючи традиційні
«блакитні фішки». Таке зближення не тільки зміцнить права
акціонерів і захист третіх сторін, тобто кредиторів і співробітників,
але і полегшить для інвесторів порівняння інвестиційних
можливостей».

- Фріц Болкештайн, комісар у справах внутрішнього ринку,
Європейська Комісія, 2004 р
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НІМЕЧЧИНА

«Міністр юстиції обмежилася створенням правової бази, давши
тим самим можливість бізнесу Німеччини шляхом самоорганізації
робити пропозиції щодо кодексу, який містить національні та
міжнародні стандарти належного відповідального корпоративного
управління і представляє систему корпоративного управління
Німеччини в формі, яка робить її прозорою для іноземних
інвесторів».

- Доктор Герхард Кромм, Кодекс корпоративного управління 
Німеччини, 2002 г.

22



The European Corporate Governance 
Institute
• https://ecgi.global/content/codes

• https://ecgi.global/sites/default/files/codes/documents/corporate-
governance-code-2020.pdf
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https://ecgi.global/content/codes
https://ecgi.global/sites/default/files/codes/documents/corporate-governance-code-2020.pdf


Корпоративні конфлікти в країнах ЄС

• основний конфлікт інтересів - це конфлікт між великими і 
дрібними акціонерами

• часте втручання держави в корпоративні конфлікти

• значна роль профспілок і працівників підприємств в 
корпоративних конфліктах (передусім Німеччини)

• конфлікти між менеджментом і контролюючими власниками
відбуваються досить рідко
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Механізми посилення контролю в Європі
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https://www.slideshare.net/SCMFormulaS/ss-10022048



Три моделі корпоративного управління
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A Guide to Corporate Governance Practices in the European Union https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/506d49a2-3763-4fe4-a783-
5d58e37b8906/CG_Practices_in_EU_Guide.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kNmxTtG

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/506d49a2-3763-4fe4-a783-5d58e37b8906/CG_Practices_in_EU_Guide.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kNmxTtG


Україна та ЄС

Угода про асоціацію з ЄС (Глава 13, Розділ V Угоди про асоціацію з 
ЄС, діяльність компаній та корпоративне управління)
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http://eu-ua-csp.org.ua/news/201-ekspertna-rada-z-pitan-korporativnogo-prava/



Україна та ЄС

В аспекті імплементації права ЄС заслуговує на увагу Директива № 
2004/25 / ЄС Європейського парламенту та Ради від 21.04.2004 про
пропозиції про поглинання, положення якої повинні бути
імплементовані Україною відповідно до Додатку № 34 до Угоди
про асоціацію.

30



• Дана директива передбачає можливість акціонера, який володіє
від 90 до 95 відсотків акцій акціонерного товариства, здійснити
обов'язкову покупку акцій у міноритарних акціонерів (squeeze-
out), а також, на противагу цьому, можливість міноритарних
акціонерів вимагати здійснення обов'язкового продажу своїх
акцій акціонеру, який володіє від 90 до 95 відсотків акцій
акціонерного товариства (sell-out).

• 23.03.2017 року Верховною Радою був прийнятий Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних
товариствах», який на 99,9% здійснює імплементацію положень
вищезазначеної директиви в національне законодавство України.
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Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо окремих питань корпоративного
управління»

обрання акціонерним товариством однорівневої моделі побудови
системи органів управління шляхом створення ради директорів
замість наглядової ради та правління. 

Це відповідає найкращим практикам, що розповсюджені у країнах
ЄС, зокрема у Данії, Фінляндії, Франції, Чехії, Словаччині, Угорщині, 
Нідерландах, Словенії. 
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33http://eu-ua-csp.org.ua/news/201-ekspertna-rada-z-pitan-korporativnogo-prava/



Україна у категорії «Захист міноритарних акціонерів» рейтингу
Doing Business 2019 Світового банку посідає 72 місце серед 190
країн з показником «передовий рубіж» 58,33 (максимальне
значення – 100).
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