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ВСТУП
Актуальність теми. На сучасному етапі економічного розвитку України
відбувається процес становлення корпоративних прав акціонерів. Їх ефективне
функціонування в Україні є однією з актуальних соціально-економічних проблем, що
зумовлено характером приватизаційного процесу. Досвід європейських країн показує,
що корпоратизація економіки сприяє концентрації капіталу та інвестуванню його за
напрямами, впливає на конкурентоспроможність підприємств.
Згідно зі статистичними даними погіршення інвестиційного клімату
спричиняє

зменшення

кількості

акціонерних

товариств.

Це

скорочення

зумовлюється чинниками як макроекономічного (відсутність стратегії соціальноекономічного розвитку, стратегії приватизації, конфлікти між владою і великим
бізнесом), так і на мікроекономічного (неефективність та недосконалість обліковоаналітичного забезпечення корпоративних прав) рівнів.
У розвиток теоретичних і організаційно-методичних засад формування
корпоративних прав вагомий внесок зробили З. Березій, О. Брадул, О. Вінник,
В. Жук,

Т. Кашаніна,

О. Кібенко,

М. Корінько,

В. Костюченко,

В. Кравчук,

В. Мамутов, О. Мельник, І. Спасибо-Фатєєва, М. Томашевська, В. Щербина та ін.
Проблематиці корпоративного сектору в Україні присвячені праці О. Ананьєва,
Н. Глусь, Т. Головіна, Н. Горлача, Ю. Єгорова, І. Малика, Т. Халімон та ін.
Розкриттю

проблем

облікового

відображення

корпоративних

прав

учасників

акціонерних товариства присвячено дослідження, виконане О. Пилипенком.
Не применшуючи внесок науковців у розвиток теоретичних і організаційнометодичних положень бухгалтерського обліку корпоративних прав, слід констатувати,
що

невирішеною

залишається

проблема

сутності,

класифікації

та

оцінки

корпоративних прав для потреб бухгалтерського обліку і контролю. Потребують
подальших розробок питання, пов’язані з обґрунтуванням та удосконалення
існуючих

методик

внутрішнього

контролю

корпоративних

прав.

Зміни

у

законодавстві, які стосуються корпоративних прав акціонерів, зумовлюють
необхідність удосконалення відображення в обліку і у звітності інформації про
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зазначені права акціонерів для застосування в практичній діяльності вітчизняних
підприємств, що актуалізує представлене дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи Вінницького фінансовоекономічного університету «Організація і методика розвитку теорії, методології та
практики бухгалтерського обліку і контролю в конкурентному середовищі» (номер
державної реєстрації 0112U002120). Роль здобувача при виконанні теми полягала у
розробці пропозицій щодо документального забезпечення господарських операцій з
обліку корпоративних прав та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку,
а також в удосконаленні методики внутрішнього контролю корпоративних прав
учасників акціонерних товариств.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є наукове обґрунтування
й розвиток теоретико-методичних засад і розробка практичних рекомендацій з
удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку і внутрішнього
контролю корпоративних прав учасників акціонерних товариств.
Досягнення поставленої мети визначило необхідність вирішення таких
завдань:
– конкретизувати економіко-правову сутність поняття «корпоративні права»
як об’єкта бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю;
– висвітлити існуючі підходи до виділення груп корпоративних прав та
розширити їх класифікацію для цілей бухгалтерського обліку;
– проаналізувати відображення і регулювання корпоративних прав у
нормативно-правових актах в Україні для виявлення й усунення існуючих
суперечностей законодавства;
– розробити елементи облікової політики акціонерних товариств в частині
операцій з корпоративними правами для ефективної організації бухгалтерського
обліку на підприємствах;
– обґрунтувати документування корпоративних прав учасників акціонерних
товариств для прийняття обґрунтованих рішень, які удосконалять процедуру
електронного документування господарських операцій на підприємствах;
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– оцінити облікове відображення корпоративних прав акціонерів для
обґрунтування шляхів його вдосконалення;
– удосконалити порядок відображення корпоративних прав акціонерів у
формах фінансової і внутрішньої звітності для розробки ефективних управлінських
та інвестиційних рішень;
– визначити пріоритетні напрями застосування сучасних інформаційних
технологій для ведення бухгалтерського обліку корпоративних прав та формування
якісної інформації щодо них у сучасних комп’ютерних облікових програмах;
– дослідити організацію системи внутрішнього контролю корпоративних прав
учасників акціонерних товариств;
– сформувати методичні та організаційні засади внутрішнього контролю
корпоративних прав акціонерів;
– розробити документи для використання в ході здійснення внутрішнього
контролю корпоративних прав учасників акціонерних товариств.
Гіпотеза дисертаційної роботи ґрунтується на припущенні, що в сучасних
умовах господарювання підвищення ефективності й дієвості бухгалтерського обліку
та внутрішнього контролю корпоративних прав залежить від їх змісту, класифікації,
організації та методики обліку і контролю, має забезпечити надійний і своєчасний
захист корпоративних прав акціонерів.
Об’єктом дослідження є процес облікового відображення та внутрішнього
контролю корпоративних прав.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та організаційнометодичних

питань

бухгалтерського

обліку

і

внутрішнього

контролю

корпоративних прав учасників акціонерних товариств.
Методи дослідження. У ході дослідження застосовано загальнонаукові та
спеціальні методи і прийоми пізнання. Для уточнення та поглиблення економікоправової

сутності

корпоративних

прав

використано

методи

теоретичного

узагальнення, групування і порівняння, що дало змогу уточнити складові елементи
корпоративних прав учасників акціонерного товариства.
наслідкового

зв’язку

та

абстрактно-логічний

Методи

використовувалися

причинноз

метою
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вдосконалення класифікації корпоративних прав для цілей бухгалтерського обліку. У
роботі використано методи аналізу, синтезу, групування, абстрагування, узагальнення,
індукції та дедукції під час розробки організаційно-методичних рекомендацій щодо
облікового відображення корпоративних прав учасників акціонерного товариства та
організації їх контролю. Для наочного представлення статистичних даних та
результатів дослідження використано таблично-графічний метод.
Інформаційною базою дослідження є праці провідних вітчизняних і
зарубіжних вчених; законодавчі та нормативні акти України, які регулюють
діяльність суб’єктів господарювання й відображення їх господарських операцій в
обліку та звітності; офіційні дані Державної служби статистики України та
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР); показники
звітності акціонерних товариств; дослідження вчених з теоретичних, методичних і
організаційних питань обліку та внутрішнього контролю корпоративних прав;
матеріали науково-практичних конференцій та семінарів; довідкові та інформаційні
видання; дані Інтернет-ресурсів; власні спостереження здобувача. Обробка даних
здійснювалася з використанням пакета комп’ютерних програм Microsoft Office.
Наукова новизна одержаних результатів

полягає в обґрунтуванні

теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій з удосконалення
організації та методики бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю
корпоративних прав учасників акціонерних товариств. У процесі дослідження
отримано результати, що містять наукову новизну:
удосконалено:
– трактування сутності поняття «корпоративні права» як сукупності майнових
та немайнових прав акціонерів, що знаходять своє відображення у формі цінних
паперів (акцій), дивідендів чи частини майна у статутному капіталі акціонерних
товариств, а також передбачені статутом та чинним законодавством України, та склад
корпоративних прав, що служить основою розвитку організації і методики їх
відображення в системі бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю;
– класифікацію
забезпечення

(у

корпоративних

частині

виділення

прав

відповідно

класифікаційної

до

цілей

ознаки

«за

облікового
об’єктом
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відображення в бухгалтерському обліку»: право на дивіденди; право на придбання
та викуп акцій; право на частку при розподілі коштів товариства при його ліквідації;
право на виплату вартості майна при виході учасника), що дозволить повно,
достовірно і своєчасно відображати їх на рахунках бухгалтерського обліку й
приймати на цій основі ефективні управлінські рішення;
– організаційні засади обліку корпоративних прав у частині розробки
первинного документа (Картка обліку корпоративних прав учасників акціонерного
товариства). Це дозволить формувати та надавати оперативну й достовірну
інформацію суб’єкту господарювання, спростити процедуру перевірки та підвищити
її результативність;
– методичні підходи до формування інформації щодо корпоративних прав
учасників акціонерних товариств у фінансовій звітності (Форма №1 «Баланс (Звіт
про фінансовий стан)) шляхом запровадження додаткової статті під назвою
«Корпоративні активи» та форми внутрішньої звітності (Звіт корпоративних прав за
їх елементами та Внутрішній звіт про корпоративні права учасників акціонерного
товариства), що надає змогу поглибити інформативність і достовірність зведеної
бухгалтерської інформації;
набули подальшого розвитку:
– методичні аспекти формування й обґрунтування елементів облікової
політики в частині корпоративних прав акціонерів, що дозволяє забезпечувати
визнання і розмежування об’єктів обліку корпоративних прав;
– систематизація податкових наслідків операцій з корпоративними правами та
їх

відображення

у

бухгалтерському

обліку,

що

сприятиме

підвищенню

обґрунтованості й оперативності вибору суб’єктами господарювання механізму
оподаткування таких операцій;
– організаційно-методичне забезпечення формування й відображення в
бухгалтерському обліку корпоративних прав шляхом уведення додаткового
субрахунку за виокремленням аналітичних рахунків (144 «Корпоративні права»:
144.1 «Право на дивіденди»; 144.2 «Право на придбання та викуп акцій»; 144.3
«Право на частку при розподілі коштів товариства при його ліквідації»; 144.4
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«Право на виплату вартості майна при виході учасника»), застосування яких
служить повноті й достовірності бухгалтерської інформації;
– трактування сутності поняття «корпоративна інформаційна система» та
вимоги й особливості їх використання для раціонального ведення бухгалтерського
обліку корпоративних прав, що сприяє реалізації облікової політики акціонерних
товариств в комп’ютерному середовищі із застосовуванням рекомендованого плану
рахунків, інтеграції даних облікової системи та складанню внутрішньої та
фінансової звітності;
– поняття «корпоративне управління», котре визначається як система відносин
між учасниками акціонерних товариств, які мають право голосу; «корпоративна
соціальна відповідальність» визначається як охоплення соціальних, екологічних та
контрольних аспектів діяльності бізнесу, що формується на принципах добровільності
та взаємодії між зацікавленими сторонами;
– методичне забезпечення внутрішнього контролю корпоративних прав
учасників

акціонерного

товариства;

запропоновано

Програму

перевірки

корпоративних прав учасників акціонерного товариства та Звіт контролера про
результати внутрішньої перевірки корпоративних прав учасників акціонерного
товариства, що дозволить своєчасно виправляти порушення цих прав та
забезпечувати їх захист.
Практичне значення одержаних результатів. Основні положення дисертації
доведені до рівня методичних узагальнень і прикладного інструментарію, що надає
можливість керівництву акціонерних товариств отримувати релевантну облікову
інформацію та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо корпоративних
прав акціонерів.
Упровадження в практику діяльності акціонерних товариств рекомендацій
щодо порядку формування елементів облікової політики в частині корпоративних
прав акціонерів, доповнення робочого плану рахунків бухгалтерського обліку
субрахунком

для

обліку

корпоративних

прав

акціонера,

удосконалення

документообігу з обліку корпоративних прав, упровадження форм внутрішньої
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звітності та проведення внутрішнього контролю корпоративних прав акціонерів
сприятиме підвищенню якості управління досліджуваними підприємствами.
Основні теоретичні та прикладні розробки здобувача упроваджено в
практичну діяльність вітчизняних підприємств та навчальний процес: пропозиції із
застосування класифікації корпоративних прав відповідно до цілей облікового
забезпечення в розрізі аналітичного обліку (аналітичні рахунки); первинних
документів і форм внутрішньої звітності – на ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД» (довідка №
04-107/1215 від 09 лютого 2015 року); методика відображення на рахунках
бухгалтерського обліку операцій з корпоративними правами та методики їх
внутрішнього контролю – на ПАТ Інжинірінгово-виробниче підприємство
«Енергія» (довідка №46-02 від 17 лютого 2015 року); рекомендації щодо
вдосконалення організації обліку корпоративних прав, елементів облікової
політики за цими операціями; документальне забезпечення господарських
операцій з обліку корпоративних прав – на ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
(довідка № 12-41/7 від 12 березня 2015 року.
Окремі теоретичні і методичні результати дослідження використано при
розробці навчально-методичного забезпечення дисциплін «Фінансовий облік 1»,
«Облікова політика підприємства», «Організація обліку», «Звітність
«Внутрішньогосподарський

контроль», «Податковий

підприємств»

облік» (Приватний

вищий

навчальний заклад «Інститут ділового адміністрування», акт про провадження від
05.02.2015 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним
науковим дослідженням. Усі наукові результати, що містяться в роботі, отримані
здобувачем особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації
використано лише ті положення, які є результатом особистої розробки здобувача.
Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження,
викладені в дисертації, доповідалися, обговорювалися й отримали позитивну оцінку
на 7 міжнародних, міжвузівських і всеукраїнських науково-практичних семінарах та
конференціях, а саме: І Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми,
сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту» (м. Житомир, 25-
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26 жовт. 2012 р.);

Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Сучасні

тенденції розвитку обліково-економічної науки» (м. Житомир, 3–4 листоп. 2013 р.);
Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми і перспективи
розвитку економіки України» (м. Ужгород, 7 бер. 2014 р); Науково-практичній
конференції

«Соціально-економічні

аспекти

розвитку

України

в

контексті

євроінтеграції» (м. Кривий Ріг, 15 бер. 2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Актуальні проблеми фінансово-господарського контролю та його
ресурсного забезпечення в умовах глобалізації» (м. Кривий Ріг, 11 квіт. 2014 р).
Публікації. Основні положення дисертації викладено у 16 працях, у тому числі: 3
колективних монографіях (загальним обсягом 61,52 друк. арк., здобувачу належить 1,23
друк. арк.), 5 статтях у фахових виданнях (загальним обсягом 2,2 друк. арк.), 1 статті в
зарубіжному виданні (0,4 друк. арк.), 1 підручнику (загальним обсягом 47,78 друк. арк.,
здобувачу належить 5,43 друк. арк.), 3 навчальних посібниках (загальним обсягом
110,51 друк. арк., здобувачу належить 11,4 друк. арк.), 3 тезах науково-практичних
конференцій (0,42 друк. арк.). Загальний обсяг публікацій, які належать особисто
здобувачу, становить 21,08 друк. арк. Публікації відображають основні результати
дослідження.
Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст
викладено на 180 сторінках друкованого тексту. Робота містить 29 таблиць, 24
рисунки, 7 додатків на 32 сторінках. Список використаних джерел налічує 142
найменування і розміщений на 14 сторінках.
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РОЗДІЛ 1
ЕКОНОМІКО– ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Принципи корпоративного управління та корпоративні права і їх
вплив на обліково - контрольну систему підприємства
На сьогодні завдяки розвитку корпоративного сектору в Україні зростає роль
вітчизняних та зарубіжних інвесторів. В українській економіці формування
корпорацій є складним процесом, що ґрунтується на традиціях українського бізнесу
і світовому досвіді.
Зарубіжний досвід доказує, що корпоратизація підприємств скорочує
трансакційні витрати і витрати на конкурентну боротьбу, а також підвищує
продуктивність праці. Цей аспект відіграє свою роль і в інтеграційних процесах, що
привело до появи корпорацій в Україні.
Ефективне корпоративне управління передбачає: чіткий розподіл функцій і
обов’язків між загальними зборами, спостережною радою та виконавчим органом;
визначення обсягу корпоративних прав акціонерів, можливість використовувати
ефективні засоби їх захисту, рівноправність акціонерів, а також заохочення
активного співробітництва між акціонерним товариством і заінтересованими
особами щодо створення добробуту, робочих місць і поліпшення фінансового стану
товариства. Процес глобалізації та інтеграції України у світове економічне
співтовариство дає змогу створити надійну вітчизняну систему реєстрації
корпоративних прав.
Сучасний стан бухгалтерського обліку корпоративних прав характеризується
такими негативними явищами, як: неврегульованістю методології бухгалтерського
обліку та фінансової звітності корпоративних прав; недосконалістю бухгалтерської
облікової термінології щодо корпоративних прав.

12

В сучасних умовах розвитку економіки інтерес до корпоративного сектору в
Україні з боку науковців і законодавців зростає, оскільки українське суспільство не
має достатньо повного уявлення та розуміння понять «корпоративних прав».
Питанню виникнення та розвитку корпорації і корпоративного права свої
праці присвятили наступні вчені: З. Березій, О. Брадул, В. Васильєва, О. Вінник,
О. Воловик, Н. Глусь, О. Дзера, О. Єфімов, Т. Кашаніна, О. Кібенко, В. Коссака,
К. Кочергіна,

В. Кравчук,

В. Луць,

О. Печений,

О.Пилипенко,

В. Поєдинок,

Р. Сивий, І. Спасибо-Фатєєва, О. Харенко, Є. Харитонова, В. Щербина, О. Щербина,
О. Яворський та інші науковці.
Корпорація (від лат. «corporation»,- об єднання, союз, суспільство) - основна
форма сучасного підприємництва, створена шляхом об’єднання підприємств через
злиття капіталів і особистої унії на договірній основі. В юридичній науці корпорація
– це юридичною особа, об’єднання людей, яка сформувалася для досягнення певної
мети. Набагато більше визначень цього поняття зустрічається в економіці.
Світовий досвід свідчить, що в економічно розвинутих країнах основою
національних економік є корпорації. Це пояснюється тим, що вони забезпечують
реалізацію основних напрямків діяльності економіки: концентрацію капіталу і
інвестицію його в конкурентоздатні на світових і національних ринках напрямки;
зменшення протистояння між трудовими ресурсами і капіталом; встановлення
корпоративної культури; подолання внутрішнього протиріччя людини-власника і
людини-працівника.
В економічній науці існує велика кількість визначень корпорацій. Наприклад:
на думку американських економістів Джеймса А.Ф.Стонера та Едвіна Г.Долана
«...корпорація –це фірма, що існує як незалежна юридична одиниця, власність якої
поділено на акції (паї). Власників такої фірми називають акціонерами або
паєвласниками. Головною ознакою корпорації є те, що відповідальність за борги,
судові позови проти фірми, обмежуються сумою коштів сплачених за придбання
акцій (пайових внесків)». Інші американські економісти Ейсан Нікхбахт і Анжеліко
Гропеллі вважають лише, що «...корпорація – це форма організації бізнесу, за якою
товариство

є

юридичною

відповідальність».

особою,

а

його

власники

мають

обмежену
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Корпорація може вважатися об’єктом - особа, яка володіє часткою
зареєстрованого

акціонерного

капіталу

(майна)

певного

господарського

підприємства (організації)та емітентом корпоративних прав, як суб’єкт – така
організація наділена правами корпоративного власника чи інвестора. Корпорацією
вважаються передусім акціонерні товариства та товариства з обмеженою
відповідальністю, оскільки вони також розглядаються як такі, які виступають
емітентами корпоративних прав.
Корпоративні права відносно акціонерного товариства посвідчуються його
акціями, товариства з обмеженою відповідальністю – частками, деяких інших
господарюючих суб’єктів - паями.
Принциповим варто вважати розподіл всіх корпорацій на два типи:
 публічна корпорація (publіcly held corporatіon) – корпорація, акції якої
належать і доступні широкій публіці, тобто необмеженому числу інвесторів;
 закрита корпорація (closed held corporatіon) – корпорація, акції якої
належать обмеженому колу власників (відповідно до законодавства США – не
більше 50) [1].
Отже, зробимо висновок, що сучасна корпорація – це колективне утворення,
організація,

визнана

юридичною

особою,

створювана

шляхом

об’єднання

підприємств, яку очолює певна група осіб, що професійно займається підготовкою
та прийняттям управлінських рішень, для поєднання виробничих, наукових та
комерційних інтересів з метою здійснення соціальної корисної діяльності. Її
засновниками є особи яки володіють акціями, а також мають обмежену
відповідальність у розмірі свого внеску в капітал корпорації.
В Україні за умов ринкових відносин поступово зростає важливість та
значення

формування

раціональних

та

ефективних

систем

управління

підприємством. Уся господарська діяльність в об'єднаннях підприємств, на
підприємстві та в його підрозділах ґрунтується на рішеннях їх керівництва.
Управлінські рішення виступають як основа управління цими процесами на
підприємстві. Головна особливість управлінських рішень полягає в тому, що вони
сприяють

забезпеченню

досягається їх прийняттям.

безперебійної

діяльності

об'єкта

управління,

яка
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Узагальнені дані по кількості корпорацій в Україні протягом періоду 19972015 рр. наведено на рис. 1.1.
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Рис. 1.1. Кількість

корпорацій

в

Україні

протягом

періоду

1997-

2015 рр.(систематизовано на основі даних [2])
За даними рис. 1.1 спостерігається значне збільшення кількості корпорацій в
Україні починаючи з 2004 року. Найбільша кількість корпорацій в Україні
зареєстрована у 2011 році (872 корпорації).
Процес управління передбачає своєчасне отримання менеджером достовірної
інформації, необхідної для прийняття оптимальних рішень. Формування та надання
такої інформації є головним завданням управлінського обліку, виникнення і
розвиток якого пов'язані саме з потребами менеджменту[3].
Корпоративне управління слід розуміти як управління корпорацією і тому
його

не

можна

ототожнювати

з

державним

управлінням

(управлінням,

здійснюваним органами державної влади), яке часто сприймається як керування,
що, своєю чергою, обумовлює владні відносини.
Принципова відмінність корпоративного управління від державного полягає
в тому, що засадами першого є взаємоузгодженість дій між органами корпорації
через спільне прийняття рішень учасниками (акціонерами) шляхом участі у
вищому органі та через відповідну діяльність інших органів корпорації,
здійснювану з додержанням вимог закону, внутрішніх корпоративних актів та
рішень вищого органу. Відносини з приводу участі акціонера або учасника іншого
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товариства в управлінні є корпоративними, адже охоплюються реалізацією
визначеними суб'єктами своїх корпоративних прав.
Корпоративне управління - один із визначальних елементів і передумова
успішного функціонування товариства, збільшення довіри до інвесторів.
На наш погляд, має місце розгляд корпоративного управління як управління
корпоративними правами. Це визначення дуже широке і свідчить про те, що власник
таких прав має право власності на частину (пай) у зареєстрованому статутному
капіталі господарського товариства, включаючи права на управління, одержання
частини відповідного прибутку товариства і також на частину активів у випадку
ліквідації даного суб'єкта господарювання.
Отже, корпоративне управління це

система відносин між учасниками

акціонерних товариств, які мають право голосу
Одним із показників ефективності функціонування ринку цінних паперів є
розвиток його організованого сектору. Обсяг біржових контрактів з цінними
паперами на організаторах торгівлі у 2010 – 2014 роках представлено на рис. 1.2.
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Рис. 1.2. Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах
торгівлі у 2010 – 2014 роках в Україні (систематизовано на основі [4] )
У 2014 році, як і впродовж 2010 - 2013 років, тривав щорічний активний
розвиток біржового сегменту фондового ринку України. Порівняно з попереднім
роком обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі у
2014 році зріс на 33,72 % і становить 619,70 млрд. грн., що еквівалентно 39,55 %
ВВП України.
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Пріоритетним завданням ринку цінних паперів, як відомо, є забезпечення
умов для залучення інвестицій компаніями. Залучення інвестицій в економіку
України через довгострокові кредити банків та довгострокові цінні папери у 2010 –
2014 роках, млрд. грн. представлено на рис. 1.3.
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Рис. 1.3. Залучення інвестицій в економіку України у 2010 – 2014 роках,
млрд. грн. (систематизовано на основі [4]
Аналіз динаміки залучення інвестицій в економіку України показує, що у 2014
році обсяг залучених інвестицій через інструменти фондового ринку нижчий за
показник обсягу залучених довгострокових кредитів.
Найбільші обсяги випусків акцій, які зареєструвала Комісія, належали
емітентам, основними видами економічної діяльності яких були професійна,
наукова та технічна діяльність (105,90 млрд. грн. або 73,36 % від загального обсягу),
а також фінансова та страхова діяльність(36,41 млрд. грн. або 25,22 %). Перелік
акцій емітентів, які у 2014 році користувалися найбільшим попитом на біржовому
ринку, наведено в таблиці 1.1. Частка обсягу торгів акціями цих емітентів становила
57,96 % від загального обсягу торгів акціями на біржовому ринку.
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Таблиця 1.1.
Емітенти, які користувалися найбільшим попитом на біржовому ринку
у 2014 році в Україні
№
з/
п

Організатори
торгівлі

Найменування емітента

Кількість
біржових
контракт
ів, шт.

218

Обсяг
біржових
контрактів
на
організатора
х торгівлі,
млн грн
2 911,93

Відсоток від
загального
обсягу
біржових
контрактів на
організаторах
торгівлі (%)
11,91%

43 814

2 165,99

8,86%

1

ПФБ

ПАТ «ОСТ-ІНВЕСТ»

2

ПФТС ПАТ «Мотор Січ»

3

УБ,
Перспектива,
ПФБ

ПАТ «КОМПАНІЯ
АСТРА ЛАЙН»

180

1 771,05

7,24%

4

ПФБ

ПАТ «Силові електронні
прилади управління»

217

1 749,66

7,15%

5

УБ,
Перспектива,

60 270

1 283,47

5,25%

6

ПФБ

167

1 012,30

4,14%

7

КМФБ

ПФТС ПАТ «Державна
енергогенеруюча
компанія «Центренерго»
ПАТ «ВИРОБНИЧЕ
ОБ`ЄДНАННЯ
«ПРОМТЕХМОНТАЖ»
ПАТ «ПІВДЕННА
ГЕНЕРУЮЧА
КОМПАНІЯ»

448

976,49

3,99%

8

ПФБ

190

798,92

3,27%

9

УБ,
Перспектива,
УБ,
Перспектива,

ПАТ «Нафтова компанія
«Ойл Сіті»
ПФТС, ПФБ ПАТ
«Укрнафта»
ПФТС, ПФБ, УМФБ
ПАТ «Райффайзен Банк
Аваль»

38 524

765,50

3,13%

30 807

740,72

3,03%

10

Обсяг емісії акцій представлених емітентів становив 90,61 % від загального
обсягу випусків акцій, зареєстрованих Комісією. У 2014 році з метою покращення
фінансового стану ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та проведення реорганізації
Урядом було докапіталізовано ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на суму понад
100 млрд. грн.
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Ефективна система корпоративного управління сприяє збільшенню вартості
капіталу, заохоченню компаній до ефективнішого використання власних ресурсів,
що формує базу для зростання.
Корпоративне управління у широкому розумінні виступає як система, за
допомогою якої скеровують та контролюють функціонування товариства. В межах
корпоративного управління окреслюється, яким способом інвестори контролюють
діяльність управлінців, визначають відповідальність, яку мають менеджери щодо
інвесторів в результаті діяльності товариства. Відповідна система корпоративного
управління збільшує впевненість інвесторів в тому, що керівництво товариства з
розумом

використовує

їх

вкладені

інвестиції

для

фінансово-господарської

діяльності товариства, що сприяє збільшенню вартості частки інвесторів у капіталі.
Відповідне корпоративне управління не повинно обмежуватися тільки
відносинами між управлінцями та інвесторами, а має передбачати також важливість
законних інтересів та активного співробітництва із зацікавленими особами, у яких є
чинний інтерес щодо діяльності товариства (споживачами, працівниками, державою,
кредиторами, громадськістю тощо). Це має відношення до того, що товариство не
здатне здійснювати свою діяльність незалежно від оточення, в якому воно
функціонує, і на кінцевий результат його діяльності впливає внесок всіх
зацікавлених осіб.
Корпоративне управління з позицій інституціонального підходу представляє
собою систему формальних та неформальних норм, які розкривають права власності
та шляхи реалізації цих прав за допомогою різноманітних форм особистісного та
суспільного контролю. Беручи до уваги сутність корпорації як прозорої системи,
основною задачею корпоративного управління є контроль та нагляд за діяльністю
управлінського персоналу, яку можна вирішити за допомогою застосування
механізмів зовнішнього та внутрішнього контролю.
Отже, суттю корпоративного управління є система зв’язків між власниками
товариства, його управлінським персоналом та зацікавленими особами для
здійснення ефективної діяльності підприємства, рівноваги впливу інтересів
учасників корпоративних прав.
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З метою розкриття економічної сутності понять «корпоративні відносини» і
«корпоративні права» слід проаналізувати наявні підходи до їх формування.
Поняття корпоративних прав повинно виходити із сутності корпоративних відносин,
як відносин щодо участі в товаристві. З цього випливає їх розуміння як прав,
пов’язаних з участю у товаристві.
Відповідно до п. 3 ст. 167 Господарського кодексу України [5] корпоративні
відносини визначаються як відносини, що виникають, змінюються та припиняються
щодо корпоративних прав.
В законодавстві поняття «корпоративні відносини» є досить неповним,
оскільки не враховані обов’язки, які чітко передбачені нормами чинного
законодавства. Разом з тим, варто відмітити, що на сьогодні немає єдиної позиції
щодо того, що розуміти під корпоративними відносинами. В цьому напрямку існує
кілька точок зору, тому розглянемо сутність корпоративних відносин (табл. 1.2).
Таблиця 1.2.
Визначення поняття «корпоративні відносини»
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Джерело

Визначення

Васильєва В. [6, с. 25] Корпоративні правовідносини – це врегульовані нормами права
суспільні відносини, які виникають між засновником (учасником) і
юридичною особою в результаті реалізації ним засновницьких
прав
Вінник О. [7, с. 14]
Корпоративні відносини – це відносини, які виникають у процесі
створення, функціонування та припинення господарських
товариств за участю безпосередніх та опосередкованих учасників і
забезпечують збалансовану реалізацію інтересів зазначених осіб
Степанов П. [8, с. 80] Корпоративні правовідносини – це організаційні відносини
майнового характеру, які виникають між корпоративною
організацією, її членами та третіми особами (управляючими),
пов’язані з реалізацією корпоративних прав та їх захистом
внутрішньо організаційними способами та засобами, а також із
виконанням корпоративних обов’язків
Яковлєв В. [9, с. 24]
Корпоративні відносини частина суспільних зв’язків у сфері
економіки. Головним змістом корпоративних відносин, у свою
чергу, є відносини власності, в яких і зароджуються основи
корпоративних відносин

Проаналізувавши дані таблиці 1.2 видно, що в більшість вчених корпоративні
відносини трактують як відносини, які виникають між учасниками корпоративного
утворення з метою реалізації їх інтересів.
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Варто зазначити, що цілком погоджуємося з думкою В. Васильєвої щодо
трактування

сутності

«корпоративних

відносин»,

оскільки

вважаємо,

що

корпоративні відносини виникають між учасниками товариств різних форм при
виникненні та реалізації корпоративних прав учасників і повинні обов’язково бути
чітко регламентовані законодавством України.
Доцільно відмітити, що значна увага приділяється питанням корпоративних
відносин з юридичної точки зору, тому автори наголошують на відносинах з
приводу створення та діяльності акціонерного товариства. Серед об’єкта
дослідження важливе місце посідають відносини з економічної точки зору. В ході
аналізу визначень поняття «корпоративні відносини» можна узагальнити основні
підходи до трактування даного визначення: економічний та юридичний (рис. 1.4).
Основні підходи до трактування сутності «корпоративні відносини»

З економічної
точки зору

З юридичної
точки зору

Корпоративні відносини – це суспільні відносини у сфері
функціонування акціонерного капіталу, зміст яких полягає у
специфіці його відтворення:
– відносини щодо акціонерного капіталу як чинника
виробництва;
– відносини щодо акціонерного капіталу як елемента
суспільного відтворення;
– відносини, які виникають щодо акціонерного капіталу як
об’єкта власності;
– відносини, які виникають щодо акціонерного капіталу як
об’єкта управління
Корпоративні відносини – це суспільні відносини, які
виникають на основі нормативно-правового поля держави,
яке регулює діяльність акціонерних товариств. Фактично
сутністю корпоративних відносин з юридичної точки зору є
сукупність прав та обов’язків учасників акціонерного
товариства

Рис. 1.4. Основні підходи до трактування сутності «корпоративні відносини»
(систематизовано на основі [10])
Дослідження виявили, що корпоративні відносини розглядають з двох
основних точок зору, які систематизовані на рис. 1.4. Достатньо обґрунтовано
надане визначення з економічної точки зору, зокрема корпоративні відносини –
відносини, які є об’єктом власності, управління та є елементом суспільного
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відтворення і виробництва. Аналізуючи сутність «корпоративні відносини» з
юридичної точки зору, то з цієї позиції важливим аспектом є, що корпоративні
відносини – відносини, які виникають між учасниками акціонерного товариства, а
також мають бути підтверджені документально і повинні мати юридичну силу. Дані
підходи до трактування сутності поняття «корпоративні відносини» дають нам
повне та чітке уявлення щодо даного явища в суспільстві.
Як зазначає І.В. Франчук [10], зміст юридичних відносин може змінюватися
залежно від законодавства країни, процесу його вдосконалення (часу виникнення),
то економічний зміст корпоративних відносин є практично однаковим за свою
суттю (володіння частиною акціонерного капіталу з метою його збереження та
примноження тощо). Економічна складова корпоративних відносин може бути
причиною виникнення суперечностей, які з часом трансформуються у корпоративні
конфлікти, які, у свою чергу, є основою великої кількості проблем у середовищі
безпеки діяльності акціонерного товариства. Зважаючи на те, що, до економічної
сутності корпоративних відносин включають суспільні відносини щодо створення
та використання акціонерного капіталу, то базою цього процесу є зацікавленість
власників у кожній з частин цього капіталу. Отже, корпоративний інтерес є суттю
корпоративних відносин. Разом з тим, основними джерелом ризику для
акціонерного товариства залишається конфлікт корпоративних інтересів всередині
корпоративних відносин.
Таким чином, корпоративні відносини – це сукупність відносин учасників
господарського

товариства,

які

виникають

у

процесі

діяльності

суб’єкта

господарювання з метою реалізації їх інтересів.
Корпоративні відносини – це, насамперед, відносини всередині самої
корпорації між різними групами учасників корпорації, між ними і професійним
менеджментом, між директорами та менеджментом. Характер цих відносин різний:
це відносини в сфері управління (які ширше, ніж відносини внутрішні
організаційні), майнові відносини (наприклад, визначення розміру винагороди
членам ради директорів). Від того, наскільки налагоджені механізми взаємовідносин
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всередині корпорації, залежить стан корпорації назовні: її «прозорість» і
привабливість для інвесторів. Тому друга складова корпоративних відносин – це
зовнішні відносини корпорації з партнерами, кредиторами, персоналом, біржами,
спеціалістами фондового ринку, державними органами, які здійснюють контроль
над діяльністю корпорації.
З одного боку, саме в корпорації відбувається відділення власності від
управління, що призводить до конфліктів інтересів усередині корпорації. З іншого
боку, корпорація, розраховуючи на залучення інвестицій, повинна бути прозорою як
для потенційних інвесторів, так і для своїх акціонерів.
Таким чином, у корпорації (акціонерному товаристві) складається ціла
система відносин, в яких кожен учасник має свій певний інтерес, не співпадає з
інтересами інших учасників:
 між акціонерами – великими і міноритаріями;
 між акціонерами та акціонерним товариством, від імені якого діють органи
управління (рада директорів, правління, директор);
 між акціонерним товариством – емітентом цінних паперів та інвесторами;
 між акціонерним товариством та державними органами.
Разом з тим, викладене дає підстави для висновку про те, що за своєю
правовою природою корпоративні відносини є поєднанням взаємопов’язаних і
взаємообумовлених

організаційно-господарських

та

майново-господарських

відносин, що існують у нерозривній єдності, і в силу цього не можуть бути
предметом регулювання різних галузей права – цивільного і господарського.
Отже, корпоративні відносини за своєю природою є господарськими
відносинами, а відтак мають регулюватися господарським законодавством
(передусім ГК України), підгалуззю якого є корпоративне законодавство.
Визначення корпоративних відносин господарськими відносинами є додатковим
аргументом на користь вилучення так званих корпоративних спорів із справ
адміністративної юрисдикції і віднесення їх до відання господарських судів.
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Оскільки, корпоративні відносини регулюються нормами корпоративного
права, вважаємо за необхідне перейти до розгляду сутності даного поняття.
Донедавна поняття корпоративного права в законодавстві України було
відсутнє і зустрічалося лише в юридичній літературі. Офіційне поняття
корпоративних відносин, як відносин, що виникають, змінюються та припиняються,
дає чинний Господарський кодекс [11].
На сьогодні основними нормативно-правовими актами, які регулюють
корпоративний сектор в Україні є Господарський кодекс України і Закон України
«Про господарські товариства». Тому,необхідно розглянути сутність корпоративних
прав в даних законодавчих документах (табл..1.3).
Таблиця 1.3.
Визначення поняття «корпоративні права» в нормативно-правових
документах
№
з/п
1
1.

Джерело

Визначення

2
Господарський
кодекс
України (ст.167) м. Київ,
16 січня 2003 року
№ 436-ІV [5]

3
Корпоративні права – це права особи, частка якої
визначається у статутному капіталі (майні) господарської
організації, що включають правомочності на участь цієї особи
в управлінні господарською організацією, отримання певної
частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі
ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші
правомочності,
передбачені
законом
та
статутними
документами.

2.

Закон
України
«Про
акціонерні товариства»
(ст.2) м. Київ, 17 вересня
2008 року N 514-VІ [12]

Корпоративні права – сукупність майнових і немайнових
прав акціонера-власника акцій товариства, які випливають з
права власності на акції, що включають право на участь в
управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та
активів акціонерного товариства у разі його ліквідації
відповідно до закону, а також інші права та правомочності,
передбачені законом чи статутними документами.

3.

Податковий
України (ст.14)
[13]

кодекс Корпоративні права – права особи, частка якої визначається у
статутному капіталі (майні) господарської організації, що
включають правомочності на участь цієї особи в управлінні
господарською організацією, отримання певної частки
прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі
ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші
правомочності,
передбачені
законом
та
статутними
документами.
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Продовження табл. 1.3
4

Дахно И.И.[14]

Корпоративные права – права собственности на долю (пай) в
уставном фонде юридического лица, созданного в соответствии
с законодательством о хозяйственных обществах, включая
право на управления и получения соответствующей доли
прибыли такого юридического лица.

5.

Кравчук В. М. [15]

Корпоративні права – сукупність прав учасника юридичної
особи, зміст яких визначається її організаційно-правовою
формою та установчими документами

Поняття

корпоративного

права

визначає

частина

перша

статті

167

Господарського кодексу України [5], а саме: «Корпоративні права – це права особи,
частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що
включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською
організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та
активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності,
передбачені законом та статутними документами.»
Трактування поняття корпоративних прав знайшло своє відображення у
Податковому кодексі України [13], де передбачається, що корпоративні права –
права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської
організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні
господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної
організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші
правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Відповідно до ст. 2 п. 8 Закону України «Про акціонерні товариства»
розглядаються корпоративні права як сукупність майнових і немайнових прав
акціонера (власника акцій товариства), які випливають із права власності на акції,
що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання
дивідендів і активів акціонерного товариства у випадку його ліквідації відповідно до
закону, а також інші права й повноваження, передбачені законом чи статутними
документами [16].
Цивільний кодекс України застосовує не поняття «корпоративне право», а такі
поняття як: «право участі у Товаристві», «частка в статутному капіталі» і не існує
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єдиної статті, яка розкривала б зміст «корпоративного права» як це передбачено у
Господарському кодексі України.
Водночас, по-різному права власників корпоративних прав господарських
товариств і корпоративні права врегульовані в двох кодексах – Цивільному та
Господарському. У ЦКУ право участі та права власників корпоративних прав
господарських товариств не тільки роз’єднані, а й визначені як такі, що мають
протилежну правову природу: перше визнається особистим немайновим правом, а
другі – як майновими, так і немайновими [17].
Отже, слід зазначити, що поняття корпоративного права в законодавстві
України було відсутнє і зустрічалося лише в юридичній літературі. Нормативні
визначення корпоративних прав містяться у Законі «Про акціонерні товариства»,
Господарському кодексі України і Податковому кодексі України.
Зазначені визначення не використовуються для цілей бухгалтерського обліку,
а враховують лише правову природу корпоративних прав,оскільки вони тлумачаться
як право власності на частку (пай) у зареєстрованому статутному капіталі
юридичної особи.
Інституціональна теорія у різних її проявах є вершиною сучасної економічної
думки. Знання цієї теорії в тій чи іншій мірі використовуються для прогнозування й
координації розвитку більшості складових економічної науки. Не може бути
виключенням в цьому і наука з бухгалтерського обліку.
В основі процесів конвенгерції в міжнародній стандартизації бухгалтерського
обліку покладено принцип інституціонального сприйняття всесвітньої ідеї сталого
розвитку та облікового забезпечення її реалізації кожною країною, а в основу
процесів адаптування МСФЗ під національні особливості – принцип залежності
інститутів від траєкторії їх попереднього розвитку та національної спеціалізації в
глобальному розподілі праці [18].
Останнім часом серед вітчизняних учених актуалізувався інтерес до
інституційного трактування економічного розвитку України, розгорнулася наукова
дискусія про можливості використання інституціоналізму в дослідженні перспектив
розвитку бухгалтерського обліку в сучасних інституційних умовах.
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У зв'язку із цим являється актуальним застосування інституціонального
підходу

до

розвитку

обліку,

розробки

відповідного

методологічного

інструментарію.
Особливістю корпоративних прав є те, що вони не мають таких властивих
особистим немайновим правам невід’ємних ознак, як зв’язок з особистістю,
відсутність економічного змісту тощо. Здійснення більшості прав їх носієм
проявляється в багаторазових, повторюваних, рутинних (в інституціональному
розумінні) діях.
Реформування

бухгалтерського

обліку

знаходиться

під

впливом

інституціональних теорій, визначається станом інститутів ринкової економіки,
потребами суспільства, новими вимогами користувачів до якості облікової
інформації. Із застосуванням міждисциплінарних зв’язків, інституціональний підхід
вже давно й успішно використовується в економічній науці і може бути покладений
в основу під час розв’язання проблем бухгалтерського обліку [19].
Відсутність чіткої концептуальної позиції в законодавстві стосовно юридичної
сутності корпоративних прав породжує на практиці ряд питань, пов’язаних з їх
оборотністю, тобто можливістю вільно відчужуватися або в інший спосіб
переходити до іншої особи. Загалом більшість з них можна звести до питання, чи є
корпоративне право самостійним майновим правом, яке поряд з іншими об’єктами
цивільних прав може вільно відчужуватися його власником або в інший спосіб
переходити до іншої особи [17].
Відсутність аналізу впливу на корпоративні відносини норм інших галузей
законодавства – фінансового, адміністративного, податкового, кримінального, є
важливим недоліком чинного законодавства у сфері корпоративного права, оскільки
норми цих галузей безпосередньо впливають і мають велике значення на
встановлення моделі корпоративних відносин.
На сьогоднішній день відносини з приводу корпоративних прав між
учасниками цивільних і господарських відносин, регулюються Цивільним Кодексом
України, Господарським Кодексом України, Законом України «Про акціонерні
товариства», деякими іншими законами та підзаконними нормативними акти. Проте,
практичне використання їх положень до відносин, пов’язаних з корпоративними
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правами, має всі підстави дійти висновку про їх незлагодженість між собою. Це
спричинює появу проблемних питань, які повязані з правильним застосуванням
норм законодавства для врегулювання відносин, які пов’язаних із отриманням,
реалізацією та розпорядженням корпоративними правами.
В законодавстві поняття «корпоративні права», на перший погляд здається
досить зрозумілим для всіх учасників товариства, проте варто звернутися до
економічних словників та енциклопедій для того, щоб зрозуміти складність і
неоднозначність трактування поняття «корпоративні права».
Розглянемо трактування поняття корпоративні права, яке наведено в
економічній літературі (таблиця 1.4).
Таблиця 1.4.
Визначення поняття «корпоративних прав» в економічних словниках
№з
Джерело
Визначення
/п
1
2
3
1.
Роз’яснення
Декларування Корпоративне право – право власності на частку (пай) у
доходів державних службовців статутному капіталі юридичної особи, включаючи право
[20]
на управління та отримання відповідної частки прибутку
такої юридичної особи.
1.
Юридична енциклопедія: [21] Корпоративне право – 1) складова частини цивільного.
права, якою регулюються правовий статус, порядок
утворення і діяльності акціонерних та ін. господарських.
товариств і організацій (корпорацій). 2) система внутр.
орг. правил акціонерних та ін. господарських. товариств і
організацій (корпорацій), обов’язкових тільки для членів
корпорацій. Ці правила визначають орг. структуру
корпорацій, її труд. розпорядок, преміювання тощо. Акти
корпоративних прав приймаються органами управління
корпорації: загальними. зборами, радою директорів,
правлінням, керівником акц. (господарського) товариства
чи організації. Акти не повинні суперечити конституції і
законам д-ви.
3.
Энциклопедический словарь Корпоративное право – 1) элемент гражданского права,
экономики и права [22]
совокупность
юридических
норм,
регулирующих
правовой статус, порядок создания и деятельности
хозяйственных обществ и товариществ. В этом смысле
понятие К.п. шире, чем «акционерное право», поскольку
его нормы относятся помимо акционерных обществ тж. к
иным видам коммерческих организаций; 2) система
правил,
установленных
собственником
или
администрацией
предприятия
(коммерческой
организации)
и
регулирующих
различные
внутрифирменные отношения
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Продовження табл.1.4
1
4.

2
Краткий толковый словарь
юридических и финансовоэкономических терминов для
предпринимателей. – С. 40,
с. 18

3
Корпоративное право – право собственности на долю
(пай) в уставном фонде (капитале) юридического лица,
включая
права
на
управление,
получение
соответствующей доли прибыли этого юридического
лица, а также доли активов в случае его ликвидации в
соответствии с действующим законодательством.
юридична Корпоративне право [корпоративне – від лат. corporatio
– спілка] – право власності на частку (пай) у статутному
капіталі юридичної особи, створеної у відповідності із
законодавством про господарські товариства, включаючи
право на управління і отримання відповідної частки
прибутку даної юридичної особи.

5.

Популярна
енциклопедія [23]

Проаналізувавши дані таблиці 1.4 встановлено, що в більшості економічних
словниках і енциклопедіях корпоративні права трактують як право власності на
частину майна у господарському товаристві. Так, основною метою корпоративних
прав є: контроль відносин усередині самого підприємстві безпосередньо отримання
прибутку. Проте, варто відмітити, що на сьогодні

немає єдиного визначення

корпоративного права, тому існують різноманітні думки на дане питання, в тому
числі ототожнення корпоративного права з акціонерним правом, віднесення до
корпоративних відносин питання регулювання внутрішніх організаційних правил
певної організації, що засновано на членстві та об’єднанні капіталів.
Спасибо-Фатєєва І.В. визначає корпоративне право як сукупність норм права,
які регулюють певну групу взаємопов’язаних відносин в межах галузі цивільного
права, які складаються між власниками корпоративних прав, між власниками
корпоративних прав й особами, які формуються на акції при створенні акціонерного
товариства, між акціонерами і акціонерним товариством. Зазначимо, що дане
визначення стосується корпоративного права в акціонерних товариствах [24, c. 26].
Більш детальний аналіз сутності поняття «корпоративне право» наведено у
додатку А.
Як зазначає О.І. Пилипенко [17] своєрідність відносин, що регулюються
нормами корпоративного права, полягає в тому, що вони виникають в економічній і
соціальній сфері – при створенні та в процесі діяльності корпорацій. При цьому
корпоративне право як певне явище, по-перше, відрізняється цілісністю, елементи
якого структурно пов’язані. По-друге, дане право взаємодіє з іншими явищами
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(галузями, підгалузями права), в результаті чого формується правова структура
більш високого рівня. По-третє, корпоративне право власне є структурою більш
високого рівня для формування інших структур залежно від видів корпорацій,
наприклад, акціонерного права, права громадських спілок та ін. Корпоративне
право, будучи «внутрішнім» правом будь-якої юридичної особи, водночас є
системою відповідних фінансово-правових видносин.
Корпоративні права є однією із складових сучасної економіки і привертає
увагу дослідників різних галузей і сфер діяльності. Наприкінці ХХ століття
починають захищатися дисертації на здобуття наукових ступенів «кандидата» і
«доктора»

наук,

досліджується

різна

проблематика

рекламної

діяльності

підприємства (Додаток Б).
На сьогодні є досить значна кількість публікацій стосовно сутності
корпоративних прав з юридичної та економічної точок зору, проте немає єдиного
науково - обґрунтованого підходу до трактування поняття «корпоративних прав»,
що впливає на вибір методики їх облікового відображення та, в свою чергу,
унеможливлює прийняття ефективних управлінських рішень і актуалізує подальші
дослідження даного питання. Сучасному стану корпоративного права в Україні
передував тривалий розвиток як у нашій державі, так і в деяких зарубіжних країнах,
формувалося відповідно до еволюції корпорацій та розвитку пов’язаної з ними
певної групи суспільних відносин.
В результаті проведеного дослідження і аналізу нормативно-правових актів та
періодичної літератури встановлено, що корпоративні відносини є поєднанням
взаємопов’язаних організаційно-господарських та майново-господарських відносин,
що існують у нерозривній єдності, і в силу цього не можуть бути предметом
регулювання різних галузей права – цивільного і господарського. Разом з тим,
зауважуємо,

що

на

законодавчому

рівні

необхідно

закріпити

специфіку

корпоративних прав і даних відносин, що обумовить правильне відображення в
системі бухгалтерського обліку в майбутньому.
На сьогодні відсутність чіткого поняття «корпоративні права» зумовлює
проблеми їх тлумачення, що впливає на методу облікового відображення і
унеможливлює прийняття ефективних управлінських рішень. У процесі розвитку
суспільства з’явилися нові трактування поняття «корпоративні права», зокрема з
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юридичної та економічної точок зору. В результаті дослідження уточнено
понятійно-категорійний апарат відповідно до специфіки методики їх відображення
на рахунках бухгалтерського обліку. Корпоративні права – сукупність майнових та
немайнових прав акціонера, що знаходять своє відображення у формі цінних
паперів, дивідендів чи частини майна у зареєстрованому акціонерному капіталі
акціонерного товариства, а також передбачені статутом та чинним законодавством
України. Дана пропозиція дозволяє встановити чіткий перелік прав акціонера, які
знайдуть відображення в системі бухгалтерського обліку (зокрема, це майнові
права), що підвищить рівень повноти й достовірності бухгалтерської інформації,
необхідної для контролю за правомочністю здійснення операцій з корпоративними
правами акціонерів та забезпечення їх захисту.
1.2.Типологія корпоративних прав та їх класифікація
В сучасних умовах розвитку ефективна діяльність корпоративних утворень
залежить від двох процесів – корпоративного управління, що направлене на захист
корпоративних прав учасників товариства і бухгалтерського обліку. На сьогодні
існує досить розгалужена класифікація видів корпоративних прав, зокрема за
змістом, повнотою та джерелом їх походження. Проте, в наукових працях майже не
приділяється увага класифікації корпоративних прав для потреб бухгалтерського
обліку, що зумовлює необхідність удосконалення даної класифікації на основі
узагальнення попередніх підходів авторів, що дозволить прийняти ефективне
управлінське рішення і надати користувачам достовірну облікову інформацію.
Питанням щодо сутності поняття «корпоративні права», їх класифікації,
управління та відображення у бухгалтерському обліку присвячено цілий ряд праць
вітчизняних авторів: В. Васильєва, О. Вінник, О. Воловик, Н. Глусь, О. Дзера,
О. Єфімов, Т. Кашаніна, О. Кібенко, В. Коссака, К. Кочергіна, В. Кравчук, В. Луць,
О. Мельник, В. Мамутов, О. Печений, О. Пилипенко, В. Поєдинок, Р. Сивий,
І. Спасибо-Фатєєва,

М. Томашевська,О. Харенко,

Є. Харитонова,

В. Щербина,

О. Щербина, О. Яворський та інші науковці. Питання оцінки та вартості
корпоративних прав розглядали таки вчені М.Коваленко, В.Чесноков, Н.Радванська
та ін.
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Розглянемо основні особливості корпоративних прав. Так, суб’єктами
корпоративних відносин є фізичні та юридичні особи, що можуть чи мають право
бути засновниками (учасниками) товариств. Моментом виникнення корпоративних
відносин є особливий факт – реєстрація юридичної особи. Учасником товариства
може бути особа тільки за власною волею. Зміна корпоративних прав відбувається
внаслідок збільшення або зменшення розміру або номінальної вартості частки в
зареєстрованому статутному капіталі, реорганізації товариства. Припинення
корпоративних прав відбувається в зв’язку з виходом із Товариства, відчуженням
частки в зареєстрованому статутному капіталі, у разі ліквідації юридичної особи,
смерті учасника-фізичної особи.
Розглядаючи

питання

класифікації

корпоративних

прав

для

цілей

бухгалтерського обліку необхідно, перш за все, проаналізувати основні їх ознаки та
особливості (рис. 1.5).
Ознаки корпоративних прав

ці права можуть належати будь-якій фізичній або юридичній особі,
але, згідно з ч. 2 ст. 167 ГК України, законом можуть бути
встановлені обмеження щодо володіння корпоративними правами
та (або) їх здійснення;
ці права зумовлюються належністю особі частки в статутному
фонді (майні) господарської організації (тобто така
організація повинна мати корпоративний устрій – її статутний
капітал або майно має бути поділеним на частки); при цьому
така частка може становити і 100 відсотків;

ці права включають трійку «базових прав»: право на
управління господарською організацією; право на отримання
певної частки прибутку (дивідендів) даної господарської
організації; право на отримання активів даної господарської
організації в разі її ліквідації, а також можуть включати інші
права, передбачені законом або установчими документами.

Рис. 1.5. Ознаки корпоративних прав (систематизовано на основі [25])
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По суті, поняття «корпоративні права» має подвійну правову природу: цим
терміном охоплюються, з одного боку, права особи, що випливають із участі у
статутному капіталі (майні) господарської організації корпоративного типу, а з
другого – безпосередньо такі об’єкти прав власності, як акції, частки у статутному
капіталі (майні), паї. Ці об’єкти (акції, частки, паї) перебувають у цивільному обігу з
обмеженнями, встановленими чинним законодавством та установчими документами
і можуть розглядатись як особливі види майна.
Специфіка корпоративного права виявляється в тому, що воно в свою чергу
складається з низки прав, кожне окремо можна назвати – «корпоративне право»:
 це права власності на акцію акціонерного товариства;
 це право на отримання частини прибутку;
 це право на одержання дивідендів.
Дослідження вчених охоплювали різні аспекти корпоративних прав, основні з
яких наведені в таблиця 1.5.
Таблиця. 1.5.
Основні види корпоративних прав
Види корпоративних
прав
Майнові права
Немайнові права
Суб’єктивне
корпоративне право
Об’єктивне
корпоративне право
Державні
корпоративні права

Автори
Симонян Ю. (2012), Яворська О. (2011), Жорнокуй Ю.М. (2011),
Вінник О.М. (2010), Глусь Н.С. (2000), Кібенко О.Р. (2009),
Щербин В.С. (2011), Пилипенко О.І. (2011)
Жорнокуй Ю.М. (2011), Яценко І.С. (2008), Кравчук В.М. (2009),
Пилипенко О.І. (2011)
Калаур І.Р. (2011), Жорнокуй Ю.М. (2011), Саракун І.Б. (2011),
Молотовіловкер Є.Я. (1990), Грибанов В.П. (2001), Братусь С.М. (1950),
Халфінова Р.О. (1974), Смірнова М.Г. (2002), Пилипенко О.І. (2011)
Кашаніна Т.В. (2009), Мельник О.О. (2010), Пилипенко О.І. (2011),
Томашевська М.О. (2010), Щербина В.С. (2008)
Бесєдіна В.Ф. (2008), Довгань Л. (2006), Камишанська М. (2003),
Лєдомська С.Ю. (2004), Педько А.Б. (2008), Пономаренко В. (),
Радчекно В. (2007), Шапошников К.С. (2012), Поєдинок В. (2006),
Погрібний Д.І.
(2010),
Климчук С.В.,
Мінець Ю.Є.
(2012),
Чихачова Ю.С. (2010), Бірюкова О.Ю. (2009), Горенко Т. (2001),
Лозова Т. (2011), Птащенко Л. (2009), Редькін О. (2004), Ткач А. (2005)

В результаті проведеного дослідження видів корпоративних прав, виявлено,
що значна увага приділяється таким видам корпоративних прав, як суб’єктивне
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корпоративне право та корпоративне право держави. Разом з тим, дані табл. 1.5
свідчать про збільшення кількості публікацій, що зумовлене специфікою об’єкта
дослідження. Зокрема, наявність складного змісту корпоративних прав, який
визначає можливості особи, передбачені законом та установчими документами.
Корпоративне право є складним структурним утворенням, зміст якого
становлять зобов’язальні зв’язки (між корпоративними формами організації бізнесу
в національній економіці та окремими економічними агентами, що діють в
корпоративному

секторі

національної

економіки,

а

також

між

окремими

стейкхолдерами корпорації, немайнові, в т.ч. і організаційні зв’язки. Усі ці
соціально-економічні відносини мають свій зміст, особливості реалізації їх
учасниками суб’єктивних прав і виконання суб’єктивних відносин [26].
Для висвітлення корпоративних прав в бухгалтерському обліку визначено
систему об’єктів, які пов’язані з процесами їх купівлі, використання та відчуження
(фінансові інвестиції, зареєстрований (акціонерний) капітал, операції з дивідендами,
розрахунки з учасниками, фонд нарахування дивідендів, операції з розподілу
прибутку) (рис. 1.6).
Корпоративні права
Форма вираження

Операції з корпоративними правами

Статутний капітал

Формування статутного капіталу
Відчуження корпоративних прав

Емітовані корпоративні цінні
папери
Пайові частки

Виплата дивідендних платежів
Операції з корпоративними правами при
реорганізації

Фінансові інвестиції

Придбання-продаж підприємства як
цілісного майнового комплексу

Рис. 1.6 Корпоративні права в системі бухгалтерському обліку [27]
Ключовою характеристикою корпоративних прав є їх вартість. Існують
наступні види вартості корпоративних прав:
1) номінальна або лицьова вартість,
2) емісійна вартість або курс емісії,
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3) балансова вартість або розрахунковий балансовий курс
4) ринкова вартість або ринковий курс.
Номінальна вартість корпоративних прав – формальна вартість корпоративних
прав, що довільно присвоюється їм емітентом, однакова для усіх одиниць випуску.
Для акцій – явна і обов’язкова, для паїв і часток – можлива. Розрахункової моделі
курсу не має. В Україні курс емісії не повинен бути менше номіналу
Курс емісії – ціна, за яку інвестори набувають від емітента або його
андерайтера корпоративні права під час їх первинного розміщення. Розрахунковий
балансовий курсу (РБК-1) корпоративних прав визначається співвідношенням між
елементами власного капіталу підприємства і характеризує величину вартості
чистих активів підприємства, які припадають на одиницю номінальної вартості
корпоративного права (акції, частки чи паю). Наприклад, власний капітал
підприємства – 100 млн. грн., корпоративні права його – 1 млн. акцій по одній
гривни номіналу. Запозичень і зобов’язань немає,тобто власний капітал співпадає з
чистими активами. Тоді одне корпоративне право по розрахунку варте 100 грн.
(100 млн. грн. : 1 млн. шт.), або РБК-1 = 100 на одиницю номіналу акцій (100 млн.
грн. : 1 млн. лицьової вартості акцій)
Для

прикладу

наведемо

на

рис.

1.7

біржовий

курс

ПАТ

«ДТЕК

Дніпрообленерго».

Рис. 1.7. Динаміка біржового курсу ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», грн.
(систематизовано на основі [28])
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Ринковий курс корпоративних прав, на противагу РБК, визначається
виключно дією ринкових факторів і відповідає вартості, за якою вони можуть
купуватись і продаватись на організованому та неорганізованому ринках цінних
паперів. Ринковий курс акцій на біржі визначається на основі процедури
котирування і залежить від співвідношення попиту та пропозиції на такі акції у
конкретний момент часу. Як правило, він не збігається з балансовою вартістю
корпоративних прав.
У частині 1 ст. 167 ГК України [5] наводиться перелік основних
корпоративних прав, але залежно від організаційно-правової форми господарської
організації, відносно якої виникають корпоративні права, їх зміст та порядок
реалізації можуть суттєво відрізнятися.
За змістом корпоративні права підрозділяються на майнові та немайнові.
До майнових корпоративних прав можуть бути віднесені:
1. Право на отримання певної частки прибутку (дивідендів) господарської
організації. Реалізувати його власник корпоративних прав може лише при виконанні
двох умов: а) наявності в господарської організації прибутку за результатами
фінансового року; б) прийняття органом управління або учасниками господарської
організації рішення про розподіл між ними частини отриманого прибутку.
Таким чином, майнове зобов’язання з виплати дивідендів у господарської
організації виникає тільки з моменту прийняття рішення про нарахування та
виплату дивідендів (розподіл прибутку) уповноваженим органом або учасниками
господарської організації. З цього ж моменту і власники корпоративних прав
набувають право вимагати виплати їм дивідендів.
2. Право на отримання активів у разі ліквідації господарської організації.
Для його реалізації необхідно виконання цілої низки умов: а) ухвалення
рішення про ліквідацію товариства; б) дотримання встановленої законом процедури
ліквідації; в) погашення господарською організацією заборгованості перед усіма
кредиторами; г) наявності після розрахунків із кредиторами коштів або майна, які
підлягатимуть розподілу між власниками корпоративних прав. Порядок розподілу
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між учасниками майна визначається законодавством і установчими документами
господарської організації. Власники привілейованих акцій в акціонерне товариство
і вкладники в командитне товариство при розподілі майна товариства між
учасниками мають право на першочергове одержання належної їм частки (ч. З ст. 83
Закону «Про господарські товариства») [25].
Аналіз ст. 135 ГК України свідчить, що належність особі корпоративних прав
є підставою виникнення в неї організаційно-установчих повноважень, які в
сукупності забезпечують право засновника господарської організації та (або)
власника корпоративних прав визначати правовий статус цієї організації та
здійснювати стратегічне управління її господарською діяльністю.
Відповідно до ч. 1,2 ст. 135 ГК [5] України, до немайнових повноважень
належать:
а) право визначати в установчих документах правовий статус господарської
організації, а саме: мету і предмет діяльності утвореної господарської організації,
структуру господарської організації, склад і компетенцію її органів управління та
порядок прийняття ними рішень, закріплення майна за господарською організацією
на праві власності або праві господарського відання; склад і порядок використання
майна, інші умови господарювання;
б) право здійснювати безпосередньо або через уповноважені органи в межах,
встановлених законом, інші управлінські повноваження щодо заснованої організації
(брати участь та голосувати на загальних зборах, вносити пропозиції щодо порядку
денного, брати участь у формуванні органів управління господарської організації та
особисто

входити

до

їх

складу,

отримувати

інформацію

про

діяльність

господарської організації тощо);
в) право приймати рішення про припинення діяльності господарської
організації відповідно до вимог ГК України та інших законів.
Право

власника

корпоративних

прав

на

управління

корпоративною

господарською організацією за загальним правилом має колективний характер –
управлінські рішення можуть бути прийняті тільки в сукупності з іншими
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власниками корпоративних прав. Тобто для реалізації свого права на управління
власник повинен не тільки сам запропонувати або підтримати ті або інші рішення,
але і схилити до нього інших засновників (учасників) господарської організації (їх
більшість). Винятком становлять випадки, коли особа володіє пакетом акцій,
часткою у статутному капіталі (майні), що дозволяє приймати рішення одноособове
(тобто має вирішальний контроль над господарською організацією).
Існують категорії власників корпоративних прав, що, відповідно до чинного
законодавства, позбавлені права на управління. В акціонерному товаристві власники
привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні товариством, якщо
інше не передбачено статутом (ч. 8 ст. 6Закону «Про цінні папери і фондовий
ринок»). Відповідно до ст. 12,13 Закону України «Про господарські товариства» [29]
учасники Товариства, вносячи своє майно у формування його зареєстрованого
статутного капіталу, передають це майно у власність Товариства.
Російські

вчені

класифікаційними

класифікують

ознаками.

Наприклад,

корпоративні

права

С.Д. Могилевський

за
поділяє

різними
права

акціонера на дві групи: основні та спеціальні [30]. До основних дослідник відносить
права:
1. на частку зареєстрованого акціонерного капіталу у випадку ліквідації
товариства;
2. на частку прибутку;
3. на участь в управлінні товариством;
4. на контроль;
5. на скарги, позов і протести [17].
До спеціальних прав – можливість вирішення більшістю акціонерів на
загальних зборах деяких наперед визначених законом питань; на внесення акціонера
до реєстру; на одержання інформації про діяльність товариства; на внесення
пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів, висунення кандидатів в
органи акціонерного товариства; на заяву різного роду вимог [17].
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Крім того, С.Д. Могилевським [30, с. 32] розглянуто інші варіанти
класифікації прав акціонерів: безумовні права акціонерів (не можуть виключатися
чи обмежуватися суб’єктами корпоративного права і поділяються на загальні
(реалізація загальних прав відбувається через об’єднання прав певної групи) і
конкретизуючи (деталізують, розкривають зміст загальних прав); права акціонерів в
залежності від виду акціонерного товариства; права акціонерів, обумовлені
категоріями акцій; права акціонерів, реалізація яких відбувається через спричинення
певних обставин.
Ця класифікація в основному також дає характеристику майнового змісту
корпоративних прав.
Г.Ф. Шершеневич виділено майнові корпоративні права (право на участь у
доходах і право на майно акціонерного товариства) та право особистої участі у
справах товариства. Він характеризує право особистої участі таким способом:
акціонер, якщо забажає, має можливість виявити свою особистісну зацікавленість у
підприємницькій справі[31].
Отже, вивчення класифікації корпоративних прав в розрізі сукупності
правових перспектив акціонера виявило, що корпоративні права (права власників
корпоративних прав акціонерного товариства) включають майнові, та немайнові
права.
І.В. Спасибо-Фатєєва вважає, що предметом корпоративного права є майнові,
немайнові й організаційні відносини, що формуються між відокремленими
фізичними і юридичними особами при створенні корпорацій і в процесі їх діяльності
на засадах рівності та автономії волі [32, с. 113].
Як відомо, в залежності від джерела виникнення корпоративні права
розподіляються

на:

законні

(передбачені

законами

України);

підзаконні

(встановлюються підзаконними нормативними актами); внутрішньо корпоративні
(встановлюються установчими документами та права, які визначаються іншими
внутрішніми документами корпорації).
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На основі дослідження різних видів корпоративних прав систематизовано
основні класифікаційні підходи до них для потреб бухгалтерського обліку, що
узагальнені в таблиці 1.6.
Таблиця 1.6.

Могилевським С.Д.
[36, c. 32]

Пилипенко О.І. [17]

Голованов В.Н. [37]

За джерелом походження (законні; підзаконні
(внутрішньокорпоративні)
За повнотою (повні та неповні)

Шершеневич Г.Ф.
[35]

Класифікаційна ознака
За змістом (майнові та немайнові)
За суттєвістю (важливістю) (основні та додаткові)

Тотьєв К. [34, с. 8],

Автор

Кузьміна М.Н.
[,33 с. 99]

Підходи до класифікації корпоративних прав різними авторами

+

+

+

–

–

+

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

+

–

Так, найбільш розповсюдженою є класифікація корпоративних прав залежно
від їх майнового змісту. Однак, за допомогою даної класифікації керівник зможе
розширити систему аналітичного обліку з метою більш детального відображення
інформації на рахунках бухгалтерського обліку.
Разом з тим, варто відмітити, що в залежності від видів права іх реалізація
відбувається по-різному та можуть бути обумовлені різні результати для власників
корпоративних товариств. Так, власники привілейованих акцій мають більше
можливостей одержати кошти в результаті припинення діяльності акціонерного
товариства, ніж власники простих акцій. Зокрема, зупинимось на основних видах
корпоративних прав.
Майнові корпоративні права реалізуються їх носієм у процесі розвитку
соціально-економічних відносин та формування організаційної культури корпорації.
Так, зазвичай особисті немайнові права характеризуються як такі, що не мають
економічного змісту та є невіддільними від особистості їх носія. Особливістю ж
корпоративних прав є те, що вони не мають таких властивих особистим немайновим
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правам невід’ємних ознак, як зв’язок з особистістю, відсутність економічного
змісту [26].
Узагальнена класифікація корпоративних прав представлена на рис. 1.8.
Класифікація корпоративних прав
За характером:

особисті немайнові
майнові

За джерелом
встановлення:

законодавчі
статутні
корпоративні права в господарських товариствах
корпоративні права у виробничих кооперативах

За сферою
виникнення:

корпоративні права в приватних підприємствах
корпоративні права у фермерських господарствах
корпоративні права у підприємствах споживчої
кооперації
Право на дивіденди

За об’єктом
відображення в
бухгалтерському
обліку

Право на придбання та викуп акцій
Право на частку при розподілі коштів товариства
при його ліквідації
Право на виплату вартості майна при виході учасника

Рис. 1.8. Класифікація корпоративних прав за їх ознаками [авторська розробка]
Як зазначає І.С. Шиткіна [38, с. 30], корпоративні правовідносини є окремою
групою врегульованих правом суспільних відносин, яка не підлягає «описанню» в
традиційну класифікацію цивільно-правових відносин. Класичному розумінню
зобов’язальних прав суперечать: немайновий характер низки прав учасників
(акціонерів) господарського товариства; виникнення та (або) реалізація багатьох
прав учасника (акціонера) на підставі рішень органів управління господарського
товариства, яким останній повинен підкоритися; можливість участі учасника
(акціонера) у процесі формування волі так званої зобов’язаної особи –
господарського товариства.
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Виходячи з того, що участь у товаристві може бути майновою і немайновою,
виникають різні корпоративні права. Це зумовлює складний характер цих прав: вони
складаються з певного набору прав. Така властивість корпоративних прав
виявляється в їхній назві, оскільки вживається форма множини. Відтак,
комплексний характер корпоративних прав у літературі не заперечується. До них
відносять різні за змістом складові, які класифікують на майнові і немайнові. При
цьому до останніх відносять право на управління справами товариства та право на
отримання інформації про діяльність товариства [39, с. 127; 40, с. 580]. Слід
звернути увагу на те, що класифікації прав учасників (акціонерів) господарських
товариств покликані сприяти кращому з’ясуванню природи суб’єктивних прав
відповідних осіб, що неминуче перетинається з питаннями їх здійснення.
Специфіка немайнових

корпоративних прав полягає не лише в їх

протиставленні майновим правам учасників господарських товариств, але й в
особливостях здійснення та оборотності. Немайнові корпоративні права в
господарських товариствах відрізняються за складом (можуть бути взагалі відсутні
або обмежені) та за змістом. Так, вкладники командитного товариства мають лише
майнові корпоративні права і не мають більшості немайнових (не мають права брати
участь в управлінні справами такого товариства) (ст. 136, 137 ЦК України, статті 79,
81 Закону України «Про господарські товариства» [29]). Обмежені немайнові
корпоративні права мають власники привілейованих акцій: вони мають право голосу
лише у випадках, передбачених законом та статутом акціонерного товариства (далі AT) (ч. 4 ст. 26 Закону України «Про акціонерні товариства» [12]). Однак у
цивілістичній науці не існує єдиного підходу до з’ясування правової природи права
участі в управлінні господарським товариством.
Зокрема, І.Т. Тарасов [41, с. 417-425] досліджує немайнові права, значення
яких часто ігнорувалося спеціалістами у галузі акціонерного законодавства, як
самостійні. Перш за все це стосується права на участь в управлінні товариством, у
змісті якого науковець виділяє правомочності з голосування на загальних зборах
акціонерів, з обрання до органів управління товариства, зі скликання зборів
акціонерів. Підтримує позицію І.Т. Тарасова й М.М. Агарков, відокремлюючи право
членства в AT (право на участь в управлінні) як ключове у системі прав акціонерів,
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не відносячи його ні до майнових, ні до немайнових [42, с. 175]. Таким чином,
можна стверджувати, що вченими надається самостійність відповідному праву в
структурі цивільних прав.
Крім того, існує й третя точка зору (В.В. Долинська [40, с. 580-581]), за якою
немайнові відносини в акціонерному праві традиційно не мають самостійного
характеру і не наділені ніякою специфікою, що зрозуміло вже з одного переліку
об’єктів.

Ні

наука,

ні

практика

не

можуть

задовольнятися

обмеженою

односторонньою інформацією. Однак наукова позиція В.В. Долинської [43, с. 120] з
часом стає дещо суперечливою. Зокрема науковець зазначає, що майнові
корпоративні права, котрі розглядаються деякими вченими [44, с. 27;45, с. 138] як
самостійні суб’єктивні права (відмінні від права на управління), є «беззмістовними»
(оскільки правомочність вимагати виплати дивідендів відповідно до теорії
«подвоєння» акціонерних прав не входить до змісту корпоративних правовідносин).
Аналіз немайнових прав акціонера, у тому числі права акціонера на участь в
управлінні справами акціонерного товариства, дозволяє окреслити такі вихідні
положення: акціонер не володіє «особистими немайновими правами»; для
позначення групи прав, які належать акціонеру нарівні з майновими, коректно
вживати поняття «немайнові права», оскільки під особистими немайновими правами
розуміються невідчужувані, абсолютні права, що не мають майнового змісту,
нерозривно пов’язані з фізичною особою – носієм цих прав. Можна погодитись з
думкою А.М. Ерделевського [46, c. 70], який вважає, що немайнові права акціонера
є відносними (праву акціонера відповідає обов’язок певної особи – самого
акціонерного товариства) і відчужуваними (з переходом права власності на акцію
відбувається перехід до нового власника всіх прав, що посвідчуються акцією).
Особисті немайнові права традиційно розуміють у науці як невідчужувані і
непередавані, як права, що нерозривно пов’язані з особистістю їх носія. У наш час
відповідний підхід отримав закріплення на рівні закону (ст. 269 ЦК України).
Очевидно, що немайнові права учасника (акціонера) у складі частки у
зареєстрованому акціонерному капіталі можуть бути передані іншим особам.
Варто врахувати, що немайнові корпоративні права учасників (акціонерів)
господарських товариств, окрім їхнього основного призначення – опосередкування
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немайнової

участі

у діяльності

господарського

товариства, є гарантією

дотримання майнових прав вказаних осіб. С.С. Кравченко [47, с. 8] звертає увагу на
тісний зв’язок права на участь в управлінні товариством з майновими правами. Це
обумовлене тим, що управління покликане вирішити основне завдання – так
організувати діяльність, аби товариство ефективно здійснювало свої повноваження
власника, прибутково діяло і тим самим забезпечувало прибутковість майнових прав
учасників (акціонерів). Відтак, варто зважити на те, що доцільно визнати існування
немайнових прав, які не мають особистого характеру.
Крім наведеного, в юридичній науці існує думка про те, що всі права
учасників (акціонерів) безпосередньо або опосередковано пов’язані з майном. Право
на участь в управлінні господарським товариством є цінним для учасника
(акціонера) не саме собою, а у силу можливості визначення його діяльності і
отримання в кінці кінців більшого прибутку. В цьому аспекті ми повністю
погоджуємося з позицією Д.В. Ломакіна [48 с. 167], який указує, що навряд чи
можна погодитися з авторами, які вбачають у праві на управління діяльністю
товариства або в його окремих правомочностях майнову природу. Наприклад,
О.М. Решетіна [49, с. 24] робить висновок про те, що оскільки право голосу можна
розглядати

як

форму

розпорядження

акцією,

то

таке

немайнове

право

перетворюється на майнове. Не вдаючись до подробиць та особливостей можливості
«перетворення» прав, зазначимо, що так зване право голосу не є формою
розпорядження акцією як цінним папером. Беручи участь у голосуванні на
загальних зборах учасників (акціонерів), особа не розпоряджається акцією, а
здійснює посвідчені нею права. Правомочність на участь у голосуванні, так само як і
право на участь в управлінні діяльністю товариства, сама по собі позбавлена
майнового змісту і не є майновою складовою останнього [50].
Право на участь в управлінні мають усі учасники господарських товариств (за
винятком вкладників у командитних товариствах). Реалізовувати дане право всі
учасники можуть лише в загальних зборах, оскільки участь в інших органах
товариства братимуть тільки ті з них, які були обрані до них [47, с. 11]. Відтак
можна зауважити, що право участі в управлінні господарським товариством – це
право, яким охоплюється участь у роботі загальних зборів учасників, можливість
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бути обраним до складу інших органів товариства та брати участь в їх діяльності.
Фактично можна дійти висновку про складну структуру суб’єктивного права участі
в управлінні господарським товариством. Воно складається з низки правомочностей,
які так чи інакше пов’язані з процедурою підготовки і проведення загальних зборів
учасників (акціонерів) господарського товариства [50].
По-перше, воно включає правомочність на участь у підготовці до проведення
загальних зборів учасників (акціонерів). Така участь може бути виражена як у
внесенні питань до порядку денного загальних зборів, так і у висуненні кандидатів
до органів управління та інших органів господарського товариства.
По-друге, суб’єкти досліджуваного права можуть брати участь в управлінні
справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах (ст. 10
Закону України «Про господарські товариства»). У свою чергу, реалізація
відповідної правомочності в AT має певні передумови: для проведення загальних
зборів акціонерів з метою визначення суб’єктного складу названої правомочності
наглядова рада складає список осіб, які мають право на участь у загальних зборах
(ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства»).
По-третє, до складу права на управління господарським товариством входить
правомочність голосувати за всіма питаннями порядку денного загальних зборів
учасників (акціонерів) товариства (ст. 60 Закону України «Про господарські
товариства», ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства»), якщо обмеження з
цього приводу не встановлені чинним законодавством (наприклад акціонери –
власники привілейованих акцій наділяються правом голосу відповідно до ч. 5 ст. 26
Закону України «Про акціонерні товариства»).
По-четверте, право на участь в управлінні господарським товариством містить
у собі правомочність вимагати проведення позачергових загальних зборів учасників
(акціонерів) господарського товариства (ст. 61 Закону України «Про господарські
товариств» ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства») [50].
Існує думка, що право на управління - це право абсолютного типу, яке за
наявності встановлених законом умов повинно реалізовуватися учасником як
управленою особою, якій ніхто не може без законних підстав чинити перешкоди у
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здійсненні цього права [51, с. 4]. Є.О. Суханов [52, с. 41], у свою чергу, обстоює
протилежну позицію і характеризує досліджуване право як відносне.
На

підставі

викладеного

вважаємо,

що

право

участі

в

управлінні

господарським товариством є самостійним немайновим корпоративним правом, яке
має

власну

структуру

(складається

з

низки

правомочностей).

Результати

дослідження виявили, що корпоративні права характеризуються з різноманітних
точок зору і охоплюють широкий спектр господарської діяльності підприємства з
метою

інформування

учасників

та

управління

акціонерним

товариством.

Представлена класифікація корпоративних прав дає можливість для детального та
своєчасного відображення в бухгалтерському обліку. Варто відмітити, що за
характером відображення в бухгалтерському обліку корпоративні права поділяють
на майнові та немайнові. Цілком погоджуємося з виділенням даних ознак, оскільки
акціонер планує отримати від своїх корпоративних прав не лише прибутки, а його
більшою мірою зацікавлює використання корпоративних прав для того, щоб брати
участь в управлінні товариством. Щодо немайнових корпоративних прав, то вони
спрямовані на належну організацію і функціонування органів товариства. Також,
доцільно відмітити, що в бухгалтерському обліку знайдуть відображення лише
майнові корпоративні права виражені у формі акцій, дивідендів та часток учасників
у зареєстрованому акціонерному капіталі акціонерного товариства, а немайнові
права стосуються безпосередньо участі в управлінні суб’єктом господарювання.
Реалізація права на дивіденди можлива лише за наявності двох умов: чистого
прибутку товариства за результатами фінансового року; відповідного рішення
компетентного органу товариства про порядок розподілу між його учасниками
частини отриманого прибутку. Слід наголосити, що рішення про порядок розподілу
прибутку товариства, розмір дивідендів, строк і порядок виплати частини прибутку
приймається вищим органом товариства (загальними зборами акціонерного
товариства) після затвердження ним річних результатів діяльності корпорації.
Рішення із зазначених питань оформлюється протоколом, який може містити такі
відомості: розмір дивідендів, що припадають на акцію, пай або частку в статутному
капіталі; дату початку виплати дивідендів; спосіб і порядок їх виплати [26].
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Право на одержання коштів і майна, що залишилися після розрахунків з
усіма кредиторами під час ліквідації корпорації належить до потенційних прав. Для
його реалізації необхідно виконання низки умов: прийняття вищим органом рішення
про ліквідацію; проведення встановленої законом процедури ліквідації корпорації;
погашення ліквідаційною комісією заборгованості перед усіма кредиторами;
наявність після розрахунків з кредиторами коштів або майна, які підлягають
розподілу між власниками корпоративних прав. Учасники самі визначають умови
розподілу між ними майна товариства, що залишилося після розрахунків з
кредиторами. Зазвичай майно розподіляється пропорційно розміру його частки в
зареєстрованому статутному капіталі товариства.
Разом з тим, в сучасних умовах господарювання наявність класифікаційних
ознак щодо видів корпоративних прав з метою подальшого відображення на
рахунках бухгалтерського обліку тісно пов’язана з виконанням системою
бухгалтерського обліку своїх функцій. Систематизація функції бухгалтерського
обліку, що реалізовують основні класифікаційні ознаки корпоративних прав,
наведена в табл. 1.7.
Таблиця 1.7.
Реалізація функцій бухгалтерського обліку у видах корпоративних прав
відповідно до класифікаційних ознак [авторська розробка]
Класифікаційна ознака
(вид корпоративних прав)
За змістом (майнові та немайнові)
За суттєвістю (важливістю) (основні та
додаткові)
За
джерелом
походження
(законні;
підзаконні (внутрішньо корпоративні)
За повнотою (повні та неповні)

В

результаті

проведених

Функції бухгалтерського обліку, які відносяться до
корпоративних прав
Інформаційна
Контрольна
Аналітична
+
+
+
+

+

–

+

+

–

+

+

–

досліджень

виявлено,

що

за

допомогою

інформаційної функції бухгалтерського обліку суб’єкт господарювання забезпечить
управлінський персонал правдивою інформацією про діяльність акціонерного
товариства з метою прийняття ефективних рішень в майбутньому.
Корпоративні права можуть виникати у особи внаслідок:
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1) заснування (участі в заснуванні) господарської організації (первинний
спосіб набуття корпоративних прав);
2) набуття особою вже існуючих корпоративних прав на підставі вчинення
правочинів, спадкування (правонаступництва), рішення суду тощо (похідний спосіб
набуття корпоративних прав).
Вперше визначення корпоративних прав для цілій бухгалтерського обліку
надав Пилипенко О.І., але зарахуванням змін в законодавстві та практики діючих
підприємств дане поняття потребує уточнення.
Уточнення ознака корпоративних прав:
 корпоративні права учасників господарського товариства виникають
внаслідок внесення учасниками вкладів до зареєстрованого статутного капіталу;
 корпоративні права учасників господарського товариства є складними та
вмішують як майнові так і немайнові права;
 при відчуженні майнових корпоративних прав відбувається і відчуження
немайнових прав, водночас немайнова складова корпоративних прав учасника
товариства не можна окремо відчужуватися, оскільки є не обороноздатним об’єктом
Отже корпоративні права є комплексом правовідносин які можна поділити на
дві складові:
1) фінансово-майнові корпоративні права, які є об’єктом бухгалтерського
обліку, (включає власність на зареєстрований статутний капітал (об’єднані
гроші,майно) господарського товариства або його частину, отримання належної
частки прибутку);
2) корпоративні права на управління – які не є об’єктом бухгалтерського
обліку, (передбачає перспективу участі у призначенні керівних особистостей
підприємства, участь у затверджені окремих рішень, у т.ч. з приводу розподілу
прибутку, реорганізації, виділення частки, продажу або подібної передачі окремого
майна, надання згоди на укладення певних видів угод та ін.)
Управлінськими повноваженнями є права: брати участь в управлінні справами
товариства; на отримання учасником товариства інформації про діяльність
товариства; виходу з товариства у встановленому порядку.
Корпоративні права майнового характеру включають в себе права: формувати
зареєстрований

статутний

капітал

товариства;

розпоряджатися

своїми
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корпоративними правами; на виділ частини майна у разі виходу з товариства; на
отримання дивідендів; на отримання майна та коштів при ліквідації.
Корпоративні права характеризуються з різноманітних точок зору і
охоплюють широкий спектр господарської діяльності підприємства з метою
інформування учасників та управління акціонерним товариством. Щодо немайнових
корпоративних прав, то вони спрямовані на належну організацію і функціонування
органів товариства. Також, доцільно відмітити, що в бухгалтерському обліку
знайдуть відображення лише майнові корпоративні права виражені у формі акцій,
дивідендів та часток

учасників у зареєстрованому акціонерному капіталі

акціонерного товариства, а немайнові права стосуються безпосередньо участі в
управлінні суб’єктом господарювання.
Разом з тим, в сучасних умовах господарювання наявність класифікаційних
ознак щодо видів корпоративних прав з метою подальшого відображення на
рахунках бухгалтерського обліку тісно пов’язана з виконанням системою
бухгалтерського обліку своїх функцій.
В сучасних умовах господарювання існує відсутність єдиного підходу до
класифікації корпоративних прав саме для цілей бухгалтерського обліку, що
унеможливлює забезпечення управлінського персоналу правдивою інформацією
щодо даних прав та прийняття ефективних рішень у майбутньому. На основі аналізу
підходів вчених удосконалено класифікацію корпоративних прав (в частині
виділення класифікаційної ознаки за об’єктом відображення в бухгалтерському
обліку – право на дивіденди; право на придбання та викуп акцій; право на частку
при розподілі коштів товариства при його ліквідації; право на виплату вартості
майна при виході учасника), що призведе до правильної та достовірної методики їх
облікового відображення, зокрема аналітичних розрізів бухгалтерського обліку
корпоративних прав учасників акціонерного товариства.
Як відомо, в науці також існують розбіжності щодо розуміння сутності
корпоративних прав. Окремі дослідники вважають, що корпоративні права є
майновими, інші вважають, що вони є особистими немайновими і взагалі не можуть
відчужуватися, а інші науковці переконані, що вони поєднують лише майновий та
організаційний (управлінський) елементи.
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1.3. Нормативно-правове

регулювання

облікового

процесу

корпоративних прав
Сучасне корпоративне управління є необхідною складовою підприємницької
діяльності. Адже, воно спрямоване на захист корпоративних прав учасників
товариства, які забезпечують його фінансовими ресурсами. Чинна нормативноправова

база

щодо

корпоративних

прав

є

досить

важливим

елементом

функціонування суб’єкта господарювання, оскільки саме вона регламентує правові
відносини, які виникають при створенні та функціонуванні корпоративного
утворення, права і обов’язки акціонерів, відповідальність осіб та законне
відображення операцій в бухгалтерському обліку.
Дослідження правового регулювання корпоративних прав займалися такі вчені
як: О. Вінник, К. Денисенко, Т. Кашаніна, О. Кібенко, В. Кравчук, О. Мельник,
Н. Пахомова, О. Пилипенко, І. Погрібний, І. Саракун , І.В. Спасибо-Фатєєва та
І.Д. Степанов.
Процеси формування нормативно-правового поля функціонування та розвитку
суб’єктів корпоративних відносин беруть початок в Україні у 1991 році. Саме цього
року було прийнято основоположний Закон України «Про господарські товариства»
від 19.09.1991 №1576-ХII (редакція станом на 14.05.2015). Цей Закон визначає
поняття і види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, а також
права і обов’язки власників корпоративних прав акціонерних товариств [17, с. 72].
З 1998-2002 роках в Україні приймається серія нормативних актів, що
визначають систему управління державними корпоративними правами, серед яких
називають частки, акції і паї, що належать державі [25].
З 1 січня 2004 року вступили у силу Господарський кодекс України від
16.01.2003 №436-IV, який встановлює правові основи створення, господарської
діяльності та ліквідації акціонерних товариств, а також Цивільний кодекс України
від 16.01.2003 №435-IV, який регулює майнові відносини власників корпоративних
прав товариств та інші аспекти діяльності. Разом з тим, ще необхідно зважати на те,
що правовий статус більшості акціонерних товариств визначається законами, які
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регулюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, а також страховим,
банківським, валютним, інвестиційним законодавством тощо.
17 вересня 2008 р. було прийнято Закон України «Про акціонерні товариства»,
який регулює порядок створення, функціонування та припинення господарської
діяльності акціонерних товариств, а також визначає основні права та обов’язки всіх
його учасників.
Регулювання державою корпоративних відносин відбувається у двох аспектах:
законодавчому та економічному. Одним з важливих факторів впливу держави на
здійснення корпоративного управління є законодавство, яке спрямовується на
регулювання відносин щодо формування та діяльності акціонерних товариств. В
цілому, законодавство України щодо корпоративних відносин та корпоративних
прав становить єдину, цілісну систему, складові якої перебувають у ієрархічній
підпорядкованості відповідно до логіки правового регулювання корпоративних
правовідносин. Як відмічає О.В. Сєрих [53], що під джерелами корпоративного
права у формальному значенні слід розуміти результати діяльності державних
органів та суб’єктів господарювання, тобто нормативно-правові акти та акти
договірного характеру, які регулюють корпоративні правовідносини.
Класифікація джерел корпоративного права наведена на рис. 1.9.
Основними принципами побудови системи джерел корпоративного права є їх
конституційність і законність. Конституційність у цьому випадку передбачає сувору
відповідність всіх джерел права основним принципам корпоративного регулювання,
закріпленим у Конституції України. Законність означає обов’язкову відповідність
підзаконних актів приписам законів, на підставі й на розвиток яких приймалися дані
нормативно-правові акти. Результати досліджень показують, що на сьогодні існує
багато класифікаційних ознак щодо видів нормативно-правових актів, а також
регулювання корпоративних прав. Розглянемо детальніше основні їх види.
Кодифікованими джерелами корпоративного права є Цивільний кодекс
України [54] (ЦКУ), Господарський кодекс України (ГКУ) [5]. На господарське
товариство поширюються норми ЦКУ щодо юридичної особи. ГКУ регламентує
правовий статус господарських товариств, зокрема, надає поняття підприємства,
господарського товариства, визначає організаційно-правові форми господарського
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товариства, зареєстрований статутний капітал господарського товариства, права та
обов’язки учасників господарського товариства тощо [53].

Класифікація видів нормативно-правових актів щодо корпоративних прав
За характером
прийняття

Ті, що приймаються державними органами (закони, укази,
постанови)
Ті, що приймаються учасниками господарського товариства
(статут, кодекс корпоративної поведінки)
Конституція України
Закони

В залежності від
юридичної сили

Підзаконні нормативно-правові акти
Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування
Локальні нормативно-правові акти
Кодифіковані (Цивільний та Господарський кодекси України)

Залежно від
ступеня
узагальненості

В залежності від
окремих сфер
господарської
діяльності

Поточні (Закони України від 17 вересня 2008 р. «Про
акціонерні товариства», від 19 вересня 1991 р. «Про
господарські товариства»)
Комплексні (Закон України від 7 грудня 2000 р. «Про банки і
банківську діяльність», Закон України від 6 березня 1992 р.
«Про приватизаційні папери»)
Загальні (нормативні акти, які регулюють порядок здійснення
господарської (підприємницької) діяльності в Україні)
Спеціальні (нормативно-правові акти про господарські
товариства у сфері приватизації, регулювання фондового ринку,
інвестиційної діяльності)

Рис. 1.9. Класифікація видів нормативно-правових актів щодо корпоративних
прав(систематизовано на основі [53])
Застосування норм загальних законів пояснюється тим, що господарські
товариства розглядаються національним законодавством як суб’єкти господарської
(підприємницької) діяльності і, відповідно, підпадають під стандартні норми в галузі
господарської (підприємницької) діяльності. До даних нормативно-правових актів
можна віднести: ЦКУ від 16 січня 2003 р., ГКУ від 16 січня 2003 р., Податковий
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кодекс України від 2 грудня 2010 р.; Закон України від 19 вересня 1991 р. «Про
господарські товариства», Закон України від 17 вересня 2008 р. «Про акціонерні
товариства», Закон України від 1 червня 2000 р. «Про ліцензування певних видів
господарської діяльності», Закон України вид 15 травня 2003 р. «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», Закон України від 30
червня 1999 р. «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» та ін. [53].
До спеціальних джерел корпоративного права відносяться нормативно-правові
акти про господарські товариства у сфері приватизації, регулювання фондового
ринку, інвестиційної діяльності тощо.
У корпоративному законодавстві можна виокремити як групи законів, що
безпосередньо регулюють правовий статус господарського товариства, так і такі, що
так чи інакше пов’язані з діяльністю господарських товариств. Це положення
ґрунтується на визначенні спеціальних, так званих «похідних» форм господарських
товариств, таких як фондова біржа, холдингова компанія, банк, страхова компанія
тощо, щодо створення, функціонування яких законодавством встановлені особливі
вимоги.
Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що дана класифікація
нормативно-правових актів щодо регулювання корпоративного права в України
сприятиме розвитку вітчизняного корпоративного законодавства і усуненню
недоліків законодавства про господарські товариства.
Вважаємо за необхідно, виокремити основні законодавчі акти щодо
регулювання корпоративних прав в Україні (рис. 1.10).
Окреме місце в цій системі займають нормативні документи Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку України, яка відповідно до Закону України
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» [56], визначає правові
засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного
контролю за випуском і обігом цінних паперів та похідних цінних паперів в Україні.
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Законодавча база у сфері регулювання корпоративних прав Україні

Цивільний кодекс України

Закон України «Про цінні папери
та фондовий ринок»

Господарський кодекс України

Закон України «Про Національну
депозитарну систему та
особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні»

Закон України «Про господарські
товариства»

Закон України «Про Державну
програму приватизаці»

Закон України «Про акціонерні
товариства»
Податковий кодекс України

Рис. 1.10.

Законодавство

у

сфері

корпоративних

прав

в

Україні

(систематизовано на основі [55])
Діяльність акціонерних товариств, створених в процесі корпоратизації і
приватизації

державних

підприємств

регламентується

приватизаційним

законодавством. До приватизаційного законодавства належать: Закон України від 4
березня 1992 р. «Про приватизацію державного майна» (в редакції Закону України
від 19 лютого 1997 р.), Закон України від 6 березня 1992 р. «Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Закон України від 6
березня 1992 р. «Про приватизаційні папери», Закон України від 10 липня 1996 р.
«Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», Закон
України від 14 вересня 2000 р. «Про особливості приватизації об’єктів
незавершеного будівництва». Перш за все, необхідно звернути увагу на Закони
України, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які регламентують
організацію та методологію ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.
Нормативні документи, які регулюють питання корпоративних прав наведені в
таблиці 1.8.
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Таблиця 1.8.
Основні нормативні документи, які регулюють питання корпоративних прав
№
з/п
1
2

Нормативноправовий документ
Конституція
України [57]
Господарський
Кодекс України [5]

Вплив на порядок
відображення
Питання, що регулюються
господарських
операцій в обліку
регулює права людини на інформацію
Опосередкований
вплив
встановлює правові основи створення, Прямий вплив
господарської діяльності та ліквідації
акціонерних товариств
регулює майнові відносини власників Прямий вплив
корпоративних прав товариств та інші
аспекти діяльності
визначає порядок створення, діяльності, Прямий вплив
припинення, виділу акціонерних товариств,
їх правовий статус, права та обов’язки
акціонерів
визначає поняття і види господарських Прямий вплив
товариств,
правила
їх
створення,
діяльності, а також корпоративні права і
обов’язки їх учасників та засновників;
поглинання та придбання активів інших
компаній; випуск акціонерним товариством
цінних паперів та діяльність на фондовому
ринку
регулює відносини, що виникають під час Опосередкований
розміщення, обігу цінних паперів і вплив
провадження професійної діяльності на
фондовому ринку, з метою забезпечення
відкритості
та
ефективності
функціонування фондового ринку

3

Цивільний Кодекс
України [54]

4

Закон України «Про
акціонерні
товариства» [12]

5

Закон України «Про
господарські
товариства» [29]

6.

Закон України «Про
цінні
папери
та
фондовий
ринок»
[58]

7.

Закон України «Про визначає правові основи обігу цінних
депозитарну систему паперів у Національній депозитарній
України» [59]
системі та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні
Закон України «Про визначає основні засади здійснення
державну програму приватизації
приватизації» [60]
Податковий кодекс регулює дивідендну та інвестиційну
України [13]
політику акціонерного товариства

8.

9.

Опосередкований
вплив
Опосередкований
вплив
Прямий вплив

Слід зазначити, що, на думку багатьох дослідників, законодавство щодо
корпоративних відносин та корпоративних прав є досить суперечливим, оскільки
більша частина нормативно-правових актів, які регулюють корпоративне право в
Україні запозичені з «іноземних» законів, які не завжди відповідають реаліям
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економічного розвитку України. Це викликає необхідність внесення відповідних
змін і доповнень у Закон «Про акціонерні товариства», а також деталізації і
конкретизації його норм у численних підзаконних нормативних актах і актах
саморегулівних організацій у сфері корпоративних відносин.
Виявлені позитивні і негативні зміни до Закону України «Про акціонерні
товариства» щодо розвитку корпоративних відносин. Як позитивне варто відмітити:
1) першочергове право існуючих акціонерів на придбання цінних паперів при
їх додатковій емісії;
2) зменшення можливості підробки, фальсифікації резолюцій, протоколів
зборів за рахунок обов`язкової наявності бюлетеня при голосуванні на зборах
акціонерів;
3) акції мають бути іменними та існувати лише у без документарній формі;
4) проведення зборів тільки за місцем перебування підприємства;
5) позбавлення меншості можливості блокувати збори акціонерів;
6) обов`язкове попереднє повідомлення від особи, яка хоче купити значний
пакет акцій (10 % і більше).
До негативних сторін Україні належить: кворум загальних зборів залишається
без змін – 60 % та норми закону діятимуть лише для нових акціонерних товариств
[61].
Особливу

частину

корпоративного

законодавства

складає

комплекс

нормативно-правових актів, які регулюють взаємовідносини акціонерних товариств
з ринком цінних паперів. Найголовнішими серед них є Закон України «Про цінні
папери та фондовий ринок» [58], а також Закон України « Про депозитарну систему
України» [62, с. 73]. Розглянемо їх детальніше.
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» [58] регулює відносини,
що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної
діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності
функціонування фондового ринку. Даний закон містить чітку класифікацію цінних
паперів України за видами, категоріями; відповідно до нього розширюється перелік
послуг, які можуть надаватися професійними учасниками ринку цінних паперів в
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Україні, а також впроваджується система розкриття інформації на фондовому
ринку.
Закон України «Про депозитарну систему України» визначає правові засади
функціонування депозитарної системи України, встановлює порядок реєстрації та
підтвердження прав на емісійні цінні папери та прав за ними у системі
депозитарного обліку цінних паперів, а також порядок проведення розрахунків за
правочинами щодо емісійних цінних паперів.
Основні напрями вдосконалення правових засад корпоративного управління
визначаються Указом Президента «Про заходи щодо розвитку корпоративного
управління в акціонерних товариствах» та Розпорядженням Кабінету Міністрів
України «Про затвердження заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів
розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах» [17 с. 74].
Проте, як вірно підкреслює І.Б. Саракун [63] здійснення корпоративних прав
учасниками (засновниками) господарських товариств часто супроводжується
різноманітними зловживаннями і порушеннями. Суттєвого значення щодо їх
уникнення

набувають

внутрішньокорпоративні

положення
норми.

чинного

Важливим

є

законодавства

використання

та

позитивного

зарубіжного досвіду при внесенні пропозицій до нормативно-правових актів, які
забезпечують реалізацію корпоративних прав учасниками.
Проте,

законодавча

неврегульованість,

недосконалість

формулювань

положень нормативно-правових актів, наявність колізій у сфері корпоративних
правовідносин

призводять

до

неоднакового

тлумачення

та

застосування

корпоративного законодавства, що викликає потребу у систематизованому розгляді
джерел корпоративного права України.
Сєрих О.В.[53] зазначає, що відносини, врегульовані нормами корпоративного
права, різноманітні за своєю правовою природою і включають широкий спектр
приватноправових і публічно-правових відносин. Це дає змогу констатувати, що
корпоративне право України – це комплексна галузь права, норми якої регулюють
приватноправові і публічно-правові відносини, пов’язані із створенням, діяльністю і
ліквідацією господарських товариств, включаючи відносини внутрішньо фірмового
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характеру. З цього випливає неоднорідність і комплексний характер джерел
корпоративного права, які належать до різних галузей права (господарського,
цивільного, адміністративного, податкового та ін.) і включають локальні норми.
Таблиця 1.9.
Питання нормативного регулювання корпоративних прав в наукових та
навчально-методичних працях
Автор
Бурдак Т.І. [64]
Климчук С.В.,
Мінець Ю.Є. [65]
Орлова Н.С.,
Настюк С.С. [55]
Лукач І.В. [66]

Хімченко А.М. [61]

Питання, що розглядалися
Проаналізовано погляди на поняття корпоративних прав та корпоративних
відносин, досліджується законодавство, що регулює корпоративні
відносини в Україні.
Проаналізовано чинні нормативно-правові акти в частині визначення
понять «корпоративні права» та «корпоративні права держави», виявлено
головні недоліки тлумачень цих понять, з’ясовано юридичну природу
корпоративних прав
Розглянуто механізм державного регулювання корпоративних відносин в
Україні: законодавче забезпечення та економічні інструменти державного
впливу на розвиток корпоративного сектора
Автор аналізує окремі аспекти державного регулювання корпоративних
відносин суб’єктів недержавного сектору економіки, наводиться їх
класифікація, а також надаються пропозиції з вдосконалення відповідного
законодавства
Розглянуто особливості державного регулювання корпоративного сектору
України, а також діалектику взаємодії державної економічної політики із
корпоративним сектором економіки України

Досліджено нормативно-правове регулювання корпоративного сектору на
сторінках наукових журналів і аналіз отриманих даних показав, що більшість
авторів звертає увагу на проблеми нормативного регулювання та удосконалення
законодавства в даній галузі.
На думку В.С. Щербини, проблема ефективного правового регулювання
комплексних (у розумінні поєднання майнових і організаційних елементів), проте
єдиних за своїм змістом у реальній економіці, відносин, що складаються у сфері
господарювання, може бути вирішена лише шляхом нерозривного поєднання
ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та
державного регулювання макроекономічних процесів [35].
В умовах трансформації економіки України, процесу приватизування
власності постійно виникає питання формування підходів до підвищення
ефективності

управління

корпоративними

правами.

Трансформація
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фундаментальної основи

національної економіки

можлива лише завдяки

створенню ефективної системи взаємозв’язків усіх форм власності, в якій
акціонерній формі належатиме провідне місце.
Система управління корпоративними правами є недосконалою з таких причин:
брак економічних і соціальних критеріїв установлення і збереження державних
корпоративних прав; недосконалість механізмів управління товариствами з
державною часткою, визначення необхідного і достатнього їх обсягу стосовно
конкретних підприємств; недосконалість критеріїв оцінювання ефективності
реалізації державних корпоративних прав; відсутність стрункої і багатоступеневої
інституціональної системи управління ними. За таких умов постає необхідність в
удосконаленні корпоративного управління такими товариствами, що зумовлює
актуальність досліджень щодо підвищення ефективності механізмів управління
державними корпоративними правами.
Основною метою підприємницької діяльності в будь-якій країні у будь-який
час є отримання прибутку. Акціонерна форма здійснення підприємницької
діяльності передбачає добровільне прагнення декількох осіб здійснювати спільну
господарську

діяльність.

Характер

відносин

між

зазначеними

особами

є

визначальним для всіх аспектів діяльності заснованого підприємства. Конфлікти, які
можуть виникнути в процесі діяльності акціонерного товариства між власниками
акціонерного капіталу, є джерелом значної кількості загроз. Таким чином,
дослідження ролі та сутності корпоративних відносин у діяльності акціонерних
товариств займає важливе місце з огляду на те, що вони фактично є фундаментом
діяльності підприємств і відтак джерелом усіх безпекових проблем, характерних для
цього сектора.
У бухгалтерському обліку власника корпоративні права відображаються як
фінансові інвестиції – активи, які підприємство утримує в цілях збільшення
прибутку (процентів, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигід
для інвестора (П(С)БО 12) [67]. До таких активів зазвичай відносяться акції,
облігації, інші цінні папери (наприклад, депозитні сертифікати, казначейські
зобов’язання, тощо), корпоративні права.
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Окремим

елементом

для

цілій

бухгалтерського

обліку

виділяють

корпоративні права як частина фінансових інвестицій. Це випливає з МСБО 36 де є
поняття «корпоративні активи» – активи (за винятком гудвілу), які сприяють
генеруванню майбутніх грошових потоків як від одиниці, яка генерує грошові
кошти, що розглядається, так і від інших одиниць, які генерують грошові кошти.
Набуваючи корпоративних прав у зареєстрованому статутному капіталі
господарської організації, інвестор здійснює фінансову інвестицію (навіть якщо він
вносить до зареєстрованого статутного капіталу не гроші, а майно, інші права).
Тобто інвестор одержує фінансовий актив, який, як він розраховує, принесе йому
певну вигоду: будуть отримані проценти чи дивіденди, підвищиться вартість
капіталу тощо (п. 4 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»).
Питання обліку фінансових інвестицій розглядались в роботах зарубіжних і
вітчизняних науковців, серед яких М. Бондар, Ф. Бутинець, С. Голов, А. Дамодаран,
Джеррі Ж. Вейгант, Дональд І. Кізо, В. Костюченко, Я. Крупка, Л. Крушвіц, Террі Д.
Уорфілд, Г. Уманців.
Аналізуючи

погляди

вітчизняних

та

зарубіжних

вчених-економістів,

спеціальної та нормативної літератури, в якій визначаються поняття та економічна
сутність інвестицій було зроблено висновок, що спільним для всіх формулювань є
визнання того, що інвестиції – це вкладення в об’єкти господарської діяльності з
ціллю отримання вигод. Зважаючи на це, визначення інвестицій сформульоване як
обліково-аналітична категорія і під цим розуміється вкладення грошових,
матеріальних та інтелектуальних ресурсів в об’єкти підприємницької та інших видів
діяльності для одержання прибутку або досягнення інших вигод. Дане визначення
вносить нові підходи до розуміння інвестицій у порівнянні з діючими нормами,
зокрема [68]:
 включає грошову форму інвестування, як таку, що найбільше проявляється
у практиці;
 визначає мотивацію, рушійну силу, мету інвестування;
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 розширює сферу інтересів, що спонукає інвесторів до здійснення
вкладень, серед яких може бути не лише одержання прибутку чи соціального
ефекту, але й досягнення інших вигод.
При цьому, згідно чинного законодавства України, фінансова інвестиція – це
господарська операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних
паперів,

деривативів

та

інших

фінансових

інструментів.

Інвестування

не

використовуваних коштів у фінансові інструменти окреслює різні цілі, виділимо
основні з них: одержання майбутніх прибутків, створення контролю над
підприємством-емітентом, перетворення вільних коштів у високоліквідні цінні
папери тощо.
Згідно порядку бухгалтерського обліку визначення фінансового результату від
операцій з цінними паперами витрати по кожному окремо взятому цінному паперу
або корпоративному праву в іншій, ніж цінні папери, формі, виникають тільки у
момент їх продажу на дату переходу покупцеві права власності на такі цінні папери.
Отже встановлені такі основні правила обліку:
а) облік фінансових результатів від операцій з продажу та інших способів
відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, акцій приватних
акціонерних товариств, ведеться окремо один від одного та від акцій публічних
акціонерних товариств.
б) як і раніше, облік загального фінансового результату (прибутку/збитку) за
операціями з торгівлі цінними паперами ведеться платником податку окремо від
інших доходів і витрат. Збитки від операцій з цінними паперами не зменшують
доходи від основної діяльності, якщо вона є.
в) на відміну від попереднього порядку, вводиться окремий облік фінансового
результату від операцій з цінними паперами не по їх видам, а в залежності від того,
чи перебувають в обігу на фондовій біржі. Фраза «перебувають в обігу на фондовій
біржі», очевидно, означає, що до цієї категорії операцій відносяться не тільки
безпосередньо операції на біржі, але й операції на позабіржовому ринку, але з
цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі.
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г) сума прибутків та збитків (алгебраїчна сума) визначається окремо по
операціях з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, і окремо
по операціях з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі
(крім акцій приватних акціонерних товариств та цінних паперів, емітованих
нерезидентами).
д) прибуток, отриманий від операцій з продажу та інших способів відчуження
корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, акцій приватних акціонерних
товариств, цінних паперів, емітованих нерезидентами, включається до об'єкта
оподаткування за такими операціями
д) збитки по операціях з цінними паперами, що перебувають в обігу на
фондовій біржі, переноситься у зменшення загального фінансового результату за
такими операціями в наступних звітних періодах до повного погашення;
е) збитки по операціях з цінними паперами, що не перебувають в обігу на
фондовій біржі, переноситься у зменшення загального фінансового результату за
такими операціями в наступних звітних періодах протягом 1095 днів, наступних за
звітним періодом виникнення зазначеного від'ємного значення фінансового
результату. Тобто, на відміну від біржових цінних паперів, збитки по операціях з
якими залишаються без обмеження в часі, збитки по цінним паперам, які не є
біржовими, «зберігаються» тільки 3 роки;
ж) прибутки, отримані від операцій з цінними паперами, що перебувають в
обігу на фондовій біржі, не можуть бути зменшені на збитки від операцій з цінними
паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі. Прибутки, отримані від
операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, не
можуть бути зменшені на збитки від операцій з цінними паперами, що перебувають
в обігу на фондовій біржі.
Методика ведення обліку інвестиційної діяльності підприємств в України
основується

на

загальноприйнятих

у

міжнародній

практиці

принципах

бухгалтерського обліку, до яких відносять принципи: безперервності діяльності;
автономності; нарахування; подвійного запису; грошового вимірника; собівартості;
реалізації; суттєвості; обачності; безперервності; відповідності; періодичності.
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Таблиця 1.10.
Відповідність назв національних і міжнародних стандартів щодо обліку
фінансових інвестицій
Назва П(С)БО

Назва МСФЗ / МСБО
П(С)БО і МСФЗ
1. Положення (стандарт) бухгалтерського 1. МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття
обліку 12 «Фінансові інвестиції»
інформації»
2. Національне
положення
(стандарт) 2. МСФЗ 9 « Фінансові інструменти»
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності»
П(С)БО і МСБО
1. Положення (стандарт) бухгалтерського 1. МСБО 28 «Інвестиції
в
асоційовані
обліку 12 «Фінансові інвестиції»
підприємства»
2. Національне
положення
(стандарт) 2. МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 3. МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та
фінансової звітності»
оцінка»

Варто відмітити, що існують певні відмінності щодо обліку фінансових
інвестицій за міжнародними і національними стандартами (таблиця 1.10).
Концептуальна

суперечність

П(С)БО

полягає

у

їхньому

спрямуванні

на

регламентацію бухгалтерського обліку, а не на регламентацію складання і подання
фінансової

звітності.

Відповідно,

П(С)БО

окреслюють

основні

положення

бухгалтерського обліку і здебільшого не суперечать МСФЗ, оскільки П(С)БО
розроблено з урахуванням міжнародних вимог до порядку складання і подання
фінансової звітності, викладених у МСФЗ. МСФЗ виходять з того, що оскільки
інтерпретація фінансової звітності має бути однаковою в різних країнах світу, то і
самі МСФЗ мають бути досить детальні й охоплювати не лише самі стандарти, а ще
й причини їхнього прийняття та приклади застосувань.
В МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії» встановлено вимоги з
розкриття інформації щодо обліку інвестицій в асоційовані компанії.
Основні принципи оцінки та відображення в обліку фінансових інвестицій
визначаються П(С)БО12 «Фінансові інвестиції» встановлено вимоги з розкриття.
В табл.1.11 наведена порівняльна характеристика фінансових інвестицій
відповідно до національних і міжнародних стандартів.
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Таблиця 1.11.
Порівняльна характеристика фінансових інвестицій відповідно до
національних і міжнародних стандартів
ПСБО

МСФЗ
Сутність
Фінансові
інвестиції
–
активи,
які Фінансовий актив – це будь-який актив, який
утримуються
підприємством
з
метою становить грошові кошти; контрактне право
збільшення прибутку (відсотків, дивідендів отримувати грошові кошти або інший фінансовий
тощо), зростання вартості капіталу або інших актив від іншого підприємства; контрактне право
вигод для інвестора.
обмінювати фінансові інструменти з іншим
підприємством за потенційно сприятливих умов
або інструмент капіталу іншого підприємства
Первісна оцінка
Первісна оцінка та відображення фінансових Під час первісного визнання фінансового активу
інвестиції
у
бухгалтерському
обліку або
фінансового
зобов’язання
суб’єкт
здійснюється за собівартістю. Собівартість господарювання
оцінює
їх
за
їхньою
фінансової інвестиції складається з ціни їх
справедливою вартістю
придбання, мита, комісійних винагород,
обов’язкових платежів, податків, зборів та
інших витрат, які безпосередньо пов’язані з
купівлею фінансової інвестиції

МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» слід застосовувати до
контрактів, базованих на товарних контрактах, які дають будь-якій стороні право
погашати зобов’язання грошовими коштами або іншим фінансовим інструментом,
за винятком тих товарних контрактів, які а) укладені і продовжують відповідати
вимогам підприємства щодо очікуваного придбання, продажу чи застосування,
б) були призначені для цієї мети на початку, в) погашення яких очікуються шляхом
передачі.
Розвиток всесвітнього ринку інвестицій сприяє розробці загальних принципів
обліку і звітності, тобто впровадженню міжнародних стандартів фінансової
звітності. В міжнародних стандартах регламентуються основні моменти того
напряму обліку, який розглядається в певному стандарті та які використовуються
при розробці національних стандартів.
Згідно з проведеним аналізом національного та міжнародного стандартів,
визначено, що в зарубіжній практиці обліку фінансових інвестицій рекомендовано
використовувати один із методів обліку фінансових інвестицій, а в Україні оцінка
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фінансових інвестицій на дату балансу на дату балансу відображаються за
справедливою вартістю. Даний факт ускладнює процес обліку інвестицій в Україні.
Одним з пріоритетних напрямків розвитку бухгалтерського обліку є
оцінювання активів за справедливою вартістю. Так прийнятий МСФЗ 13 «Оцінка
справедливої вартості» декларує застосування справедливої вартості до активів,
зобов’язань, нефінансових активів, власних інструментів капіталу суб’єктів
господарювання. Згідно МСФЗ оцінка інвестицій здійснюється або за собівартістю,
або за ринковою вартістю. При продажі фінансових інвестицій МСФЗ чітко
врегульовані можливі варіанти відображення в обліку та впливу на фінансовий
результат підприємства даної господарської операції. МСФЗ передбачає, що у
фінансовій звітності повинна міститися інформація економічної природи, що
характеризує облік фінансових інвестицій на підприємствах.
Діючі національні П(С)БО не встановлюють порядок розрахунку відповідних
видів вартості основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав виді
цінних паперів, запасів, готової продукції та ін., зокрема справедливої вартості.
Відображення інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності в
Україні

носить

переважно

теоретично-інформаційний

характер

(перелік

підприємств, розмір їх частки в капіталі, підстави для визначення справедливої
вартості фінансових інвестицій тощо).
Стандарти обліку щодо інвестиційних операцій є міжнародними та
уніфікованими. Однак, під час впровадження МСБО і МСФЗ, необхідно
враховувати важливий факт, що трактування міжнародних стандартів великою
мірою відрізняється у різних країнах. Причинами цього є відмінності політичного і
економічного середовища, в якому ведеться господарська діяльність, різні звичаї
бухгалтерського

обліку,

інвестиційна

діяльність

здійснюється

в

умовах

невизначеності. Разом з тим, глибокими є проблеми відсутності або неузгодженості
нормативно-правової і законодавчої бази; відсутності активного ринку значної
кількості фінансових інструментів; узгодження обумовленої фіскальною політикою
держави податкової звітності та бухгалтерського обліку, який базується на МСФЗ.
У вітчизняній практиці спорудження чи придбання необоротних активів для
власних потреб підприємства вважається капітальними інвестиціями, а вкладення в
інші суб’єкти – фінансовими. Отже, саме це є однією з найважливіших
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особливостей, що відрізняє національні стандарти обліку від міжнародних у сфері
інвестування, яку слід оцінити позитивно [68].
Щодо класифікації, то П(С)БО 12 [67] не дає чіткого уявлення про можливі
типи та класифікації інвестицій. Це насамперед стосується розподілення фінансових
інвестицій на поточні та довгострокові.
Придбання фінансовими інвестиціями є першим кроком у роботі з ними, а
щодо бухгалтерському обліку, то це їх первісна оцінка. Отже, відповідно до п. 4
П(С)БО 12 [67] фінансові інвестиції первісно оцінюються за собівартістю, що не
враховує суми ПДВ та комісійної винагороди.
Якщо ж відбувається придбання цінних паперів шляхом обміну на цінні
папери власної емісії, то собівартість визначається за справедливою вартістю [68]. У
міжнародній практиці оцінка залежить від виду цінного паперу та від статусу
професійності інвестора. Також враховується чинник ступеня впливу інвестора на
підприємство, акції якого придбані (табл. 1.12).
Таблиця 1.12.
Характеристика методів оцінки фінансових інвестицій відповідно до
міжнародних стандартів
Види фінансових інвестицій
– для професійних інвесторів
– для інституційних інвесторів

Методи оцінки в міжнародній практиці
Методи оцінки за ринковою вартістю
Методи оцінки за нижчою вартістю

Фінансові інвестиції в боргові цінні папери

Метод амортизації різниці між купівельною і
номінальною вартістю боргових цінних
паперів (амортизацію різниці у випадку з
поточними допускається не проводити;
амортизована різниця списується за рахунок
доходу; списання амортизаційної різниці має
місце з моменту придбання до моменту
погашення кожному нарахуванню)
Методи оцінки МСФЗ не рекомендуються

Фінансові інвестиції в похідні цінні папери

Оцінка може здійснюватися за собівартістю чи ринковою вартістю за методом
участі в капіталі чи собівартістю за правилом нижчої оцінки залежно від впливу
інвестора на об’єкт інвестування.
Якщо інвестор не має суттєвого впливу, то в кінці кожного звітного періоду
визначається ринкова вартість кожного виду акцій у портфелі, і якщо вона є
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меншою за ціну обліку, то різниця відображається як нереалізовані збитки з
одночасним утворенням резерву на зменшення вартості довгострокових інвестицій.
Запровадження цього методу в Україні дозволить уникнути збитків, які ще не
понесені, а також визначити джерелом покриття втрат від знецінення фінансових
інвестицій не прибуток, а власний капітал. Фінансові інвестиції, для яких
неможливо достовірно визначити справедливу вартість, необхідно відображати на
дату балансу за їх собівартістю, враховуючи зменшення корисності. Хоча на
практиці таку собівартість досить складно оцінити. Можна допустити, що це –
втрата економічної вигоди внаслідок того, що балансова вартість активу перевищує
суму очікуваного відшкодування. Вона визначається згідно з міжнародним
стандартом 36 «Зменшення корисності активів» за найбільшою з двох оцінок:
чистою ціною реалізації (справедлива вартість – витрати, пов’язані з реалізацією)
або вартістю при використанні (дисконтована вартість грошових потоків,
очікуваних від подальшого використання активу плюс результати від реалізації в
кінці строку корисного використання).
В

роботі

запропоновано

для

цілій

бухгалтерського

обліку

майнові

корпоративні права, для підприємств які ведуть облік та складають фінансову
звітність за національними стандартами, необхідно оцінювати їх за балансовою
вартістю. Це співвідношенням між елементами власного капіталу товариства які
характеризує величину вартості чистих активів підприємства, і припадають на
одиницю номінальної вартості корпоративного права (акції, частки чи паю). А для
підприємств які ведуть паралельний облік та складають звітність не лише за
НП(С)БО, а також за МСБО та МСФЗ - за ринковою або справедлива вартість. Це
вартість корпоративних прав за якою вони можуть купуватись і продаватись на
організованому та неорганізованому ринках цінних паперів.
Відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності процесів і
результатів об’єднання підприємств здійснюється згідно МСФЗ 3 «Об’єднання
бізнесу».
Об’єднання інтересів відбувається тоді, коли акціонери об’єднуваних
компаній об’єднують контроль за всіма або фактично за всіма своїми чистими
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активами та діяльністю з метою досягнення подальшого спільного розподілу
ризиків і вигод від об’єднаного підприємства таким чином, що жодну із сторін не
можна визначити як покупця. Відповідність назв національних і міжнародних
стандартів щодо питань об’єднання бізнесу і акцій представлено в таблиці 1.13.
Таблиця 1.13.
Відповідність назв національних і міжнародних стандартів щодо питань
об’єднання бізнесу і акцій
Назва П(С)БО

Назва МСФЗ
Об’єднання бізнесу
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»
19 «Об’єднання підприємств»
Акції
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку МСБО 33 «Прибуток на акцію»
24 «Прибуток на акцію»
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій»
34 «Платіж на основі акцій»

Практично у всіх випадках об’єднання підприємств одне з об’єднуваних
підприємств отримає контроль над іншим об’єднуваним підприємством, що дає
змогу ідентифікувати покупця. Отже, об’єднання інтересів трапляється у дуже
рідкісних випадках, коли ідентифікувати покупця неможливо. Залежно від виду
об’єднання

підприємств

застосовують

різні

методи

їх

відображення

в

бухгалтерському обліку.
В результаті проведеного дослідження встановлено наступні відмінності:
МСФЗ має назву «Об’єднання бізнесу», а П(С)БО 19 – «Об’єднання підприємств».
Бізнес і підприємство – поняття різні, тому це впливає на розуміння окремих питань
об’єднання бізнесу. Хоча в тексті П(С)БО 19 [69] разом з терміном «підприємство»
вказується: «та/або види їх господарської діяльності», що, скоріше за все, має
означати «бізнес».
У П(С)БО 19 [69] відсутні поняття «вартість об’єднання», а також не описано
порядок застосування методу покупки, який згідно з МСФЗ включає такі стадії:
 визначення покупця;
 визначення вартості об’єднання бізнесу;
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 розподіл на дату придбання вартості об’єднання бізнесу між придбаними
активами та зобов’язаннями і непередбаченими зобов’язаннями.
У П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств» використовується термін «частка
меншості». У МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» міститься термін «неконтрольована
частка».
Метод визначення неконтрольованої частки за МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»
передбачає 2 варіанти:
 виходячи з пропорційної частки не контролюючих учасників у вартості
ідентифікованих чистих активів об’єкта інвестування
 виходячи з справедливої вартості частки не контролюючих учасників у
чистих активах об’єкта інвестування.
У

П(С)БО

19

«Об'єднання

підприємств»

про

методи

визначення

неконтрольованої частки або частки меншості не йдеться.
Після внесення змін до МСФЗ 3»Об’єднання бізнесу» витрати, понесені
покупцем під час об’єднання бізнесу, слід відображати у складі витрат звітного
періоду, а не у складі вартості придбання. У П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств»,
який у 2008 році був досить значно перероблений, і практично відповідав МСФЗ
3 «Об’єднання бізнесу», до даного часу міститься теза про те, що вартість
придбання «збільшується на суму витрат, які безпосередньо пов’язані з об’єднанням
підприємств».
В результаті проведеного дослідження встановлено, що між національними
стандартами ведення бухгалтерського обліку і міжнародними стандартами
фінансової звітності існують значні відмінності, що призводить до суттєвих
розходжень

між

фінансовими

звітами,

складеними

за

міжнародними

і

національними стандартами, хоча аудиторські докази в обох випадках залишаються
тотожними. Одним з рішень, яке в довгостроковому плані буде корисним для
України, буде повний перехід обліку в Україні на МСФЗ.
Теоретично, дані нормативні акти мають бути тотожними. Однак до
українського законодавства не були включені повні формулювання у стандартах у
МСФЗ. Чинне українське законодавство ґрунтується на МСФЗ, однак воно не
містить прямого перекладу відповідних стандартів МСФЗ. У визначеннях цих
стандартів є багато пропусків, змін і доповнень, яких немає в МСФЗ, однак які,
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після їх ухвалення, стали частиною П(С)БО. Якщо звітність ґрунтується на
місцевих (національних) стандартах, які суттєво відрізняються від міжнародних, це
незмінно призводитиме до розбіжності результатів, що унеможливлює надійне
співставлення показників українських підприємств з показниками їх іноземних
конкурентів без трансформування їх фінансової звітності.
На підставі порівняльної характеристики МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» та
П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» можна сказати, що зазначені нормативні
документи, поряд з тотожними, містять відмінні положення. Крім того, ці
документи мають надавати користувачам інформацію щодо змін у складі
фінансових інвестицій протягом періоду. Визначено, що національний стандарт
бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» містить не достатньо чіткі вимоги
щодо обліку фінансових інвестицій. Безумовно, власникам підприємств самостійно
вирішувати, чи застосовувати міжнародні стандарти для ведення обліку, чи
дотримуватись національних.
Отже, на сьогодні існує багатоваріантна система нормативно-правової бази
щодо регулювання корпоративного сектору в Україні, зокрема закони та
різноманітні підзаконні акти. Не зважаючи на це в практичній діяльності не
вирішені наступні питання: відсутність законодавчого визначення організованого
позабіржового ринку; невідповідність класифікації цінних паперів сучасному
інструментарію, відсутнє законодавче регулювання похідних цінних паперів;
недостатня захищеність основних прав власників цінних паперів, насамперед
обмеженість доступу до публічної інформації щодо діяльності компаній; відсутність
розмежування між спекулятивними та інвестиційними операціями на ринку тощо.
Для вирішення даних проблем необхідно закріпити у відповідних нормативноправових актах: посилення державного контролю за перерозподілом акціонерної
власності;

практичне

впровадження

принципів

корпоративного

управління;

удосконалити державну регуляторну політику щодо розвитку фондового ринку та
діяльності його учасників; чітке визначення і законодавче закріплення прав
акціонерів.
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Висновки за розділом 1
На основі проведеного дослідження теоретико - економічних та правових
основ операцій з корпоративними правами на підприємстві можна зробити наступні
висновки:
1. Відсутність чіткого понятійно-категорійного апарату «корпоративних прав»
зумовлює проблеми їх тлумачення, що впливає на методику облікового
відображення. Необхідність удосконалення трактування поняття «корпоративні
права» пояснюється тим, що вони є досить специфічним об’єктом бухгалтерського
обліку та впливають на організацію і методику свого відображення. Зокрема, в
роботі запропоновано трактувати дане поняття як сукупність майнових та
немайнових прав акціонера, що знаходять відображення у формі цінних паперів,
дивідендів чи частини майна у статутному капіталі акціонерного товариства, а
також передбачені статутом і чинним законодавством України. Дана пропозиція
дозволяє сформувати теоретичну основу для розробки методичних підходів до
облікового відображення та внутрішнього контролю операцій, пов’язаних з
корпоративними правами учасників акціонерного товариства.
2. Характеристика корпоративних прав відзначається різноманітними точками
зору і охоплює широкий спектр господарської діяльності підприємства з метою
управління акціонерним товариством та інформування учасників. Отже, вивчення
класифікації корпоративних прав в розрізі сукупності правових перспектив
акціонера виявило, що корпоративні права (права власників корпоративних прав
акціонерного товариства) включають майнові, та немайнові права. Цілком
погоджуємося із застосуванням даної класифікації, оскільки акціонер крім наміру
одержати від своїх прав прибутки, має інтерес використовувати корпоративні права
для участі в управлінні товариством. Також, доцільно відмітити, що в
бухгалтерському обліку знайдуть відображення лише майнові корпоративні права
виражені у формі акцій, дивідендів та часток учасників у зареєстрованому
акціонерному капіталі акціонерного товариства, а немайнові права стосуються
безпосередньо участі в управлінні суб’єктом господарювання.
3. На

сьогодні

економісти

та

юристи

виокремлюють

безліч

видів

корпоративних прав, проте, з точки зору бухгалтерського обліку, відсутній єдиний
підхід до класифікації корпоративних прав для цілей бухгалтерського обліку з
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метою прийняття ефективних управлінських рішень. В роботі удосконалено дану
класифікацію (в частині виділення класифікаційної ознаки за об’єктом відображення
в бухгалтерському обліку – право на дивіденди; право на придбання та викуп акцій;
право на частку при розподілі коштів товариства при його ліквідації; право на
виплату

вартості

майна

при

виході

учасника),

що

дозволить

суб’єкту

господарювання розкрити механізм використання корпоративних прав, а також
правильно, своєчасно й достовірно відобразити в бухгалтерському обліку та
податкових

розрахунках

в

цілях

прийняття

ефективних

рішень

у

сфері

корпоративного управління.
4. В сучасній економіці існує розгалужена система нормативно-правової бази
щодо корпоративного сектору в Україні, на основі якої було розглянуто
нормативно-правове регулювання корпоративних прав в Україні. Виявлено, що
основним нормативно-правовим актом, який регулює корпоративні права в Україні,
є Закон України «Про акціонерні товариства», який регулює порядок створення,
функціонування та припинення господарської діяльності акціонерних товариств, а
також визначає основні права та обов’язки всіх його учасників. Також досить багато
питань щодо виникнення, передачі та захисту корпоративних прав регулюється
підзаконними актами. Разом з тим, в роботі проаналізовано міжнародні стандарти
щодо регулювання корпоративних прав.
5. В результаті проведеного дослідження виявлено певні проблеми щодо
нормативного регулювання корпоративних прав. Вони проявляються у відсутності
регулювання похідних цінних паперів на законодавчому рівні, обмеженості доступу
до публічної інформації щодо діяльності акціонерних товариств та недостатньої
захищеності основних прав власників цінних паперів. В роботі надано пропозиції
щодо усунення даних проблем шляхом закріплення у законодавчих актах державної
регуляторної політики щодо розвитку фондового ринку, чітке визначення прав
акціонерів, а також необхідно посилити державний контроль за перерозподілом
акціонерної власності та впровадити принципи корпоративного управління на
практиці.
Результати дослідження опубліковані в [ 3;70; 71; 72; 73].
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РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Організація та методика бухгалтерського обліку корпоративних прав
Складність і динамічність сучасних економічних взаємовідносин потребують
від корпоративних утворень, зокрема акціонерних товариств, упровадження
ефективних та гнучких до ринкових умов систем управління ними, які б
забезпечували можливість оперативного реагування на зміни в економічному
середовищі та враховували існуючі структурні особливості. Актуальність теми
пов’язана, в першу чергу, з тим, що сьогодні в умовах ринкових відносин поряд з
активними процесами гармонізації та стандартизації обліку в світі, вітчизняні
акціонерні

товариства

все

більше

відчувають

потребу

в

удосконаленні

нормативного забезпечення даних питань як на рівні держави, так і на рівні окремої
компанії. Значимість проблеми зумовлена, передусім, потребою в пристосуванні
систем обліку акціонерного товариства до змін інформаційних потреб як зовнішніх,
так і внутрішніх користувачів інформації.
Питанню

організації

бухгалтерського

обліку

господарської

діяльності

підприємств та формування облікової політики присвячено праці: Ф. Бутинця,
О. Войналович,

Л. Вороніної,

А. Єфремової,

П. Житнього,

В. Завгороднього,

А. Кашаєва, М. Кондракова, М. Кутера, Н.Малюги, С. Ніколаєвої, О. Пилипенка,
В. Отенка, І. Поліщук, М. Пушкаря, С. Свірко, Л. Скакун, Ю. Слободяник, В. Сопко,
та ін. Проте, в дослідженнях зазначених науковців відсутні питання щодо організації
бухгалтерського обліку корпоративних прав учасників акціонерного товариства.
Відсутність ґрунтовних розробок за напрямом дослідження як в теорії, так і в
практиці діяльності підприємств, обумовило необхідність розробки на теоретичному
рівні, з подальшою практичною апробацією, питання організації бухгалтерського
обліку даних прав.

73

Розвиток

ринкових

відносин

вимагає

від

акціонерних

товариств

оперативного реагування на зміни, що відбуваються як зовні так і всередині, тому
правильна

побудова

та

організація

обліково-операційної

роботи

суб’єкта

господарювання є методом підвищення ефективності роботи підприємства.
Класичними суб’єктами, відносно яких існують корпоративні права, є
акціонерні товариства. Моментом виникнення корпоративних відносин є особливий
факт – реєстрація юридичної особи. Зазвичай корпоративні господарські товариства,
як правило, утворюються за спільним рішенням (договором) двох або більше
засновників, діють на засадах об’єднання майна та/або підприємницької діяльності
учасників, здійсненням спільного управління діяльністю, на основі корпоративних
прав, участі засновників у розподілі ризиків і доходів об’єкта господарювання.
Корпоративними

є кооперативні

підприємства, що створюються

у формі

господарського товариства, а також інші підприємства, в т.ч. засновані на приватній
власності двох або більше осіб (ст.63 Господарського кодексу України) [5].
Учасники такого Товариства, вносячи своє майно у формування його
зареєстрованого статутного капіталі, передають це майно у власність Товариства. І
як компенсацію за таке відчуження учасник отримує право (право власності) на
долю в зареєстрованому статутному капіталі, яке породжує корпоративні права
(ст. 12,13 Закону України «Про господарські товариства») [29].
Корпоративна форма організації підприємства має значні переваги в
порівнянні з одноосібними володіннями і товариствами, але також володіє і двома
істотними недоліками:
1) прибуток корпорації зазвичай піддається подвійному оподаткуванню –
спочатку вона оподатковується на рівні самої корпорації, а потім частина прибутку,
виплачена акціонерам як дивіденди, оподатковується податком на прибуток;
2) процес реєстрації корпорації, а також складання безлічі обов’язкових для
корпорацій періодичних звітів на федеральному рівні і рівні штату дуже непростий і
вимагає немалих зусиль і значно більше часу, чим для компанії, що знаходиться в
одноосібній власності, або товариства [74].
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Розглянемо детальніше організаційну структуру корпоративного утворення
(рис. 2.1).
Рада директорів
Голова правління
Президент компанії

Віце-президент компанії
по продажам
1) безпосередньо управляє
запасами
грошових
засобів
і
цінними
паперами компанії;
2) планує
структуру
капіталу фірми;
3) керує
пенсійним
планом фірми;
4) управляє ризиком
Менеджер по кредиту

Віце-президент компанії
по фінансам

Фінансовий
менеджер

Віце-президент компанії
по виробництву

Головний
бухгалтер
(контролер)

Облік витрат

Фінансовий
облік

Менеджер по
виробничим запасам

Податковий
облік

Начальник відділу
інвестиційного
планування

Рис.2.1. Типова організаційна структура корпорації [авторська розробка]
Організація фінансової служби може мінятися від однієї фірми до іншої, але
на рис.2.1 представлена типова схема організаційної структури корпорації. Старший
фінансовий менеджер компанії зазвичай займає пост віце-президента з фінансів, і
він підзвітний президентові компанії. Безпосередніми підлеглими віце-президента
по фінансах є фінансовий менеджер і контролер (головний бухгалтер). У більшості
фірм фінансовий менеджер безпосередньо управляє потоками грошових коштів і
цінними паперами фірми, що легко реалізовуються, а також відповідає за
планування її структури капіталу, за випуск акцій і облігацій в цілях залучення
капіталу, за управління корпоративним пенсійним планом і фінансовими ризиками
корпоративних фінансових інвестицій. Фінансовий менеджер також є прямим
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начальником менеджера по кредиту, менеджера по запасах, начальника відділу
інвестиційного планування, в сферу діяльного якого входить вироблення рішень про
інвестиції в основні засоби компанії, і менеджера по ризику. Головний бухгалтер
(контролер) безпосередньо управляє діяльністю бухгалтерії і податкового відділу
[74].
Сучасному керівнику бухгалтерської служби акціонерного товариства бажано
розробляти й удосконалювати систему мотиваційних заходів, спрямованих на
встановлення психологічної рівноваги в колективі та морального задоволення
результатами праці.
Формування мотиваційного середовища бухгалтерської служби передбачає:
− надання головному бухгалтерові реальної можливості формувати й
використовувати систему стимулів і заохочень щодо його підлеглих;
− урівноваження колективних та індивідуальних мотиваційних чинників.
Цінним підготовчим заходом до цього може стати розробка об’єктивної методики та
критеріїв

оцінювання

роботи

та

особистого

внеску

кожного

працівника

бухгалтерської служби [75].
Обліковий процес акціонерного товариства як організаційна сукупність
складається з певних технологічних етапів, а саме: первинного, поточного та
підсумкового(рис. 2.2).
Етапи ведення бухгалтерського обліку бухгалтера в акціонерному товаристві
Етап 1.
Первинний облік

Первинне спостереження, тобто сприйняття господарського факту
(явища або процесу), вимірювання у натуральному та вартісному
вираженні, фіксація у носіях облікової інформації – документах

Етап 2.
Поточний облік

Обробка, реєстрація і запис даних первинного (складського)
обліку, тобто носіїв інформації, в облікові реєстри, групування
та перегрупування їх з метою одержання результативної
інформації.

Етап 2.
Узагальнення
(звітність)

Упорядкована сукупність операцій з формування показників,
що відображають результати виробничої і господарської
діяльності підприємства за певний період

Рис. 2.2. Етапи ведення бухгалтерського обліку в акціонерному товаристві
(систематизовано на основі [76])
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Необхідно відмітити, що основними об’єктами ведення бухгалтерського
обліку є облікові номенклатури та їх носії, технологія процесу та його забезпечення.
На початку облікової роботи бухгалтера акціонерного товариства сприйняття
та вимірювання можливе лише тоді, коли об’єкт обліку конкретизований у вигляді
переліку господарських фактів, джерела їх утворення, господарські операції, а також
результати господарської діяльності, які повинні знайти відображення у системі
бухгалтерського обліку.
Організація поточного обліку також починається з вивчення складу облікових
номенклатур, які слід відобразити, проте вже в системі облікових реєстрів та різних
розрахункових формах. Визначення переліку облікових номенклатур поточного
обліку – це своєрідний перелік об’єктів обліку та руху їх за ознаками виду засобів,
їхніми джерелами та процесами [76].
На завершальному етапі облікової роботи на підприємстві бухгалтер всі
господарські факти із первинних документів, тобто докази про їх реальність,
обов’язково відображає в облікових реєстрах, і потім підсумкові дані переносить із
облікових реєстрів у звітні форми, які після заповнення їх автоматично стають
носіями облікової інформації.
Важливою ланкою у фінансово-господарській діяльності підприємства є
система управління, яка повинна виконувати основну роль в організації
бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік, перетворившись на одну з багатьох
інформаційних підсистем, які взаємозв’язані як на етапі вирішення завдань, так і на
етапі всієї інформаційної системи суб’єкта господарювання, стає одним з основних
чинників управління в умовах використання автоматизованих систем. Успіх у
здійсненні управлінської функції при цьому істотно залежить від правильного
встановлення взаємозв’язків задач [77].
Як зазначає О.І. Пилипенко [17, с. 118] управління корпорацією є внутрішнім
засобом забезпечення функціонування корпорацій та контролю над ними, а
належний рівень корпоративного управління допомагає забезпечити ефективне
використання підприємствами-членами корпорації їх капіталу.
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Таким чином, організація обліку в бухгалтерії є досить складним і
трудомістким процесом, який передбачає розподіл усього комплексу облікових
робіт між виконавцями. Для забезпечення обліку на підприємстві розробляється
проект організації обліку та організаційні регламенти – Наказ про облікову
політику, положення про підрозділи бухгалтерської служби, посадові інструкції. На
їх основі складають структурні та індивідуальні графіки облікових робіт. Важливим
моментом є нормування роботи та забезпечення нормальних умов праці облікового
персоналу.
Вагомий внесок у дослідження проблем облікової політики зробили такі вчені:
М. Білуха, Ф. Бутинець, А. Загородній, М. Кужельний, В. Лінник, В.Шпак та ін.
Проте, незважаючи на значну кількість досліджень, науковці не прийшли до
єдиного підходу щодо трактування облікової політики.
Методичні засади є основною складовою облікової політики підприємства. В
методичних засадах визначаються принципи і головне, методи і процедури ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Методичні рекомендації
щодо облікової політики підприємства, затверджені Наказом Міністерства фінансів
України, застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними
особами

незалежно від організаційно-правових форм господарювання і форм

власності [78].
Особливо важливо сформувати облікову політику, а в ній і методичні засади
публічним акціонерним товариством, які вже складають фінансову звітність за
Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) і тому повинні вести
облік за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО). Міжнародні
стандарти застосовують поняття облікової політики виключно до фінансової
звітності, а не до бухгалтерського обліку, і підхід до формування облікової політики
направлений виключно на забезпечення відповідності фінансової звітності МСФЗ.
Процедура переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) містить
низку нюансів і підводних каменів для акціонерних підприємств.
Міжнародні стандарти фінансової звітності не регламентують, яким повинен
бути план рахунків. Підприємство, яке веде облік і формує фінансову звітність
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відповідно до МСФЗ, може розробити і використовувати план рахунків, який
відрізняється від плану рахунків інших суб’єктів господарювання. Тобто,
міжнародний план рахунків бухгалтерського обліку розробляється компанією
самостійно, без будь-якої указки зверху.
При побудові плану рахунків відповідно до МСФЗ необхідно пам'ятати про те,
що він повинен:
 забезпечувати просте складання основних фінансових звітів;
 бути настільки гнучким , щоб мати можливість розширюватися в
майбутньому у зв'язку зі зміною структури або бізнесу компанії;
 забезпечити достатню деталізацію для побудови управлінських звітів.
Щоб спростити заповнення фінансових звітів, план рахунків зазвичай
складають за таким принципом. У першій частині плану рахунків перераховують всі
балансові рахунки (так звані постійні рахунки) в тому порядку, в якому вони вказані
в балансовому звіті: активи, капітал, зобов'язання. А у другій частині вказують
рахунки прибутків і збитків. Відзначимо, що самі міжнародні стандарти не
встановлюють порядок перерахування статей балансу, а тільки регламентують, яка
інформація повинна бути розкрита в балансовому звіті.
Таким чином, кожен рахунок міжнародного плану рахунків є або активним,
або пасивним. Активно-пасивні рахунки відсутні. Все це призводить до того, що
план рахунків, необхідний для побудови звітності відповідно до МСФЗ, зазвичай
містить від 100 до 300 рахунків і субрахунків.
Але в цілому можна сказати, що план рахунків по МСФЗ принципово не
відрізняється від вітчизняного. У кінцевому підсумку будь-який план рахунків
відображають п'ять відомих всім бухгалтерам елементів фінансової звітності активи, зобов'язання, капітал, доходи, витрати.
Формуючи облікову політику, підприємства повинні дотримуватись принципу
послідовності, що передбачає постійне (із року в рік) застосування принципів,
методів і процедур ведення бухгалтерського обліку, що були обрані підприємством.
Тому питання формування методичних засад завжди є актуальним для кожного
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підприємства і повинно вирішуватись з урахуванням регулюючих законодавчоправових і нормативних актів [79].
Розглянемо підходи до сутності поняття «облікова політика» у періодичній
літературі (табл. 2.1).
Таблиця 2.1.
Підходи до трактування поняття «облікова політика» в різних
літературних джерелах
№
з/п
1.

Джерело

Визначення

Бутинець Ф.Ф.
[80, с. 51]

Облікова політика – це не просто сукупність способів ведення обліку,
обраних відповідно до умов господарювання, а й вибір методики обліку,
яка дає змогу використовувати різні варіанти відображення фактів
господарського життя. В широкому розумінні її можна визначити як
управління обліком, а у вузькому – як сукупність способів ведення
обліку (вибір підприємством конкретних методик ведення обліку)

2.

Білуха М.Т.
[81, с. 214]

Облікова політика – це вибір суб’єктом господарювання методичних
прийомів відображення в бухгалтерському обліку фінансовогосподарських операцій на конкретний період із числа легалізованих
державними органами управління (переважно на рік)

3.

Бычков М.Ф.,
Балашова Н.Н.
[82, с. 22]

Облікова політика – це прийнята підприємством сукупність способів
(прийомів) ведення бухгалтерського обліку – первинного спостереження,
вартісного виміру, поточного групування та підсумкового узагальнення
фактів господарської діяльності

4.

Шпак В.А.
[83, с. 204]

Облікова політика – цілеспрямована організаційно-управлінська
діяльність, пов’язана з формуванням облікового порядку (чіткої
організації бухгалтерського обліку, з дотриманням встановлених правил
обліку)

5.

Хабарова Л.П.
[84, с. 10]

Облікова політика – це прийнята сукупність способів ведення
бухгалтерського обліку – первинного спостереження, вартісного виміру,
поточного групування та підсумкового узагальнення фактів
господарської діяльності

Проаналізувавши дані таблиці 2.1 видно, що на сьогодні серед вчених немає
єдиної думки щодо трактування поняття «облікова політика». Проте, цілком
погоджуємося з думкою Ф.Ф. Бутинця [80, с. 51], що система, яка на сьогодні в
Україні не встановлює спосіб ведення бухгалтерського обліку з конкретного
питання, і при формуванні облікової політики підприємство самостійно розробляти
відповідний спосіб на підставі діючих положень. Тому облікова політика може
формуватися на двох рівнях: макрорівень – політика державних органів щодо

80

розвитку обліку в Україні, мікрорівень – політика конкретного підприємства з
метою забезпечення надійності та достовірності фінансової звітності. Розглянемо
детальніше рівні облікової політики, інформацію щодо рівнів облікової політики та
нормативних документів її регулювання систематизовано на рис. 2.3.
Рівні облікової політики

макрорівень
–
політика
державних органів

мікрорівень
–
політика
конкретного підприємства

Закон
України
«Про
бухгалтерський облік та
фінансову
звітність
в
Україні»,
Інструкції,
Положення, Постанови КМУ

Наказ та розпорядження
керівника про облікову
політику підприємства

Рис. 2.3. Рівні облікової політики [систематизовано на основі аналізу
періодичної літератури]
Облікова

політика

на

рівні

держави

(макрорівень)

характеризується

розробкою та прийняттям нормативно-правової бази, що дає змогу регулювати
питання щодо бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні,
зокрема Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», різноманітні інструкції, постанови та положення. Облікова політика на
рівні підприємства (макрорівень) має враховувати такі важливі фактори: форму
власності та організаційно-правову структуру підприємства; вид економічної
діяльності, що зумовлює особливості та умови облікової роботи; розміри суб’єкта
господарювання; матеріально-технічне забезпечення обліково-аналітичної роботи
підприємства, рівень кваліфікації облікових працівників, систему внутрішнього
контролю в частині корпоративних прав. Детальніше зупинимося на розгляді даного
рівня облікової політики.
Автор О.І. Пилипенко [17, с. 157] відмічає, що єдина корпоративна облікова
політика є тим важливим засобом, завдяки якому існує можливість розумного
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поєднання державного регулювання і власної ініціативи корпорації в питаннях
організації та ведення бухгалтерського обліку, що дозволяє своєчасно виявити
позитивні та негативні соціально-економічні результати діяльності корпорації та їх
наслідки, забезпечити баланс інтересів всіх учасників корпоративних відносини,
відображає ефективні методи взаємодії держави, ринку і корпоративних утворень, а
також допомагає виявити «вузькі місця», резерви та економічні вигоди від
здійснення господарських операцій та їх відображення в бухгалтерському обліку за
допомогою відповідних альтернативних методів і способів, обраних корпорацією.
В обліковій політиці підприємства необхідно передбачити затверджений
робочий План рахунків бухгалтерського обліку, зокрема в частині обліку
корпоративних прав, оскільки на сьогодні існує багато різноманітних видів
корпоративних прав, тому суб’єкту господарювання необхідно перебачити їх вид. А
разом з тим, затвердити порядок ведення аналітичного обліку корпоративних прав.
Суб’єкт господарювання при відображенні даних прав в бухгалтерському
обліку з метою дотримання вимог чинного законодавства повинен дотримуватися
наступних принципів при формуванні облікової політики підприємства: повного
висвітлення, послідовності, превалювання змісту над формою, єдиного грошового
вимірника, періодичності.
Для ефективного формування облікової політики щодо корпоративних прав
учасників акціонерного товариства вважаємо за доцільне розглянути основні
елементи облікової політики в частині виокремлення основних її складових (табл.
2.2).
Таблиця 2.2.
Складові облікової політики та її елементи в частині корпоративних
прав учасників акціонерного товариства [розроблено на основі [80]]
Складові
1
Організаційна

Ефект від впровадження
рекомендацій
2
3
Визначення відповідальних осіб та Впорядкування прав і обов’язків
встановлення сфер відповідальності за працівників бухгалтерії, чіткий
ведення бухгалтерського обліку операцій, розподіл відповідальності
пов’язаних з корпоративними правами
акціонерів
Елементи облікової політики

82

Продовження табл.2.2
1

Методична

Технічна

Таким

2
Встановлення складу корпоративних прав
учасників
акціонерного
товариства;
порядок оцінки корпоративних прав
кожного
з
учасників
акціонерного
товариства; ведення аналітичного обліку
операцій, пов’язаних з корпоративними
правами;
нарахування
та
виплата
дивідендів
учасникам
акціонерного
товариства
Визначення
нетипових
первинних
документів щодо корпоративних прав
учасників
акціонерного
товариства;
встановлення форм внутрішньої звітності
щодо даних прав акціонера; передбачити
робочий план рахунків, зокрема в частині
корпоративних
прав
акціонерів;
інформаційне та програмне забезпечення
ведення
бухгалтерського
обліку
корпоративних прав; забезпечення системи
внутрішнього контролю щодо даних прав з
метою їх захисту; встановлення порядку
проведення інвентаризації майна, що є
внесками до зареєстрованого акціонерного
капіталу
та
засвідчує
майнове
корпоративне право

чином,

організаційна

складова

3
Достовірне
відображення
на
рахунках бухгалтерського обліку
та у звітності інформації про
здійснені корпоративні права
учасників
акціонерного
товариства при їх виникненні,
безоплатній передачі, емісії та
припиненні (при виході учасника
з акціонерного товариства)
Своєчасне заповнення первинних
документів та розробка заходів
контролю створюють передумови
для своєчасного і правильного
облікового відображення таких
операцій та сприяють захисту
корпоративних прав акціонерів

облікової

політики

в

частині

корпоративних прав має на меті врегулювання найважливіших питань щодо
встановлення відповідальних осіб за ведення бухгалтерського обліку прав
акціонерів, що дає змогу забезпечити оперативність обов’язків працівників
бухгалтерської служби.
Методична

складова

має

окреслювати

основні

методи

та

прийоми

бухгалтерського обліку корпоративних прав. До неї відносяться визначення складу
та класифікацію даних прав для здійснення ефективної управлінської та
інвестиційної діяльності.
Технічна складова облікової політики щодо корпоративних прав учасників
акціонерного товариства передбачає вирішення наступних питань: визначення
первинних документів щодо даних прав; встановлення форм внутрішньої звітності
корпоративних прав; передбачити робочий план рахунків, зокрема в частині
корпоративних прав акціонерів; інформаційне та програмне забезпечення ведення
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бухгалтерського обліку корпоративних прав; забезпечення системи внутрішнього
контролю щодо даних прав з метою їх захисту; встановлення порядку проведення
інвентаризації майна, що є внесками до зареєстрованого акціонерного капіталу та
засвідчує майнове корпоративне право. Пропонуємо розглянути вищенаведені
елементи облікової політики щодо корпоративних прав учасників акціонерного
товариства в Положенні про облікову політику (табл. 2.3).
Таблиця 2.3.
Елементи облікової політики щодо корпоративних прав учасників
акціонерного товариства та їх характеристика [авторська розробка]
Положення облікової політики

Характеристика

Організація ведення бухгалтерського
обліку корпоративних прав акціонерів
Склад та класифікація корпоративних
прав акціонерів

Визначення
відповідальних
осіб
за
ведення
бухгалтерського обліку корпоративних прав акціонерів
Складові корпоративних прав учасників акціонерного
товариства: право на дивіденди; право на придбання та
викуп акцій; право на частку при розподілі коштів
товариства при його ліквідації; право на виплату
вартості майна при виході учасника

Документування операцій, пов’язаних
з корпоративними правами (первинні
документи та форми внутрішньої
звітності)

Перелік первинних документів та форми внутрішньої
бухгалтерської звітності, зокрема, в частині корпоративних
прав учасників акціонерного товариства, встановлюються
на підприємстві самостійно залежно від потреб управління

Оцінка корпоративних прав

Методи оцінки корпоративні права за балансовою
вартістю, або ринковою (справедлива вартість). Для
підприємств, які ведуть облік та складають фінансову
звітність за національними стандартами, корпоративні
права оцінюють за балансовою вартістю. Для
підприємств, які ведуть паралельний облік та складають
звітність не лише за НП(С)БО, а також за МСБО та
МСФЗ - за ринковою або справедливою вартістю. Це
вартість корпоративних прав, за якою вони можуть
купуватись і продаватись на ринках цінних паперів.

Інвентаризація корпоративних прав

Проведення інвентаризації майна, що є внесками до
статутного капіталу та засвідчує майнове корпоративне
право акціонерів

Відображення на рахунках
бухгалтерського обліку
корпоративних прав

Узагальнення інформації, щодо корпоративних прав
акціонерів на рахунках бухгалтерського обліку, а також
розробка системи аналітичних рахунків щодо
зазначених прав з метою їх деталізації

Внутрішній контроль за
корпоративними правами акціонерів

Застосування прийомів документального контролю з метою
розроблення єдиної методики контролю корпоративних
прав акціонерів
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Виявлено, що потреба в розробці елементів є причинена неврегульованістю
даних питань на державному рівні. Виділені в табл. 2.3 елементи мають
відображатися в Положенні про облікову політику підприємства в пункті щодо
організації та методики бухгалтерського обліку корпоративних прав учасників
акціонерного товариства. Разом з тим, здійснення облікової політики є тим
способом, який дає право власникам формулювати бухгалтерський облік таким
чином, щоб найкращим чином задовольняти їх вимого в інформації щодо розміру та
динаміки корпоративних прав, для керівництва своєю власністю.
В обліковій політиці суб’єкта господарювання необхідно передбачити
затверджений робочий План рахунків бухгалтерського обліку саме в частині обліку
корпоративних прав, оскільки на сьогодні існує багато різноманітних видів
корпоративних прав, та затвердити порядок ведення аналітичного обліку
корпоративних прав. Разом з тим, розглянуто і систематизовано рівні регулювання
корпоративних прав, а в частині облікової політики узагальнено основні права та
обов’язки головного бухгалтер акціонерного товариства, та проаналізовано
відповідальність за порушення чинного законодавства.
Також, з метою відображення основних положень щодо організації обліку
корпоративних прав учасників акціонерного товариства в обліковій політиці
запропоновано загальні її елементи, які вище керівництво може взяти за основу при
її формуванні: встановлення складу корпоративних прав учасників акціонерного
товариства; порядок оцінки корпоративних прав кожного з учасників акціонерного
товариства; ведення аналітичного обліку операцій, пов’язаних з корпоративними
правами; нарахування та виплата дивідендів учасникам акціонерного товариства,
визначення нетипових первинних документів щодо корпоративних прав учасників
акціонерного товариства; встановлення форм внутрішньої звітності щодо даних
прав акціонера;

передбачити

робочий план

рахунків, зокрема в частині

корпоративних прав акціонерів; інформаційне та програмне забезпечення ведення
бухгалтерського обліку корпоративних прав; забезпечення системи внутрішнього
контролю щодо даних прав з метою їх захисту; встановлення порядку проведення
інвентаризації майна, що є внесками до зареєстрованого акціонерного капіталу та
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засвідчує майнове корпоративне право. Таке врахування служить передумовою
забезпечення

повноти

й

достовірності

облікового

відображення

операцій,

пов’язаних з корпоративними правами акціонерів.
Належне ведення бухгалтерського обліку та оформлення корпоративних прав
дозволяє господарюючим суб’єктам запобігати порушенню чинного законодавства.
Разом з тим, ведення бухгалтерського обліку передбачає необхідність повного та
достовірного відображення всіх фактів господарського життя у первинних
документах, що забезпечується документуванням. Документування є досить
важливим елементом методу бухгалтерського обліку та супроводжує весь процес
його здійснення і є базою для складання облікових регістрів і бухгалтерської
звітності. Саме в процесі документування формуються носії первинних даних –
документи, які є підставою для ведення облікових реєстрів в системі поточного
обліку. Жоден господарський факт не може бути відображений на рахунках
бухгалтерського обліку без належного його оформлення відповідними документами.
При цьому велика кількість документів формується за межами підприємства.
В сучасних умовах господарювання існує безліч неточностей щодо
відображення в обліку корпоративних прав, які виникають в учасників акціонерного
товариства. Судова практика в частині врегулювання спорів щодо корпоративних
прав учасників акціонерного товариства свідчить про зростання динаміки спірних
питань та зростання кількості шахрайств щодо даних прав, неправильності
нарахування дивідендів та несвоєчасності їх виплати учасникам акціонерного
товариства. Зокрема, ефективність організації і ведення бухгалтерського обліку
щодо корпоративних прав залежить від виконання ним певних завдань з метою
успішного функціонування суб’єкта господарювання.
Важливі

завдання

бухгалтерського

обліку

-

фіксувати

всі

факти

господарського життя, адекватно відображати результати діяльності корпорацій,
надавати об’єктивну вартісну оцінку їх активів, фінансових зобов’язань, власного
капіталу, доходів і витрат. При цьому особливості, які властиві корпораціям, досить
суттєві по мірі свого впливу на організацію бухгалтерського обліку і складання
звітності, на процедури проведення економічного аналізу і контролю, що дозволяє
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говорити про особливий вид інформації, яка формується в рамках обліковоаналітичної функції управління [85].
Розглянемо основні завдання бухгалтерського обліку щодо корпоративних
прав (рис. 2.4).
Завдання бухгалтерського обліку щодо корпоративних прав
Правильність ведення обліку корпоративних прав та їх
відповідність
прийнятійобліку
обліковій
політиці
Завдання
бухгалтерського
щодо
корпоративних прав
Своєчасність відображення корпоративних прав в обліку
Відповідність записів синтетичного й аналітичного обліку
Своєчасність
відображення
корпоративних прав в обліку
записам у Головній
книзі, звітності
Досконала організація внутрішнього контролю щодо
корпоративних прав з метою інформаційного забезпечення
системи бухгалтерського обліку

Рис. 2.4. Завдання бухгалтерського обліку щодо корпоративних прав
[систематизовано на основі аналізу періодичної літератури]
Аналізуючи рис. 2.4 необхідно відмітити, що основним документом щодо
організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві є Наказ про облікову
політику, відповідно до якого мають бути передбачені всі принципи ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, зокрема і корпоративних
прав, з метою надання достовірної облікової інформації управлінському персоналу
та недотримання яких може призвести до різноманітних видів відповідальності.
Слід зазначити, що завдання бухгалтерського обліку щодо корпоративних
прав виконуються одночасно з дотримання вимог чинного законодавства. Разом з
тим, недотримання
різноманітних

даних

завдань бухгалтерського обліку призводить до

правопорушень

і

притягнення

до

відповідальності

у

разі

недостовірності відображення корпоративних прав у облікових регістрах і
фінансовій звітності суб’єкта господарювання. На сьогодні недосконалість
законодавства

та

недостатність

методичних

рекомендацій

щодо

обліку

корпоративних прав учасників акціонерного товариства і висвітлює лише загальні
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аспекти обліку того чи іншого об’єкту. На практиці суб’єкт господарювання часто
зустрічається з такими важливими проблемами, що унеможливлюють прийняття
ефективних управлінських рішень, які систематизовані у табл. 2.4.
Таблиця 2.4.
Порушення, які здійснюються в процесі обліку корпоративних прав та їх вплив
на показники фінансової звітності [власні дослідження на базі судових спорів]
Порушення щодо обліку корпоративних прав
Несвоєчасність відображення корпоративних прав
виражених у формі акцій і дивідендів
Неправильне відображення сум розрахунків з
власниками корпоративних прав юридичних осіб
Порушення
організаційних
питань
обліку
корпоративних прав
Недосконала організація внутрішнього контролю за
корпоративними правами

Вплив порушення на показники
фінансової звітності
Недостовірна інформація відносно
корпоративних прав

Викривлення сум прибутку в
бухгалтерському обліку

Господарські операції в частині корпоративних прав, з метою подальшого
відображення на рахунках бухгалтерського обліку повинні бути документально
підтверджені, щоб уникнути порушень, які наведені у табл..2.4 та у додатку Е.
Базовою складовою організації обліку на підприємстві є сукупність
документів, які застосовуються для первісного відображення господарських
операцій, а також перелік облікових регістрів, які потрібні для нагромадження і
систематизування інформації.
Питання, пов’язані з оформленням первинних документів, облікових реєстрів
бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності, регулюються ст. 9
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [86]
від 16 липня 1999 р. № 996-ХIV.
Організація та ведення бухгалтерського обліку щодо корпоративних прав
повинно забезпечити своєчасне та достовірне відображення у відповідних
первинних документах здійснених операцій суб’єкта господарювання з метою
виявлення

правопорушень

відповідальності.

та

уникнення

негативних

наслідків

правової
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Всі господарські операції, зокрема в частині корпоративних прав, з метою
подальшого відображення на рахунках бухгалтерського обліку повинні бути
документально підтверджені.
Розглянемо детальніше, які документи необхідно оформляти щодо обліку
корпоративних прав (табл. 2.5).
Таблиця 2.5.
Перелік форм документів для обліку корпоративних прав
[систематизовано на основі періодичної літератури та практики роботи
корпорацій]
№
з/п
1

Назва
документа
2

Вид документа

Операції, при яких застосовуються

3

4
Містить відомості про найменування юридичної
особи, її місцезнаходження, органи управління
товариством, їх компетенції, порядок прийняття
ними рішень, порядок вступу до товариства та
виходу з нього, а також розмір зареєстрованого
статутного капіталу, умови про категорії акцій, що
випускаються товариством та їхню номінальну
вартість, їх кількість, права акціонерів, склад і
компетенцію органів управління товариством та про
порядок ухвалення ними рішень
Договір, за яким одна сторона (Продавець)
зобов’язується передати майно у власність другій
стороні (Покупцеві), а Покупець зобов’язується
прийняти майно і сплатити за нього певну грошову
суму
Цінний папір без установленого строку обігу, що
засвідчує пайову участь у зареєстрованому
акціонерному капіталі акціонерного товариства,
підтверджує членство в акціонерному товаристві та
право на участь в управлінні ним, дає право його
власникові на одержання частини прибутку у вигляді
дивіденду, а також на участь у розподілі майна при
ліквідації акціонерного товариства
Цінний папір, що засвідчує внесення її власником
грошових коштів і підтверджує зобов’язання
відшкодувати йому номінальну вартість цього
цінного папера в передбачений у ньому строк з
виплатою фіксованого відсотка

1.

Статут

Організаційний

2.

Договір
купівліпродажу

Розпорядчий

3.

Акція

Спеціалізований

4.

Облігація

Спеціалізований

5.

Нотаріальна
довіреність

Розпорядчий

Надає
можливість
акціонеру
здійснювати
корпоративні права не лише особисто, а і через
представника. Ця необхідність пов’язана з
відсутністю можливості особисто представляти свої
інтереси в Товаристві
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Продовження табл.2.5
1

2

3

6.

Реєстр
акціонерів

Організаційний

7.

Передавальне
розпорядження

Розпорядчий

8.

Приватизаційні
папери

Спеціалізований

9.

Накладна

Первинний

10.

Виписка
банку

Первинний

11.

Рішення
зборів
власників
корпоративни
х прав

Організаційний

4
Є одним з основних корпоративних документів
товариства. Власники акцій отримують статус
акціонерів і всі пов’язані з цим статусом права тільки
після того, як відповідні відомості про них буде
внесено до реєстру акціонерів
Спеціальний документ, який оформляється при
передачі прав за цінними паперами у документарній
формі
Особливий вид державних цінних паперів, що
засвідчують право власника на безоплатне одержання
в процесі приватизації частки майна державних
підприємств,
державного
житлового
фонду,
земельного фонду.
Оформлюється при погашенні заборгованості з
капіталу і обов’язково має бути підписаний
керівником підприємства або уповноваженим ним
органом
Складається
у
випадку
купівлі,
продажу,
перепродажу
акцій
(часток),
погашення
заборгованості з капіталу
Вид документу акціонерного товариства, який
складається при розподілі прибутку: виплати
власникам (дивіденди); викупу акцій (часток)

У практиці підприємств використовуються документи, які підтверджують
корпоративні права, виражені у формі акцій, облігацій та фінансових інвестицій.
В цілому, документи щодо корпоративних прав учасників можна поділити на
наступні групи: організаційні, розпорядчі, спеціалізовані та первинні. Варто
відмітити, щодо організаційних документів Статут, реєстр акціонерів та рішення
зборів власників корпоративних прав, що є обов’язковими документами при
виникненні корпоративних прав у акціонерів, містять основну інформацію про
права акціонерів, склад і компетенцію органів управління товариством та про
порядок ухвалення ними рішень. Щодо розпорядчих документів, то до них належать
договір

купівлі-продажу,

довіреність

та

передавальне

розпорядження

і

оформлюються у разі передачі корпоративних прав інших учасникам акціонерного
товариства. Спеціалізовані ж документи засвідчують кожен окремий вид
корпоративних прав, що належать акціонерам.
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Розглянемо документальне підтвердження корпоративних прав на різних
етапах їх життєвого циклу, а саме: виникнення корпоративних прав, їх передача
іншому учаснику (у випадку його виходу із товариства), відчуження частки та
припинення корпоративних прав (у випадку ліквідації товариства).
Першим етапом є виникнення корпоративних прав учасника. Даний етап
розпочинається із створення та реєстрації юридичної особи.
Акціонерне товариство може створюватися юридичними та/або фізичними
особами. В тому випадку, якщо акціонерне товариство засновується кількома
особами, вони укладають між собою договір, який передбачає визначення порядку
здійснення ними сумісної діяльності щодо створення товариства. Цей договір не є
установчим документом товариства. Договір про створення акціонерного товариства
укладається в письмовій формі, а якщо товариство створюється фізичними особами,
договір підлягає нотаріальному посвідченню (Закон України «Про акціонерні
товариства») [12].
Доцільно відмітити, що право власності на частку в зареєстрованому
статутному капіталі підтверджується установчими документами товариства та
свідоцтвом, виданим Товариством його учаснику, у відповідності до ст. 52 Закону
України «Про господарські товариства» [29].
Відзначимо, що створення корпорації вимагає, щоб її засновники прийняли
статут корпорації і набір супровідних документів. Статут повинен містити наступну
інформацію: 1) назва корпорації; 2) види діяльності, якими вона займатиметься; 3)
об’єм зареєстрованого акціонерного капіталу; 4) число членів ради директорів, а
також їх імена і адреси. Надалі вона повинна буде надавати щоквартальні і щорічні
звіти про склад персоналу, а також фінансові і податкові звіти [74].
Супровідні документи визначають набір найважливіших статутних норм і
правил діяльності корпорації, вироблених її засновниками. У них визначаються такі
питання, як: 1) способи і терміни виборів директорів корпорації (вся рада директорів
обирається щороку або, наприклад, відбувається щорічна ротація третини його
складу, а термін, на який обираються директори, складає три роки); 2) чи будуть
акціонери корпорації мати першочергове право на придбання акцій фірми, що знов
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емітуються , і 3) процедури внесення подальших змін в статут і самі супровідні
документи [29].
У процесі складання опису цінних паперів, які підтверджують наявність
корпоративних прав, необхідно додатково зазначити вид цінного папера,
найменування випуску цінних паперів із зазначенням категорії, в якій формі
випущено цінний папір, назву емітента цінного папера, номінальну вартість цінного
папера (у національній чи іноземній валюті), кількість цінних паперів, їхні номери.
Згідно з нормами Закону № 1576-XII [29] лише акціонерні товариства мають
зареєстрований акціонерний капітал, розділений на певну кількість акцій рівної
номінальної вартості. Кожен акціонер має право володіти будь-якою кількістю
акцій. Корпоративні права не завжди виражено в акціях (наприклад, внески до
зареєстрованого статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, до
зареєстрованого статутного капіталу дочірнього підприємства, внески на підставі
договору про спільну діяльність з метою одержання прибутку). Такі корпоративні
права практично нічим від акцій не відрізняються, а їх наявність надає ті самі права.
Укладаючи

договори

купівлі-продажу

акцій

законодавець

встановив

обмеження для торговця цінними паперами, а саме: торговець не може здійснювати
торгівлю цінними паперами власного випуску, а також здійснювати продаж акцій
того емітента, у якого він володіє безпосередньо або побічно майном, розмір якого
становить понад 5 відсотків зареєстрованого статутного капіталу [58].
Стаття 41 Закону України «Про господарські товариства» [29] надає право
реєстратору або голові правління товариства посвідчувати довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах акціонерів.
Для іменних акцій, що випущені в документарній формі, застосовується
загальне правило, тобто право власності виникає з моменту передання цінних
паперів, якщо інше не встановлено договором [54].
Також, документальним підтвердженням володіння корпоративними правами
юридичної особи є інформація в бухгалтерському обліку платника податків про
фінансові інвестиції.
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До фінансових інвестицій належать: інвестиції у цінні папери, які є
інструментами капіталу (акції, паї, майнові права); інвестиції, що придбані та
утримуються до їх погашення – боргові інструменти (облігації підприємств,
внутрішніх та місцевих позик, ощадні сертифікати) та окремий вид фінансових
інвестицій – похідні інструменти (фінансові інструменти, які придбані та
утримуються платником податків з метою їх продажу за ринковою вартістю).
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» встановлює, що момент
реалізації корпоративних прав із акцій, пов’язується із внесенням особи до реєстру
власників іменних цінних паперів [59].
Безліч невеликих господарських товариств зберігають первинні документи в
бухгалтерії в паперовому вигляді. Великі компанії намагаються вибудовувати
механізми взаємодії з реєстраторами, зовнішніми держателями й обліковцями акцій
шляхом укладення відповідних договорів. Низький рівень реєстраційної діяльності,
відсутність чітких правил і процедур ідентифікації прав власників та дієвої системи
їхнього захисту в сучасних умовах виступають стримуючими чинниками розвитку
корпоративного підприємництва в Україні.
Згідно із чинним українським законодавством діяльність з ведення реєстру
власників іменних цінних паперів (і, відповідно, реєстру акціонерів) здійснює
емітент або реєстратор. Емітенти можуть вести реєстри власників іменних цінних
паперів самостійно, якщо кількість власників не перевищує максимально
встановленої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
(НКЦПФР) межі. На сьогодні така максимальна кількість власників становить 150
осіб. Якщо кількість власників перевищує це значення, емітент повинен вибрати
реєстратора та укласти з ним договір на ведення реєстру. Нині переважна більшість
вітчизняних акціонерних товариств відповідні функції передають реєстраторам.
Реєстратором є юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, який
одержав у встановленому порядку ліцензію на ведення реєстру власників іменних
цінних паперів [56;59;87]. Ведення реєстру власників іменних цінних паперів для
реєстратора є особливим видом його діяльності, який не може поєднуватися з
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іншими видами діяльності, крім депозитарної. Закон України «Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні» визначає діяльність з ведення реєстру
власників іменних цінних паперів як збір, фіксацію, обробку, зберігання та надання
даних, що складають систему реєстру власників іменних цінних паперів щодо
іменних цінних паперів, їхніх емітентів та власників, та здійснення інших функцій,
передбачених законодавством [58].
Діяльність реєстраторів є надзвичайно важливим чинником розвитку
акціонерних товариств. Саме реєстратор, зважаючи на свої прямі функціональні
обов’язки, володіє повною і достовірною інформацією стосовно акціонерів та
пакетів акцій, що їм належать, історії їх придбання та іншими важливими даними.
Зловживання реєстратором своїм особливим становищем може призвести до
значних ускладнень в управлінні компанією-емітентом, а за певних обставин – до
втрати корпоративних прав її законними власниками [88, c. 307-317]. До того ж саме
реєстратор надає дані про склад акціонерів для підготовки й проведення загальних
зборів, від чого залежить їхнє своєчасне поінформування та допуск до участі.
У напрямі посилення процесів централізації системи обліку прав власності
акціонерів має розглядатися унормування положень щодо виконання депозитаріями
функцій збереження відповідних документів. Нині депозитарій готовий приймати на
відповідальне збереження реєстри і первинні документи власників іменних цінних
паперів у разі неможливості подальшого їх ведення реєстратором або його
ліквідації. Зазначені документи депозитарій міг би зберігати до моменту передачі їх
новому реєстратору, якого визначить емітент, що суттєво б знизило ризики
інвесторів, пов’язані, наприклад, із втратою реєстру або іншими форс-мажорними
обставинами. Доцільно також законодавчо оформити створення спеціальних
резервних копій цінних паперів, передбачивши при цьому норми відповідальності
реєстраторів і депозитаріїв за порушення правил, що забезпечують достовірність
таких копій та їх збереження [89].
Підпис особи на передавальному розпорядженні засвідчується нотаріально.
Право власності на акції може виникнути і в процесі приватизації державного
майна, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого нотаріально.
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Переважно договори, предметом яких є акції, нотаріально не посвідчуються,
оскільки Законодавством не встановлена обов’язкова нотаріальна форма.
Наступним етапом життєвого циклу щодо документального підтвердження
корпоративних прав є відчуження частки учасника акціонерного товариства.
Для того, щоб вилучити частку корпоративних прав фізичних осіб необхідно
надати наступні документи:
1. Статут юридичної особи.
2. Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи.
3. Виписку (або витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців.
4. Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ) (довідка статуправління).
5. Документ, що встановлює особу продавця і покупця.
6. Довідка про присвоєння ідентифікаційних кодів фізичних осіб.
7. Оригінал свідоцтва про сплату внеску, виданого Товариством, на частку
зареєстрованого статутного капіталу, що відчужується, або якщо вклад внесено не
повністю, подається довідка Товариства про суму внесеного вкладу та процентне
визначення.
8. Заяви згоди від інших співвласників Товариства про відмову від
переважного права придбання частки (її частини), якщо вона відчужується третій
особі (не учаснику), або докази повідомлення їх про намір відчужити частку.
Право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному
посвідченню, виникає у набувача з моменту такого посвідчення або з моменту
набрання законної сили рішенням суду про визнання договору, не посвідченого
нотаріально, дійсним.
Якщо договір про відчуження майна підлягає державній реєстрації, право
власності у набувача виникає з моменту такої реєстрації. Якщо сторони домовилися
про нотаріальне посвідчення договору відчуження частки, право власності на частку
в зареєстрованому статутному капіталі переходить до набувача з моменту
нотаріального посвідчення договору. З моменту набуття права на частку її власник
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має право здійснювати всі права та обов’язки, які пов’язані з участю в Товаристві.
Єдиною нормою, яка регулює ці відносини, є частина 3 статті 29 Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». У разі
внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною складу засновників
(учасників) юридичної особи, додатково подається або копія рішення про вихід
юридичної особи зі складу засновників (учасників) завірена в установленому
порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід із складу
засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання
права засновника (учасника) іншій особі.
Враховуючи ту особливість, що корпоративні права, які випливають із
володіння акціями, виникають з моменту внесення їх нового власника до реєстру, а
не з моменту їхньої купівлі-продажу, часто має місце подвійний продаж одних і тих
самих акцій на підставі виписки з реєстру. Унеможливити таке порушення прав
акціонера можна шляхом дотримання відповідної процедури продажу акцій.
Зокрема, щоб правомірно отримати акції у власність, потрібно зібрати повний пакет
документів, на підставі яких новий власник буде внесений в реєстр. Це, зокрема,
сертифікат цінних паперів, передавальне розпорядження, оригінал чи нотаріально
завірена копія цивільно-правової угоди про перехід власності на цінні папери.
Потенційному власнику акцій товариства доцільно ознайомитися з внутрішніми
документами товариства до купівлі акцій, щоб зрозуміти механізм захисту своїх
майбутніх прав акціонера.
Завершальним етапом життєвого циклу щодо документального підтвердження
корпоративних прав є їх припинення.
Оформлення переходу та реалізації права власності здійснюється лише за
умови повної оплати цінних паперів та залежно від форми випуску цінних паперів:
іменні цінні папери в документарній формі передаються новому власнику шляхом
повного індосаменту. Передавальне розпорядження оформляється власником, який
дає розпорядження реєстроутримувачу внести зміни до реєстру власників іменних
цінних паперів у зв’язку з передачею іменних цінних паперів іншій особі. Якщо
цінні папери перебувають у спільній неподільній власності кількох осіб, то
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передавальне розпорядження має бути підписано кожним співвласником; цінні
папери на пред’явника, випущені в документарній формі, переходять до нового
власника з моменту передачі (поставки) цінних паперів; право власності на цінні
папери, випущені в бездокументарній формі, переходить до нового власника з
моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігачів.
На підприємствах відсутні затверджені форми первинних документів щодо
операцій, пов’язаних із корпоративними правами учасників акціонерного
товариства. З цією метою запропоновано вести Картку обліку корпоративних прав
учасників акціонерного товариства (форма ПД № КОКП-1), табл.2.6
Таблиця 2.6
Картка обліку корпоративних прав учасників акціонерного товариств
ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД» за 2014 р. [авторська розробка]
ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»
(підприємство, організація)
Форма ПД № КОКП-1
Затверджена Положенням про облікову політику
від «__» _________ _____ р.
Картка обліку корпоративних прав учасників акціонерного товариства
Акціонери

1
Гусак А. О.
Кулiш О. М.
Українець Ю.С.
Полякова О.М.
Разом:

Корпоративні права акціонерів
Право на дивіденди
Право на придбання
Право на виплату вартості
(вартість дивідендів, грн.)
та викуп акцій
майна при виході учасника
Нарахована
Сума до
(вартість акцій, грн.)
(вартість майна, грн.)
сума
виплати
2
3
4
5
0
0
526624,6
573094,7
0
0
515190,9
560652
0
0
668875
727897,4
0
0
227298,8
247356
0
0
1937989
2 109 000

Посадова особа,
яка склала документ

______________
Підпис

_______________
ПІБ

Пропанова форма (ПД№КОКП-1) первинного обліку дозволить керівництву
підприємства сформувати інформаційну базу для достовірного й аналітичного
відображення та контролю операцій, пов’язаних із корпоративними правами
акціонерів.
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Отже, організація обліку в бухгалтерії є досить складним і трудомістким
процесом, який передбачає розподіл усього комплексу облікових робіт між
виконавцями.
Належне ведення бухгалтерського обліку та оформлення корпоративних прав
дозволяє господарюючим суб’єктам запобігати порушенню чинного законодавства.
Разом з тим, ведення бухгалтерського обліку передбачає необхідність повного та
достовірного відображення всіх фактів господарського життя у первинних
документах, що забезпечується документуванням.
В сучасних умовах господарювання всі господарські операції на підприємстві,
зокрема в частині корпоративних прав мають бути документально підтверджені. На
сьогодні існує безліч документів, які підтверджують корпоративні права, виражені у
формі акцій, облігацій та фінансових інвестицій. Зокрема, систематизовано
документи щодо корпоративних прав за групами: організаційні, розпорядчі,
спеціалізовані та первинні.
Також, встановлено відсутність чітко затверджених форм первинних
документів щодо операцій, пов’язаних з корпоративними правами учасників
акціонерного

товариства.

Тому,

в

роботі

запропоновано

Картку

обліку

корпоративних прав учасників акціонерного товариства, що дозволить вищому
керівництву підприємства сформувати інформаційну базу для цілей достовірного й
аналітичного відображення та контролю ефективності здійснення операцій,
пов’язаних з корпоративними правами акціонерів.

2.2. Особливості облікового відображення корпоративних прав
Вагомий внесок у розвиток теоретичних і організаційно-методичних засад
формування корпоративних прав здійснили такі науковці як О. Вінник, Т. Кашаніна,
О. Кібенко,

В. Кравчук,

О. Мельник,

В. Мамутов,

І. Спасибо-Фатєєва,

М. Томашевська, В. Щербина та ін. А відображення в бухгалтерському обліку
корпоративних прав в своїй науковій праці розглядав О. Пилипенко.
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Відповідно до чинного законодавства, що регулює корпоративні відносини в
Україні, будь-яка фізична чи юридична особа може стати акціонером якщо вона
стала: (а) засновником товариства, або (б) придбала акції товариства, яке вже
створене. Акціонери відіграють головну роль в акціонерному товаристві, оскільки
будучи

власниками

цінних

паперів,

які

засвідчують

зареєстрованому статутному капіталі товариства

дольову

участь

в

вони мають право вирішувати

найголовніші питання його діяльності. По суті вони дають життя товариству і
визначають його подальшу долю. Придбання акцій акціонерного товариства надає
акціонерам не лише право на отримання доходу за цими цінними паперами, а й
досить широкий спектр інших прав.
Оскільки корпоративні бізнес структури, як правило, приймають юридичну
форму акціонерних товариств, то одними із найбільш розповсюджених груп
господарських операцій є дії, які пов’язані з рухом акцій, зі створенням і
трансформацією власного (акціонерного) капіталу – зареєстрованого акціонерного
капіталу, додаткового капіталу, з формуванням, розподілом і перерозподілом
прибутку, виплатою дивідендів. Для можливості удосконалення методики обліку в
акціонерних товариствах необхідно з’ясувати сутність і зміст даних категорій.
Відповідно до ст. 167 ГК України [5] корпоративні права – це права особи,
частка

якої

визначається

у

зареєстрованому

статутному

капіталі

(майні)

господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в
управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку
(дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до
закону, а також інші правомочності, які передбачені законом і статутними
документами. Як витікає з наведеного визначення, корпоративні права включають в
себе відмінні за характером повноваження. Вказана особливість корпоративних прав
знайшла відображення і у ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» [12], де
під корпоративними правами розуміється сукупність майнових і немайнових прав
акціонера – власника акцій товариства, які випливають із права власності на акції,
що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання
дивідендів і активів акціонерного товариства в разі його ліквідації відповідно до
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закону, а також інші права та правомочності, які передбачені законом чи
статутними документами.
Володіння корпоративними правами передбачає одержання певного блага
(матеріального та нематеріального характеру), проте існують ситуації, відповідно до
яких учасник приймає рішення про їх передачу. Зазначені операції мають правові
наслідки та особливості, які необхідно відобразити в обліку та здійснити за ними
відповідні податкові розрахунки. Необхідність визначення особливих рис обліку
операцій з передачі корпоративних прав визначили актуальність проведеного
дослідження.
Корпоративні права оцінюються в разі, якщо потрібно:
1. Оцінити вартість довгострокових фінансових вкладень підприємства, майно
якого оцінюється.
2. Визначити вартість майна, що пропонується як внесок до статутного фонду
новоствореного підприємства.
3. Оцінити вартість чистих активів підприємства, тобто вартість підприємства
в цілому.
4. Видати кредит під заставу корпоративних прав.
Приймаючи інвестиційні рішення, відбувається порівняння очікуваних
доходів від вкладення грошових коштів у деякий об'єкт із подальшим отриманням
доходами від інших, альтернативних способів інвестування. Якщо відбулося
придбання цілісного майнового комплексу суб’єкта господарювання або його
корпоративних прав можливих інвесторів цікавлять питання:
− ціна, яку вони мають сплатити, щоб стати власниками чи співвласниками
корпоративних прав;
− сума доходів, на яку вони можуть розраховувати, вклавши кошти в певний
об'єкт;
− ризики, пов'язані з інвестуванням. Загальновизнані методи оцінювання
корпоративних прав:
− пряма і непряма капіталізація прибутку;
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− пряме і непряме порівняння з бізнес-аналогами;
− метод балансової вартості [90].
Ключовою характеристикою корпоративних прав є їх вартість. Існують
наступні види вартості корпоративних прав:
а) номінальна або лицьова вартість,
б) емісійна вартість або курс емісії,
в) балансова вартість або розрахунковий балансовий курс
д) ринкова вартість або ринковий курс.
Номінальна вартість корпоративних прав – формальна вартість корпоративних
прав, що довільно присвоюється їм емітентом, однакова для усіх одиниць випуску.
Для акцій – явна і обов’язкова, для паїв і часток – можлива.
Курс емісії корпоративних прав – ціна, за яку інвестори набувають від
емітента або його андерайтера корпоративні права під час їх первинного
розміщення.
Розрахунковий балансовий курс (РБК-1) корпоративних прав визначається
співвідношенням між елементами власного капіталу підприємства і характеризує
величину вартості чистих активів підприємства, які припадають на одиницю
номінальної вартості корпоративного права (акції, частки чи паю).
Ринковий курс корпоративних прав, на противагу РБК, визначається
виключно дією ринкових факторів і відповідає вартості, за якою вони можуть
купуватись і продаватись на організованому та неорганізованому ринках цінних
паперів. Ринковий курс акцій на біржі визначається на основі процедури
котирування і залежить від співвідношення попиту та пропозиції на такі акції у
конкретний момент часу. Як правило, він не збігається з балансовою вартістю
корпоративних прав.
За своєю обліковою суттю корпоративні права є інструментами власного
капіталу, тому його методи оцінки, що визнаються при обліку наступні: а) за
справедливою вартістю, б) за амортизаційною собівартістю, в) за фактичною
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собівартістю; г) з урахуванням зменшення корисності інвестицій на основі
аналізу очікуваних грошових потоків.
При проведенні оцінки корпоративних прав велике значення має розмір
пакету, що оцінується. Так, якщо здійснюється оцінка суттєвого пакета, то до його
вартості добавляється премія за значний об’єм. Важливою характеристикою, що
впливає на вартість пакету, є ліквідність корпоративних прав, які оцінюються.
Найвищу ліквідність мають корпоративні права, які котируються на основних
біржових майданчиках (особливо – так звані «блакитні фішки» - корпоративні права
підприємств із загальновизнаною високою і стійкою прибутковістю), а найменшою
– частки товариств з обмеженою відповідальністю, які практично не виходять на
організований ринок.
Оцінка паїв та часток як різновиду корпоративних прав дещо відрізняється від
оцінки акцій. У звіті по оцінці часток компанії вимагається визначити скидки та
надбавки до частки, яка оцінюється. Розмір скидок та надбавок залежить від степені
ліквідності паю чи частки, а також від степені контролю, яку має власник. Тому
визначимось, що є для часток ліквідність та контроль. Ліквідність – здатність бути
реалізованими у певні часові строки, які залежать від багатьох факторів, які
впливають на частку або пай. Контроль – звичайно по відношенню до часток або
паїв, що оцінюються – є величина долі, яка перевищує 50% по питомій вазі від
статутного капіталу[91,с. 25-26].
Відповідно до пп.164.2.8. ст. 164 Податкового Кодексу України до загального
місячного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від
проведення платником податку операції з цінними паперами, деривативами та
корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери формах.
П. 170.2. ст. 170 ПК України регламентовано порядок оподаткування
інвестиційного прибутку, зокрема, встановлюється розрахунок такого прибутку, а
саме: «інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом,
отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його
вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу».
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Наприклад, вартість інвестиційного активу відповідно до Статуту
підприємства становить 2 200 000 грн. Продаж корпоративних прав здійснюється на
підставі проведеної грошової оцінки корпоративних прав і становить 10 000 грн.
Таким чином, при розрахунку різниці між доходом, отриманим платником податку
від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю виникає від’ємне
значення.
Підсумовуючи, слід зазначити, що п. 170.2. ст. 170 ПК України досить чітко
встановлює інвестиційний прибуток як позитивну різницю між доходом, отриманим
платником податку від продажу корпоративного права та його вартістю, у нашому
випадку виникає інвестиційний збиток — від’ємне значення. Тож, згідно ст. 170, 164
ПК України податок на доходи фізичних осіб не буде нараховуватись, оскільки
відсутній інвестиційний прибуток.
На сьогодні у національних стандартах бухгалтерського обліку поняття
корпоративних прав відсутнє. Проте є інші поняття, які пов’язані з ним. Залежно від
того, які операції здійснюються з корпоративними правами і хто їх здійснює,
задіються різні об’єкти бухгалтерського обліку.
Корпоративні права у бухгалтерському обліку виражені у формі акцій,
облігацій та фінансових інвестицій, тобто в залежності від виду корпоративних
прав, які належать безпосередньо кожному акціонеру. Форми вираження
корпоративних прав наведено на рис. 2.5.
Корпоративні права

у формі часток (паїв) у
зареєстрованому капіталі

іменні цінні папери,
випущені в
документарній формі

у формі акцій

іменні цінні папери,
випущені в без
документарній формі

цінні папери на
пред’явника

Рис. 2.5. Форми вираження корпоративних прав [17]
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Фінансові інвестиції належать до активів, які утримуються юридичною
особою з метою збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів тощо,
зростання вартості капіталу або отримання інших вигід для інвестора i на які згідно
з нормами Податкового Кодексу поширюється право податкової застави.
Кожен акціонер є інвестором, який вклав кошти в акціонерне товариство, а
отже, він очікує отримати певний прибуток від вкладених ним коштів. Право брати
участь в розподілі прибутку та одержувати його частку є майновим правом кожного
акціонера. Отриманий товариством прибуток може бути використаний в різних
цілях: розподілений між акціонерами товариства у вигляді дивідендів, використаний
для придбання цінних паперів інших емітентів, реінвестований у товариство,
залишений на рахунку тощо. Питання про розподіл прибутку і виплату дивідендів за
підсумками року вирішується загальними зборами акціонерів. Інакше кажучи,
дивіденди можуть не сплачуватися по-перше, у разі відсутності прибутку, а подруге, якщо рішення загальних зборів з цього питання є негативним. У випадку
прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлюється однаковий розмір
дивідендів на кожну акцію окремого виду (якщо тільки це не привілейовані акції,
дивіденди по яких є фіксованими і не залежать від розміру прибутку, отриманого за
поточний фінансовий рік), які виплачуються за рахунок прибутку, що залишається у
розпорядженні товариства після сплати податків та інших відрахувань до бюджету.
Така виплата здійснюється повність, одномоментно на дату, визначену загальними
зборами. Оскільки, право на отримання дивідендів мають акціонери, які є
власниками акцій на момент початку терміну сплати дивідендів, який визначається
загальними зборами, акціонерне товариство до цього часу має забезпечити
складання переліку власників іменних акцій (при документарній формі випуску
акцій), та складеного депозитарієм згрупованого облікового реєстру рахунків
власників цінних паперів (при бездокументарній формі випуску акцій). Важливо
пам’ятати, що виплата здійснюється за вище переліченими реєстрами, і можливий
перехід права власності на акції в період виплати дивідендів не впливає на цей
процес.
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В сучасних умовах господарювання інвестор повинен дотримуватися всіх
правил бухгалтерського обліку (відображення відповідної інформації у фінансовій
звітності), встановлених для такого об’єкта, як фінансові інвестиції.
На нашу думку, варто почати з правильної класифікації корпоративних прав.
Від цього залежатиме достовірність інформації, що відображається у фінансовій
звітності інвестора. Наступним кроком потрібно правильно визначити первісну
вартість фінансової інвестиції, виді корпоративних прав. Для цього слід звернутися
до П(С)БО 12 [67]. Саме в цьому стандарті міститься окремий розділ, присвячений
первісній оцінці фінансових інвестицій, де розглянуто три способи придбання
фінансових інвестицій, в які «вписуються» всі можливі варіанти компенсацій їхньої
вартості. Собівартість же фінансової інвестиції формується залежно від способу її
придбання.
В сучасній діяльності акціонерних товариств відсутній чіткий підхід до
облікового відображення корпоративних прав, тому пропонуємо вдосконалити
такий елемент методу бухгалтерського обліку як рахунки. Зокрема, чинним
законодавством чітко регламентовано, що корпоративні права включаються до 14
рахунку «Довгострокові фінансові інвестиції», тому для внутрішнього користування
суб’єктів господарювання необхідно вдосконалити аналітичний облік до цього
рахунку. Тому, в облікову практику акціонерних товариств рекомендовано ввести
аналітичний рахунок 144 «Корпоративні права». На цьому аналітичному рахунку
буде відображатися по Дт виникнення корпоративних прав, а по Кт їх припинення.
Аналітичний облік ведеться за видами корпоративних прав: 144.1«Право на
дивіденди»; 144.2 «Право на придбання та викуп акцій»; 144.3 «Право на частку при
розподілі коштів товариства при його ліквідації»; 144.4 «Право на виплату вартості
майна при виході учасника».
Вважаємо, що такий аналітичний облік для внутрішнього користування на
підприємстві

дозволить

суб’єкту

господарювання

підвищити

ефективність

контролю і бухгалтер зможе оперативно надати інформацію управлінському
персоналу для прийняття рішень.
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Корпоративні

права

в

системі

бухгалтерському

обліку

необхідно

розглядати в процесі їх придбання, використання та відчуження. Корпоративні
права можуть виникати у особи внаслідок:
1) заснування (участі в заснуванні) господарської організації (первинний
спосіб набуття корпоративних прав);
2) набуття особою вже існуючих корпоративних прав на підставі вчинення
правочинів, спадкування (правонаступництва), рішення суду тощо (похідний спосіб
набуття корпоративних прав).
Підставами припинення корпоративних прав можуть бути:
1) відчуження корпоративних прав (продаж, міна, дарування, внесення до
зареєстрованого статутного капіталу тощо);
2)

вихід

власника

корпоративних

прав

із

господарської

організації(господарського товариства, кооперативу тощо);
3) виключення власника корпоративних прав з господарської організації;
4) визнання власника корпоративних прав таким, що вибув зі складу
господарської організації;
5)

припинення

господарської

організації,

відносно

якої

особа

мала

корпоративні права.
Якщо до зареєстрованого статутного капіталу іншого підприємства внесено
майно (інше, ніж цінні папери) або майнові права, у цьому випадку у інвестора не
просто здійснюється запис з кредиту рахунка, на якому обліковується обмінюваний
актив

(10 «Основні

засоби»,

11 «Інші

необоротні

матеріальні

активи»,

12 «Нематеріальні активи» та ін.) з одночасним збільшенням активного рахунка,
призначеного для обліку корпоративних прав 144 «Корпоративні права». При цьому
обов’язково слід торкнутися рахунків доходів та витрат, оскільки в результаті цієї
операції може відбутися збільшення (зменшення) власного капіталу підприємства
(виникнути прибуток або збиток).
Для

відображення

в

бухгалтерському

обліку

доходів

від

продажу

корпоративних прав та їх собівартості доцільно виділити субрахунок 741.1 «Дохід
від реалізації корпоративних прав» (на суму продажу корпоративних прав) та 971.1
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«Собівартість реалізованих корпоративних прав» (на суму внеску учасника до
зареєстрованого

статутного

капіталу).

Учасник,

що

придбає

частку

у

зареєстрованому статутному капіталі, збільшує розмір корпоративних прав,
застосовуючи рахунок 144 «Корпоративні права».
Фактичні витрати підприємства на викуп корпоративних прав у статутному
капіталі визначають як вилучений капітал, для відображення якого доцільно
виділити субрахунок 454 «Вилучені корпоративні права».
Відображення

у

бухгалтерському

обліку

операцій

щодо

виникнення

корпоративних прав учасників акціонерного товариства наведено в табл. 2.7.
Таблиця 2.7.
Відображення в бухгалтерському обліку операцій щодо виникнення
корпоративних прав у інвестора[авторська розробка]
№ з/
п
1.
2.
3.
4.
5

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Інвестовані кошти в корпоративні права підприємства
Інвестовано майно в корпоративні права підприємства
Різниця між залишковою вартістю переданих основних засобів і
справедливою вартістю інвестицій
Відображено одержані корпоративні права в обмін на акції
підприємства власної емісії
Відображено вартість корпоративних прав інвестора в чистому
прибутку контрольованого підприємства

144
144
144

301, 311
10,11,12
741.1

144

40,42,45

144

443

При купівлі-продажу об’єкту цивільного права здійснюється перехід права
власності. Якщо частка учасника або її частина переходить до учасника шляхом
купівлі-продажу, то за загальним правилом на підставі ст.334 ЦК України, право
власності за договором виникає з моменту передачі майна, якщо інше не
встановлено договором або законом.
Законом України «Про господарські товариства» [29] не передбачено окремий
розгляд цих елементів. Так, у ст. 53 цього Закону прямо зазначено, що при передачі
частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх (а не
виключно майнових чи організаційних) прав.
Учасник має право здійснювати відчуження своєї долі у зареєстрованому
статутному капіталі товариства, а також цінних паперів, що підтверджують участь у
товаристві. Суб’єкти корпоративних прав користуються переважним правом на
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покупку долі (її частку) учасника пропорційно їх часткам у зареєстрованому
статутному капіталі товариства або в іншому погодженому розмірі. У разі, якщо
частка передається третій особі іншим способом (наприклад, дарування), учасники
товариства не мають права вимагати додержання вимоги щодо переважного права
покупки.
За умови одержання корпоративних прав внаслідок спадкування до
спадкоємця переходять майже всі права та обов’язки фізичної особи – спадкодавця,
оскільки не відносяться до спадщини права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з
особою спадкодавця (наприклад, право на участь у товаристві та право членства в
об’єднаннях громадян, якщо інше не закріплено законом або установчими
документами).
За загальним правом учасник Товариства може відступити свою частку (її
частину) третій особі, яка не є учасником Товариства. Однак в статуті Товариства
можуть міститися норми спрямовані на обмеження цього права.
Заборона може стосуватися лише права відчуження частки третім особам, а не
відчуження взагалі, оскільки право продажу частки (її частини) прямо передбачено
законом. Заборона відчуження частки поширюється на всі способи її відчуження, а
не тільки на купівлю-продаж. Відображення у бухгалтерському обліку операцій
щодо відчуження частки корпоративних прав учасників акціонерного товариства
наведено в табл. 2.8.
Таблиця 2.8.
Відображення в бухгалтерському обліку операцій щодо відчуження частки
корпоративних прав у емітентів[авторська розробка]
№ з/п
1.
2.
3.
4.

Зміст господарської операції
Придбання товариством частки власника корпоративних прав
Реалізовано раніше викуплену частку новому власнику
корпоративних прав
Сума перевищення собівартості частки над фактичною вартістю
її придбання
Відображено перевищення викупної вартості над продажною

Дебет
454

Кредит
144

377.1

144

454

422

422

454

За умови безоплатної передачі корпоративних прав їх вартість не включається
до складу доходів і до складу витрат на їх придбання. Такі витрати складаються із
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сум коштів, майна або інших матеріальних цінностей, одержаних продавцем
(сплачених продавцю) за корпоративні права. У одержувача корпоративних прав їх
вартість включається до складу доходів. Базою оподаткування податком на додану
вартість при безоплатній передачі корпоративних прав є їх договірна (контрактна)
вартість, але не нижча за їх звичайну ціну.
Передача долі (її частки) у зареєстрованому статному капіталі товариства
змінює склад його учасників, що вимагає внесення відповідних змін до установчих
документів. Для реєстрації таких змін необхідно надати договір купівлі-продажу,
обміну або дарування долі (її частки) у зареєстрованому статутному капіталі або
заяву учасника про передачу своєї частки на користь іншої особи, що містить
нотаріально завірений підпис учасника.
На підставі проведеного дослідження робимо висновок, що операції з передачі
корпоративних прав різняться як за видами, так і за юридично-обліковими
аспектами, що вимагає особливого підходу до їх відображення в обліку та
проведення відповідних податкових розрахунків. Проведене дослідження дозволило
розглянути всі можливі варіанти операцій з корпоративними правами та комплексно
представити податкові та облікові аспекти передачі корпоративних прав.
Відображення у бухгалтерському обліку операцій щодо передачі корпоративних
прав учасників акціонерного товариства наведено в табл. 2.9.
Таблиця 2.9.
Відображення в бухгалтерському обліку операцій щодо передачі
корпоративних прав[авторська розробка]
№ з/п
1.
2.

Дебет
144.2

Кредит
143

377.1

741.1

3.

Зміст господарської операції
Обмін акцій на корпоративні права
Відображено дохід від реалізації корпоративних прав за
договірною вартістю
Відображено собівартість реалізованих корпоративних прав

977.1

144

4.

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

977.1

641

Всі акціонери товариства мають рівне переважне право на придбання акцій,
що випускаються додатково перед іншими особами, які не є акціонерами.

109

Товариство не має права встановлювати переваги для засновників товариства
перед іншими акціонерами, або переваги одних акціонерів перед іншими, – всі
власники простих акцій мають однакове переважне право на купівлю акцій нового
випуску. Кожен акціонер може придбати випущені додатково акції в кількості,
пропорційній його частці в зареєстрованому статутному капіталі на дату прийняття
рішення про додаткову емісію акцій. Скориставшись цим правом, акціонери можуть
зберегти свою частку в процентному відношенні в разі збільшення товариством
кількості акцій. Недотримання акціонерним товариством цього права акціонерів є
підставою для відмови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в
реєстрації випуску акцій.
Тому, під час здійснення операції емісії корпоративних прав (так ця операція
називається і в податковому законодавстві) – у емітента:
 відповідно до цивільного та господарського законодавства відбувається
отримання

внеску

до

зареєстрованого

статутного

капіталу

господарським

товариством (розміщення акцій на етапі емісії акціонерним товариством);
 згідно з стандартами бухгалтерського обліку – формування (збільшення)
статутного та можливе збільшення додаткового вкладеного капіталу.
У разі здійснення операції придбання корпоративних прав на етапі емісії (як
цю операцію називають за податковим законодавством) – у інвестора:
 відповідно до цивільного та господарського законодавства відбувається
здійснення

внеску до

зареєстрованого

статутного

капіталу господарського

товариства (придбання акцій на етапі емісії);
 згідно з стандартами бухгалтерського обліку – придбання фінансової
інвестиції у емітента.
Фізична чи юридична особа, яка володіє корпоративними правами, може їх
реалізувати шляхом здійснення свого права власності, що включає в себе право
вільно користуватись та розпоряджатись ними.
«Позбутися» своїх корпоративних прав власник може шляхом:
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 виходу з товариства – забрати свою частку (тоді товариству доведеться
зменшити зареєстрований статутний капітал, якщо на цю частку не знайдеться
інших бажаючих);
 відступлення частки – відступити (продати) частку самому товариству,
учасникам такого товариства або просто третім особам [92, С. 12].
Розглянемо кожен варіант реалізації корпоративних прав учасником суб’єкта
господарювання окремо.
Вихід учасника з товариства супроводжується відповідними правовими
обов’язками емітента перед суб’єктом прав:
 виплатити вартість частини майна товариства, пропорційну частці
учасника в зареєстрованому статутному капіталі (упродовж строку до 12 місяців з
дня виходу). На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути
повернуто повністю або частково в натуральній формі;
 виплатити

учаснику

належну

йому

частку

прибутку

(дивіденди),

одержаного товариством у поточному році до моменту його виходу.
У випадку ліквідації товариства, після здійснення розрахунків з бюджетом та
кредиторами, майно, що залишається, підлягає розподілу між його власниками,
якими є акціонери. Розподіл майна між акціонерами здійснюється пропорційно
частці кожного акціонера в зареєстрованому акціонерному капіталі акціонерного
товариства. Проте привілейовані акції забезпечують їх власнику пріоритетну участь
у розподілі майна акціонерного товариства при його ліквідації.
Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її
частини) учасника, пропорційно до розміру своїх часток, якщо статутом Товариства
чи домовленістю між учасниками не встановлено інший порядок здійснення цього
права.
Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина)
пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники Товариства не
скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про
намір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку,
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встановленого статутом Товариства чи домовленістю між його учасниками,
частка (її частина) може бути відчужена третій особі (ч.2 ст. 147 ЦК України). Якщо
бажання придбати частку у праві спільної часткової власності виявили кілька
співвласників, то Продавець має право вибору покупця.
Якщо учасник, який виходить, прийме рішення про безплатну передачу своєї
частки товариству, то вже в заяві про вихід і відповідному рішенні він повинен
заявити про відсутність будь-яких майнових і немайнових претензій до інших
учасників і товариства в цілому у зв’язку зі своїм виходом (тобто про відмову
отримання компенсації за залишені корпоративні права). Отримавши заяву учасника
про «безоплатний» вихід, збори товариства приймають рішення про те, що далі
робити з «вільною» часткою. Щоб не зменшувати зареєстрований статутний капітал,
у строк, установлений у рішенні товариства, частку потрібно передати (продати)
іншим учасникам або третім особам, якщо частку в установлений строк (але не
більше, ніж протягом року) продати не вдасться, то товариству доведеться
зменшувати зареєстрований статутний капітал. Відображення у бухгалтерському
обліку операцій щодо припинення корпоративних прав учасників акціонерного
товариства наведено в табл. 2.10.
Таблиця 2.10.
Відображення в бухгалтерському обліку операцій щодо припинення
корпоративних прав [авторська розробка]
№ з/п
1.

Зміст господарської операції
Отримано безоплатно корпоративні права учасника, що вийшов
з товариства.

Дебет

Кредит

144.4

425

Виходячи з товариства, учасник, з одного боку, фактично повертає йому
раніше емітовані корпоративні права, а з іншого боку, не вимагає за це грошей –
безплатно відступається. З виходом учасника зобов’язання товариства-емітента
стосовно прав такого учасника припиняються. Але, при цьому у товариства
виникають інші зобов’язання – з виплати учасникові вартості частки майна,
пропорційній його частці в зареєстрованому статутному капіталі. Оскільки в
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нашому випадку учасник відразу заявляє про відсутність майнових претензій, то і
зобов’язання товариства припиняються у зв’язку з прощенням боргу (ст. 605
Цивільного кодексу).
Вирішення вказаних проблем дозволить уникнути корпоративних конфліктів
та судових спорів з органами державної влади і надасть можливість безпосередньо
ефективно займатися управлінням та розвитком підприємства. Тому перспективами
подальших досліджень є розгляд спірних питань у бухгалтерському обліку стосовно
інших операцій з корпоративними правами.
Варто відмітити, що відступити свою частку учасник може шляхом укладення
договорів купівлі-продажу, міни, дарування або шляхом нотаріально завіреної заяви
про передачу корпоративних прав іншій особі [92, с. 14-15]. Вилучення частки
корпоративних прав учасників акціонерного товариства у бухгалтерському обліку
операцій наведено в табл. 2.11.
Таблиця 2.11.
Відображення операцій щодо вилучення корпоративних прав
в бухгалтерському обліку[авторська розробка]
№ з/п
1.
2.
3.
4.

Зміст господарської операції
Вилучена корпоративних прав господарським товариством у
його учасників
Нарахована належна до виплати частина прибутку
Виділено за рахунок резервного капіталу частку майна власнику
корпоративних прав
Зменшено на частку власника корпоративних прав статутний
капітал

Дебет

Кредит

454

144

443

144.1

43

144.4

401

454

На сьогодні існуючий порядок організації бухгалтерського обліку на
підприємствах не задовольняє всіх вимог щодо корпоративних прав, що призводить
до надання неефективної та недостовірної облікової інформації управлінському
персоналу. Зокрема, в роботі встановлено перелік завдань бухгалтерського обліку
щодо корпоративних прав, недотримання яких призведе до різноманітних порушень,
зокрема несвоєчасне їх відображення у бухгалтерському обліку, порушення
організаційних питань обліку щодо даних прав, що зумовлює викривлення у
фінансовій звітності сум отриманого прибутку протягом звітного періоду.
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На підприємствах бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про
господарську діяльність підприємства. Для одержання інформації про результати
такої діяльності дані бухгалтерського обліку необхідно узагальнити в певній системі
показників. Це досягається складанням звітності, яка є завершальним етапом
бухгалтерського обліку. Проте, на сьогодні відсутній підхід до відображення у
звітності корпоративних прав, що виражені у формі фінансових інвестицій.
Правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і
складання фінансової звітності визначені Законом України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні» [86] від 16.07.99 № 996 XIV, а також
прийнятими відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в
Україні. Зазначений Закон поширюється на всіх створених відповідно до
законодавства України юридичних осіб не зважаючи на їх форми власності і
організаційно-правові форми, а також на представництва іноземних суб’єктів
господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати
фінансову звітність.
Звітність – це система взаємопов’язаних і узагальнених економічних
показників поточного обліку, які характеризують за звітний період результати
діяльності підприємства.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в України» [86] метою складання фінансової звітності є надання
користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації
про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
Користувачі бухгалтерської звітності
Представники самого підприємства, як правило,
вищий управлінський персонал
Контрольні органи і
позабюджетні фонди

податкова

інспекція,

Інвестори і кредитори
Засновники і власники підприємства
Інвестори і кредитори

Рис. 2.6. Групи користувачів бухгалтерської звітності
Засновники і власники підприємства
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Фінансова звітність має забезпечувати інформаційні потреби користувачів
щодо:


придбання, продажу та володіння цінними паперами;



участі в капіталі підприємства;



оцінки якості управління;



оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;



забезпеченості зобов’язань підприємства;



визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;



регулювання діяльності підприємства;



інших рішень.

Звітна інформація вважається практичною, якщо вона здатна вплинути на
вартісну оцінку об’єкта або на рішення, які приймаються нині чи прийматиметься в
майбутньому. На практичність інформації впливають такі основні фактори:
своєчасність надходження, достовірність, точність і повнота. Фінансова звітність
повинна містити дані про: підприємство; дату звітності та звітний період; валюту
звітності та одиницю її виміру; відповідну інформацію щодо звітного та
попереднього періоду; облікову політику підприємства та її зміни; консолідацію
фінансових звітів; припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності; обмеження
щодо володіння активами; участь у спільних підприємствах; виявлені помилки
минулих років та пов’язані з ними коригування; переоцінку статей фінансових
звітів; іншу інформацію, розкриття якої передбачене відповідними стандартами.
Своєчасність подання звітності має важливе значення для правильних і
своєчасних управлінських рішень. За умов ринкової економіки своєчасність
одержання власником (засновником) звітних даних набуває особливої актуальності,
оскільки ці дані дають необхідну інформацію для управління, виявлення міри
виконання завдань, а також для розробки заходів з удосконалення роботи
підприємств, об’єднань, концернів, галузей. Несвоєчасне подання звітності
ускладнює управління, призводить до необґрунтованих, неправильних рішень.
Згідно з чинним законодавством за порушення встановлених термінів подання
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звітності

винні

посадові

особи

притягаються

до

адміністративної

відповідальності, включаючи звільнення з посади
Тому, одним з основних джерел інформації про успішність ведення бізнесу
для інвесторів і інших стейкхолдерів, разом із зовнішніми даними, служить
звітність, що представляється самими господарюючими суб’єктами. В зв’язку з цим
поліпшення якості корпоративної звітності стає для компаній необхідною умовою
лідерства в конкурентній боротьбі.
Останнім часом, особливо за кордоном, спостерігається підвищення інтересу
до формування нового вигляду звітності. З боку компаній важливим напрямом
модифікації звітності є розширене представлення інформації по екології, соціальній
сфері і корпоративному управлінню. До даної категорії можна віднести наступні
види:
 звітність

в

області

стійкого

розвитку,

пропонована

Глобальною

ініціативою по звітності;
 звітність по корпоративній соціальній відповідальності;
 звітність по корпоративному управлінню;
 інтегрована

звітність,

запропонована

Міжнародним

комітетом

з

інтегрованої звітності.
Слід зазначити, що в даний час у більшості комерційних організацій, що
належать до самих різних галузей економіки, з’являється потреба у формуванні і
представленні інформації не тільки про своє фінансове положення, що склалося, і
досягнуті результати за звітний період, але і в оцінці свого фінансового
майбутнього. В зв’язку з цим змінюються підходи до вдосконалення фінансової
звітності.
Серйозним аспектом поліпшення якості розкриття звітної інформації в даний
час у світі виступає не тільки стимулювання компанії з боку стейкхолдерів, але і
посилення регулювання даного питання з боку держав. У Данії і Франції, наприклад,
були ухвалені закони, що зобов’язують включати в річний звіт інформацію про
програми корпоративної відповідальності. У Великобританії керівники пенсійними
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фондами повинні розкривати відомості про те, як вони використовували підходи
корпоративної соціальної відповідальності при ухваленні своїх інвестиційних
рішень.
Корпоративні права є специфічним об’єктом бухгалтерського обліку, тому на
кожному підприємстві мають бути розроблені форми внутрішнього звіту щодо
даних прав, які суб’єкт господарювання визначає самостійно. Зокрема, для
полегшення відображення корпоративних прав учасників акціонерного товариства
пропонуємо використовувати наступну форму внутрішнього звіту: «Звіт щодо
корпоративних прав за їх елементами» (табл. 2.12).
Таблиця 2.12.
Звіт щодо корпоративних прав за їх елементами [авторська розробка]
№ Елементи корпоративних
з/п
прав
1. Право на дивіденди

І
363065

Квартали
ІІ
ІІІ
463245
265155

ІV
363157

За рік
( грн.)

Питома
вага, %
20,3

1 452 622
2.
3

4

5.

Право на придбання та
викуп акцій
Право на частку при
розподілі
коштів
товариства
при
його
ліквідації
Право на виплату вартості
майна (у разі виходу
учасника)
Разом

Посадова особа,
яка склала документ

484000

578000

356200

519789

408380

564200

452000

502300

526300

1755745 2131745

1 937 989

27,2

208940

1 633 520

23,0

527250

553150

2 109 000

29,5

1600605

1645036

7 133 131

100

______________

_______________

Підпис

ПІБ

Дана форма звіту запропонована для наочного представлення інформації про
форми вираження корпоративних прав учасників суб’єкта господарювання з метою
прийняття своєчасних управлінських рішень. Разом з тим, ця форма внутрішнього
користування дозволить суб’єкту господарювання бачити питому вагу елементів
корпоративних прав.
Оскільки, в сучасних умовах господарювання на практиці існує проблема
щодо чіткого підходу до затверджених форм внутрішньої звітності, що
унеможливлює прийняття управлінським персоналом ефективних та оперативних
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рішень та зумовлює і актуалізує подальші дослідження. Разом з тим, для
вирішення цієї проблеми пропонуємо для внутрішнього користування суб’єктам
господарювання форму внутрішнього звіту щодо корпоративних прав за їх
елементами (табл. 2.13).
Основним напрямом вдосконалення підходів до складання корпоративної
звітності, стане формування компаніями інтегрованих звітів, що поєднують
фінансові дані, отримані на основі актуарних розрахунків. Формат такої звітності
повинен володіти всіма необхідними якостями для активного використання
стейкхолдерами [93].
Таблиця 2.13.
Внутрішній звіт про корпоративні права учасників акціонерного товариства на
прикладі ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД» за 2014 р. [авторська розробка]
№з
/п

ПІБ акціонера

Вид
корпоративного
права

Документ, що засвідчує
право акціонера
(назва цінного паперу)

Вартість,
грн

Загальна
кількість

1

Гусак А. О.

майнові

Прості іменні акції

526624,6

358248

2

Кулiш О. М.

майнові

Прості іменні акції

515190,9

350470

3

Українець Ю.С.

майнові

Прості іменні акції

668875

455017

Полякова О.М.

майнові

Прості іменні акції

227298,8

154625

4
5
6
Посадова особа,

______________

_______________

яка склала документ

Підпис

ПІБ

Дана форма звіту призначена для внутрішнього користування, що дозволить
найвищому

керівництву

акціонерного

товариства

проаналізувати

види

корпоративних прав у розрізі їх власників, і забезпечити ефективне функціонування
системи

бухгалтерського

управлінського персоналу.

обліку

з

метою

оперативного

інформування
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Разом з тим, необхідно розглянути порядок відображення корпоративних
прав у вигляді акцій, облігацій та дивідендів в облікових регістрах та фінансовій
звітності. Оскільки фінансова звітність повинна містити інформацію про форми
вираження корпоративних. Порядок внесення даних до облікових регістрів та
фінансової звітності залежить від форми ведення бухгалтерського обліку, яка
застосовується на підприємстві. Розглянемо детальніше, де відображаються
корпоративні права (рис. 2.7).
Документи щодо обліку корпоративних прав

Первинні документи щодо
корпоративних прав

Регістри обліку

Головна книга

зіставле
ння

Внутрішня звітність щодо
корпоративних прав

даних
Форма звітності № 1 “Баланс
(Звіт про фінансовий стан)”,
№ 2 “Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)”,
№ 3 “Звіт про рух грошових коштів ”,
№ 4 “Звіт про власний капітал ”

Рис. 2.7. Порядок відображення корпоративних прав при журнальній формі обліку
[авторська розробка]
Виявлено, що інформація щодо корпоративних прав учасників суб’єкта
господарювання за звітний період відображається у Журналах обліку № 1, 2, 3 та 4,
Головній книзі, оборотно-сальдовій відомості й на кінцевому етапі у звітності,
зокрема у формах № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», № 2 «Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупні доходи)», № 3 «Звіт про рух грошових коштів» і № 4
«Звіт про власний капітал», порядок складання яких встановлюється відповідними
нормативними документами. Оскільки що ПАТ складають звітність згідно МСФЗ
зміни відбуваються не в самих формах, а в додатках, тому необхідно користуватися
поняттям умовні активи згідно МСФЗ 37.
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У фінансовій звітності корпоративні права відображають у формі акцій,
дивідендів та інших, зокрема у формах 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»,
2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи)», 3 «Звіт про рух
грошових коштів», 4 «Звіт про власний капітал». Пропонуємо внести зміни у
форму 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан) до розділу 1 виділивши додаткової
статті до цієї форми під назвою «Корпоративні активи» які будуть відображатися на
рахунку 144 (табл. 2.14).
Таблиця 2.14.
Пропозиція щодо внесення змін до форми 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан).
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
Корпоративні активи
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

Код
рядка
2
1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

12
12082
36746
24664
888

10
9971
36753
26782
834

2109

2109

15091

12924

1030
1031
1035
1040
1045
1090
1095

Вважаємо, що дана пропозиція забезпечить прозорість інформації, що
дозволить оперативно прийняти ефективне управлінське рішення у майбутньому.
Крім того наближають його норми у сфері ведення обліку до вимог міжнародних
стандартів (зокрема в контексті подання звітності) й певним чином спрощують
роботу бухгалтерської служби акціонерного товариства.
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Формат надання звітності змінюється через нову філософію оцінки
фінансових результатів, зміст якої полягає в інтеграції головних фінансових
показників з нефінансовими, та публікування звітності на базі інтернет-платформи
[94,с. 49], формування сегментарної звітності. Основною властивістю корпоративної
звітності стає її публічність, повнота, оперативність, дозволяючи зацікавленим
користувачам формувати розширений образ господарської діяльності компанії та
фінансових результатів. Застосування інтернет-ресурсу пришвидшує отримання
інформації зовнішніми користувачами та полегшує доступ до власної інформації за
наявності налагодженої внутрішньої інформаційної системи і процедур доступу. В
результаті

посилюється

значення

інформаційної

функції

звітності,

чим

забезпечується ефективність конкуренції на ринку капіталу. Облікова інформація
перетворюється у виробничий фактор, котрий, як зазначає Н.Г. Сапожнікова,
раціоналізує використання капіталу [95, с. 37].
Таким чином, глобалізацію з одної сторони пропонується розглядати як
джерело нових можливостей в бухгалтерському обліку, його наповнення, з іншої –
як конфлікт міжнародних і національних інтересів в обліковій сфері. Під впливом
глобалізації бухгалтерський облік в корпораціях розвивається за напрямом
гармонізації, стандартизації, реформування системи регулювання в обліковій сфері.
Учасники корпоративних відносин зацікавлені в прозорості інформації,
сформованої за єдиними принципами. На основі звітності, підготовленої за єдиними
нормами, інвестори визначатимуть надійність і прибутковість компанії, вишукувати
альтернативні варіанти вкладання фінансових ресурсів незалежно від галузевої
належності і характеру діяльності. Відмінності концептуальних принципів
формування звітності в різних країнах призводять до неспівставності показників
звітності, незрозумілості її користувачами та неможливості прийняття ефективних
управлінських рішень. Процес інтернаціоналізації бізнесу потребує міжнародного
врегулювання, прийняття єдиних правил підготовки звітності. Адже звітність є
зв’язуючою ланкою між емітентами та інвесторами, спільна діяльність котрих
забезпечує їх взаємообумовлений розвиток. Виникає необхідність гармонізації і
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стандартизації в обліковій сфері, що гарантуватиме мінімізацію відмінностей в
правилах підготовки і розкриття інформації за національними стандартами
бухгалтерського обліку [96].
Достовірність облікової інформації досягається дією комплексу таких
інституціональних механізмів: впорядкованої системи професійних стандартів,
кодексів професійної етики, ефективної організації облікового процесу, формування
контрольного середовища, зовнішнього та внутрішнього [97, с. 105]. Основним
механізмом забезпечення достовірності інформації є система професіональних
стандартів [98, с 7].
В Україні використовується дворівнева система стандартів. Перший рівень
представлено Міжнародними стандартами фінансової звітності. Другий – системою
внутрішніх стандартів, положень і інструкцій, розроблених відповідно до облікової
політики компанії. Визначальними в межах діючої системи регулювання є вимоги
загальних стандартів. Другий рівень конкретизує положення загальних стандартів із
врахування галузевих особливостей підприємства, правила ведення бухгалтерського
обліку

уніфікуються.

Через

систему

внутрішніх

і

зовнішніх

стандартів

забезпечується підвищення якості сформованої звітної інформації за рахунок таких
факторів: пришвидшення і точність обробки даних, впорядкованість інформації,
регулярність відображення отриманих даних, передбачуваність і контрольованість
інформаційного

потоку.

Розвиток

бухгалтерського

обліку

в

корпораціях

супроводжується поступовим зростанням кількості законів України, постанов,
наказів, листів, регламентуючих ведення бухгалтерського обліку, підготовку і
подання фінансової звітності, затверджених форм фінансової, статистичної,
податкової звітності, звітності за загальнодержавним соціальним страхуванням. Для
удосконалення регулювання бухгалтерського обліку в Україні пропонується: внести
доповнення в Закон України про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні відносно регулювання бухгалтерського обліку суспільними професійними
організаціями поряд з державними органами, професійних і кваліфікаційних вимоги
для обрання на посаду головного бухгалтера корпорації (компанії, підприємства),
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статтею закону про консолідовану фінансову звітність. Також пропонується
розробити Концепцію підготовки і затвердження національних П(С)БО.
За результатами дослідження встановлено, що інтеграційні процеси в
економіці супроводжуються формуванням корпоративних структур, ускладненням
їх управління, що впливає на внутрішньо-корпоративну систему бухгалтерського
обліку. Зокрема, виявлено відсутність відображення корпоративних прав у звітності
суб’єкта господарювання, що унеможливлює прийняття ефективних управлінських
рішень, тому в роботі удосконалено форму 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»,
що підвищить прозорість інформації у звітності. Також, на сьогодні в практичній
діяльності існує проблема чітко затверджених форм внутрішньої звітності щодо
корпоративних прав. Для вирішення цієї проблеми запропоновано дві форми
внутрішнього звіту (Звіт щодо корпоративних прав за їх елементами та Внутрішній
звіт про корпоративні права учасників акціонерного товариства), що дозволить
суб’єкту господарювання проаналізувати їх стан.

2.3. Розвиток корпоративної інформаційної системи в обліковому
відображенні корпоративних прав
Однією з проблем в сучасного бухгалтерського обліку, звітності, контролю та
аудиту є вдосконалення даного напряму із застосуванням інформаційних
комп’ютерних систем.
Протягом останніх років значна частина дискусій, що стосуються розвитку
корпоративного менеджменту, протікає в напрямі практичного застосування
сучасних

інформаційних

технологій.

Проблематика

побудови

комплексних

управлінських систем виросла в окрему галузь науки про управління і стала
причиною розвитку цілої галузі високих технологій [99].
На ринку активізується діяльність транснаціональних корпорацій, виникають
міжнародні організації, утворюються регіональні і глобальні бізнес-мережі та інші
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форми бізнесу, в котрих об’єднується науковий, виробничий і фінансовий
капітал. Поглиблюються господарські зв’язки між країнами на основі інтенсивного
розвитку інтернаціоналізації виробництва і капіталу. Процес глобалізації постає в
центрі масової свідомості та наукових досліджень [100, с. 27].
Розвиток міжнародних економічних відносин, необхідність ефективної роботи
на ринку цінних паперів, інтернаціоналізація бізнесу породжує проблему
поінформованості всіх учасників ділового обороту на стадіях вкладання фінансових
ресурсів, їх обігу та розподілу прибутків (збитків). В цьому контексті наукові
дослідження в сфері бухгалтерського обліку спрямовуються на запровадження в
Україні МСФЗ, проблемні аспекти трансформації фінансової звітності, створення
системи глобального бухгалтерського обліку, методологію корпоративного обліку і
звітності, гармонізацію і стандартизацію бухгалтерського обліку, розвиток
бухгалтерського обліку як інституту та його інституціонального середовища
[93,100-109]. Проте, залишається малодослідженим питання формування системи
бухгалтерського обліку в корпораціях під впливом світових інтеграційних процесів
[110].
В сучасних умовах підвищуються вимоги до інформації, що відображає стан і
результати діяльності корпорацій. У будь-якій системі є інформація, яку необхідно
опрацювати відповідно до певних правил. Опис і відстеження правил опрацювання
даних виконує спеціалізована система – система управління діловими процесами
(часто її називають Workflow – системою), яка й підтримує методологічну
спільність.
Можна

виділити

три

основні

особливості,

притаманні

будь-якому

підприємству, незалежно від роду його діяльності [111]:
1.

Інформація

опрацьовуваних

–

узагальнене

співробітниками,

від

визначення

для

спеціалізованих,

різних

документів,

скажімо

фінансових

(рахунки, накладні тощо), збереження й опрацювання яких здійснюється
спеціалізованими програмами, до загальних організаційно-розпорядчих документів
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(накази, розпорядження, вказівки), що мають формати різних офісних додатків за
допомогою яких їх створюють і редагують.
2.

Маршрут проходження інформації – список осіб, груп і послідовність, в

якій вони мають опрацювати матеріали, а також терміни виконання робіт.
3.

Операції над документом – дії, які необхідно здійснити над документом

на різних етапах його опрацювання: редагування, візування, затвердження,
виконання, проводки тощо. Операції регламентуються, з одного боку, правами
доступу співробітників, які виконують окремі етапи роботи, а з іншого – різними
аналітичними операціями перетворення й опрацювання документів.
Опрацювання даних, як правило, потребує організації чіткої взаємодії фахівців,
які беруть участь у формуванні й аналізі інформації – хто, коли і що повинний
здійснити. Найоптимальніший спосіб наділити свій продукт такими спроможностями
– задіяти спеціалізоване ядро Workflow – системи.
Поряд з тим, що спеціалізоване ядро дає змогу визнати, а згодом у реальному
режимі часу одержувати оперативну, повну і достовірну інформацію про хід
опрацювання різних даних прикладної системи, воно ж забезпечує так зване
документування операцій (історію виконання завдань, пов’язаних з опрацюванням
інформації) та аудит роботи користувачів у системі (фіксування санкціонованих
операцій і спроб виконання заборонених) [111].
Розглянемо детальніше сутність і особливості інформаційної системи.
Інформаційна система представляє собою всю інфраструктуру підприємства,
яка за допомогою якої здійснюється управління всіма інформаційними та
документальними потоками, які включають перелічені обов’язкові елементи:
 кадрові ресурси, що відповідають за конфігурацію ПК і його відповідність
затвердженій інформаційній моделі.
 регламент розвитку інформаційної моделі і правила внесення в неї змін;
 інформаційна модель;
 кадрові ресурси (департамент розвитку, консультанти), що відповідають за
формування і розвиток інформаційної моделі;
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 програмний комплекс (ПК), конфігурація якого відповідає вимогам
інформаційної моделі (програмний комплекс є основним рушієм і, одночасно,
механізмом управління ІС);
 регламент внесення змін в конфігурацію ПК і склад його функціональних
модулів;
 апаратно-технічна

база,

відповідна

вимогам

по

експлуатації

ПК

(комп’ютери на робочих місцях, периферія, канали телекомунікації);
 експлуатаційно-технічні

кадрові

ресурси,

включаючи

персонал

по

обслуговуванню апаратно-технічної бази;
 правила використання ПК і призначені для користувача інструкції,
регламент навчання і сертифікації користувачів [99].
Програмні комплекси, призначені для впровадження як базис інформаційних
систем, володіють однією загальною характерною властивістю: вони складні для
оперативного ознайомлення. Ця проблема обумовлена наступними чинниками:
 складність не тільки внутрішніх механізмів роботи, але і спостережуваної
функціональної структури;
 великий

набір

специфічних

інструментів

для

різних

областей

менеджменту;
 наявність спеціальної термінології, великої кількості стандартів і псевдо
стандартів інформаційного менеджменту (дуже часто загальні концепції називають
стандартами або взагалі орієнтуються на «стандарти», що є частиною маркетингової
політики деяких розробників);
 доступність

матеріалів

виключно

рекламного

характеру,

фактична

відсутність опису реального досвіду використання програмного комплексу і
істинної статистики впроваджень [99].
Ключем

до

використання

інформаційних

систем

та

інформаційних

комп’ютерних технологій для підтримки діяльності підприємств є налагодження
зв’язків і бізнес-процесів як усередині підприємств, так і між ними. Цей процес
потребує створення внутрішніх організаційних бізнес-процесів і зв’язків, які здатні
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полегшити

б

переміщення

потрібної

інформації

як

між

підрозділами

підприємства, відповідальними за рекламу, збут, закупівлю, виробництво, фінанси,
транспортування і розподіл, так і між контрагентами на всіх етапах створення
доданої вартості.
До інформаційних систем, які можуть постійно адаптуватися до запитів всіх
користувачів, зовнішніх і внутрішніх, і реагувати на всі зміни у режимі реального
часу,

можна

зарахувати

корпоративні.

Для

централізованого

управління

об’єднанням підприємств використовується корпоративна мережа, компонентами
якої є локальні обчислювальні мережі, до яких можуть входити також магістральні
глобальні та міські мережі [112].
Підходи до визначення корпоративних інформаційних систем наведено на
рис. 2.8.
Основні підходи до трактування сутності
«корпоративна інформаційна система»

Система
управління

Технологія
управління

Корпоративна
інформаційна система –
це система управління
бізнес-процесами
підприємства, яка підтримує
функціонування підрозділів,
забезпечуючи розподілену
обробку інформаційних
потоків протягом усієї
технологічної ланки
процедур управління

Корпоративні
інформаційні системи
– це технологія
управління, що
об’єднує бізнесстратегію
підприємства і новітні
інформаційні
технології

Напрям
розвитку
Корпоративна
інформаційна система один зі стратегічних
напрямів економічного
розвитку, на основі
якого зосереджуються
величезні
інтелектуальні та
фінансові ресурси
країн, регіонів,
корпорацій

Рис. 2.8. Основні підходи до трактування сутності «корпоративна інформаційна
система»[систематизовано на основі [112]]
Дослідження виявили, що автори розглядають корпоративну інформаційну
систему з трьох основних точок зору, які систематизовані на рис. 2.8. Таким чином,
корпоративна інформаційна система є розвитком інформаційних систем для робочих
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груп, зазвичай орієнтованих на великі компанії. Для таких систем характерна
архітектура клієнт-сервер зі спеціалізацією серверів або багаторівнева архітектура.
При їх розробці можуть використовуватися ті самі сервери баз даних, що і при
розробці групових інформаційних систем, проте в корпоративних інформаційних
системах найбільшого поширення набули сервери Oracle, DB2, Microsoft SQL Server
тощо.
Основними ознаки сучасних корпоративних інформаційних систем:
 масштабованість інформаційної системи, яка розподілена на значній
території;
 багатоплатформне обчислення;
 розподілені обчислення за допомогою клієнт-серверної архітектури
(розв’язання задачі розподіляється між кількома комп’ютерами) [112].
Забезпечення розподіленої роботи і віддаленого доступу є обов’язковою
вимогою до інформаційних систем корпоративного рівня. Сучасні корпоративні
інформаційні системи мають відповідати певним вимогам:
 використання клієнт-серверної архітектури;
 організація безпеки за допомогою різноманітних методів контролю і
розмежування доступу до інформаційних ресурсів;
 підтримка розподіленої обробки інформації;
 модульний принцип побудови з програмно-незалежних функціональних
блоків;
 можливість розширення за рахунок відкритих стандартів;
 використання інтелектуальних технологій.
Вибір конкретної корпоративної інформаційної системи для впровадження є
складним завданням через їх високу вартість та різноманітність, тривалий час
впровадження та складну підготовку спеціалістів для обслуговування таких систем.
Задача призначена для створення й підтримки масивів інформації про
корпоративні права підприємства, їх відчуження, емісію, зворотній викуп,
погашення

та

торгівлю.

Мета

вирішення

задачі

–

автоматизація

обліку
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корпоративних прав, яка повинна підвищити точність і якість обліку, зменшити
кількість помилок, прискорити виконання типових операцій обліку, автоматизувати
більшість рутинних операцій, які доводиться виконувати обліковим робітникам.
Інформаційна модель обліку корпоративних прав наведена на рис.2.9
Облік корпоративних
прав
Баланс
(Звіт про
фінансовий стан).
ряд1031
Корпоративні
активи

Договір міни цінних паперів, договір
купівлі-продажу акцій, Реєстр акціонерів

Картку обліку
корпоративних
прав учасників
акціонерного
товариства
(форма ПД №
КОКП-1)

Право на дивіденди

Право на придбання
та викуп акцій

Звіт щодо
корпоративних прав
за їх елементами,
Внутрішній звіт про
корпоративні права
учасників
акціонерного
товариства на
прикладі

Право на частку при
розподілі коштів
товариства при його
ліквідації

Право на виплату вартості майна при виході
учасника

Рис.2.9 Інформаційна модель обліку корпоративних прав
Корпоративні

інформаційні

системи

охоплюють

усі

бізнес-функції

підприємства і створені для великих корпорацій, де ефект інформатизації базується,
як правило, на регламентації процесів виробництва й управління. Масштабність
діяльності і переважання структурованих процесів створюють передумови для
повного завантаження обладнання та ефективної експлуатації функціонального
програмного забезпечення. Корпоративні інформаційні системи цілком можуть
використовуватися як прикладні програми для конкретних задач обліку операції з
корпоративними правами.
Прикладами корпоративних інформаційних систем є:
1) корпоративна інформаційна система «ПАРУС» – система, орієнтована на
комплексну

автоматизацію

управління

й

обліку

на

середніх

і

великих
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підприємствах, а також у корпораціях, холдингах з територіально розподіленою
структурою;
2) корпоративна

інформаційна

система ФЛАГМАН

–

корпоративна

інформаційна система для комплексної автоматизації управління підприємствами;
3) корпоративна інформаційна система «Галактика». Можливості системи
дають право у цілісному інформаційному просторі оперативно ухвалювати основні
управлінські рішення, забезпечити керівників різного рівня управління необхідною і
достовірною інформацією для прийняття управлінських рішень.
4) корпоративна інформаційна система Global – корпоративна інформаційна
система, яка складається з набору пов’язаних застосувань (компонент, модулів,
автоматизованих робочих місць), кожний з яких реалізує певні бізнес-функції. Їх
повноцінна інтеграція між собою допомагає ефективно управляти підприємствами
різної галузевої приналежності.
Система Global призначена для автоматизації оперативного управління
компанією, а також ведення бухгалтерського та оперативного обліку. Різні варіанти
постачання дають можливість вибору саме тих застосувань, що необхідні клієнтові в
певний момент без обмежень можливостей розвитку [112].
5) корпоративна інформаційна система Oracle – це прибутковий і швидкий
шлях до побудови продуктивної системи управління компанією будь-якої сфери
діяльності.
Модульний підхід при впровадженні Oracle дозволяє замовнику почати з
мінімального набору модулів і поступово розширювати його, доповнюючи базову
функціональність системи і позбавляючи від необхідності придбання зайвих у даний
момент функціональних блоків. Існують такі групи модулів:
−

модулі Oracle для управління фінансами: Головна книга, кредитори, дебітори,

рух грошових засобів, основні засоби, фінансовий аналізатор.
− модулі управління матеріальними потоками: планування матеріальних
потоків,

управління

матеріальними

запасами,

планування

постачальників,

закупівля, введення замовлень, конфігуратор продукції, послуги, контроль якості.
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− модулі

Oracle

для

управління

виробництвом:

технологічне

проектування, конфігуратор продукції, специфікації, планування матеріального
постачання, планування виробництва, планування виробничих потужностей,
управління

матеріальними

запасами,

планування

постачальників,

закупівля,

незавершене виробництво, управління витратами, контроль якості, управління
безперервним виробництвом.
− модулі Oracle пo управлінню проектами: облік витрат по проектах,
виставлення рахунків по проектах, виробництво по проектах, облік персональних
витрат і часу [113, с. 44-45].
Розглянемо основні функціональні можливості Oracle [113].
Посилення зв’язків між підприємством і бізнес-партнерами. За допомогою
Oracle компанія може добитися значних поліпшень в роботі з постачальниками і
замовниками. Суть цих поліпшень у розширенні ринків збуту за рахунок залучення
нової клієнтури і поліпшення рівня обслуговування вже існуючих клієнтів.
Замовники можуть працювати з Інтернетом-додатками Oracle так само, як і
співробітники компанії. Вони самостійно можуть відвідувати Інтернет-сервер
підприємства для отримання свіжої інформації про ціни на продукти, що
поставляються, і послуги, про доступність номенклатурних позицій на складі
готової продукції, для розміщення замовлень на постачання і відстеження етапів їх
проходження. Клієнт отримує повний звіт, що містить статус замовлення, який
оновлюється в реальному часі в міру того, як товар переміщується зі складу на
відвантаження.

Точно

так

само,

використовуючи

Інтернет-додатки

Oracle,

постачальники компанії можуть отримувати інформацію про потребу підрозділів
підприємства в матеріалах і послугах, і відповідно коректувати власні плани
постачання.
Система інформаційної підтримки керівництва. Oracle Business Intelligence
System (OBIS, Система інформаційної підтримки керівництва) являє собою набір з
20 Інтернет-прикладних програм, призначених для відстежування і оперативного
відображення для керівництва найбільш значущих, з точки зору управління,
показників діяльності підприємства. Система виконує роль аналітичної надбудови
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над базовою системою управління ресурсами підприємства ERP. За її допомогою
керівники підрозділів і відділів можуть отримувати оперативну звітність про
функціонування своїх підрозділів.
Фінансовий аналіз і планування. Фінансовий аналіз потребує надання інформації
керівництву та більш широкому колу співробітників, яким часто необхідно приймати
обґрунтовані рішення на засадах оперативних, достовірних даних. Фінансовий
аналізатор Oracle дає право всім уповноваженим особам підприємства здійснити
пошук необхідної інформації, пояснювати дані до потрібної міри і своєчасно давати
результати, не очікуючи втручання співробітників відділу автоматизації або
бухгалтерії. Аналіз може бути будь-яким складним, оскільки засоби інтерактивних
запитів Oracle підтримують необмежену кількість аналітичних зрізів, що набагато
перевершує можливості звичайних засобів звітності.
Фінансова консолідація. Oracle вільно підтримує часті зміни і володіє значною
гнучкістю. Зміни організаційної структури підприємства, які нерідко трапляються в
сучасних організаціях, знаходять місце в системі за допомогою Редактора
організаційної структури.
Таким чином, запропоновані первинні документи щодо корпоративних прав
учасників акціонерного товариства, форми внутрішньої звітності, документи
контролера щодо перевірки даних прав у вигляді акцій, дивідендів та фінансових
інвестицій, а також відображення корпоративних прав акціонерів на аналітичних
рахунках бухгалтерського обліку можна впровадити в дане програмне забезпечення
на підприємстві, що дозволить оперативно сформувати звіти та надати інформацію
про стан даних прав з метою прийняття ефективних управлінських та інвестиційних
рішень.
Крім того, важливим фактором при створенні комплексних інформаційних
систем, що оперують даними, утвореними різними додатками (наприклад,
бухгалтерією, кадрами тощо), є створення універсального набору завдань, що дає
можливість користувачам системи в одному місці, не переключаючись між різними
додатками, одержувати актуальну інформацію для опрацювання тих або інших
матеріалів: доручень, наказів, різних повідомлень (про успішність виконання робіт
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тощо). Варто відмітити, що який би підрозділ, відділ не розглядався, поряд з
документами, що складають для його фахівців основний потік інформації
(наприклад, для фінансового відділу – різноманітні фінансові документи, для
конструкторського – креслення і технічна документація тощо). Існують різні
організаційно-розпорядчі документи, прямо не пов’язані з професійною діяльністю
даного підрозділу, але з якими, усі фахівці, без винятку, працюють, одна частина з
них, до того ж – створює, а інша – редагує або затверджує документи згідно з тим
рангом, який вони займають у цій організації. Даний тип документів властивий
будь-якій організації [111].
Разом з тим, щоб виконати покладені на нього доручення, фахівець змушений
працювати з офісними додатками (скажімо, для оформлення договорів), з поштою
(щоб вести листування з респондентами) і Web – навігатором (припустимо, щоб
одержувати найактуальнішу інформацію про конкурентів). В загальному підсумку,
виходить три додатки, до яких, звичайно, долучається ще й планувальник. Чим
більша кількість додатків бере участь у формуванні даних для виконання
передбачуваної корисної дії, тим складнішу комбінацію управління прикладними
засобами доводиться освоювати людині, яка працює за комп’ютером, що неминуче
підвищує ймовірність помилок.
Найчастіше на практиці використовують звичну, але не завжди зручну схему
взаємодії[111].
1. Користувач → дані → додаток опрацювання даних, що виражається в
ізольованості користувача від даних, які йому необхідно опрацювання, тобто, яким
чином виконавець отримає інформацію, що саме і до якого терміну він мусить
виконати..
2. Не врахований дуже важливий фактор контролю над ходом опрацювання
даних (тут розглядаємо площину дані → термін опрацювання → виконавець →
контролюючі особи). Найчастіше це виражається просто в різних вибірках даних,
які мають певні атрибути, що пов’язано з додатковими маніпуляціями користувача.
Для того, щоб уникнути невиконання завдання через фахівців, система має
відповідно до регламенту опрацювання даних здійснювати нагадування тим, кому
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ця робота доручена, та відповідальним у цілому за опрацювання конкретного
типу даних і від контролю усіх нюансів, пов’язаних з їхнім проходженням.
3. Гнучкість у зміні маршрутів (або схем) опрацювання даних (площина дані →
сценарій опрацювання). Стійка схема створення додатків припускає введення
обмежень на можливі значення і порядок зміни одного або декількох пов’язаних
атрибутів об’єкта з додатковою забороною виконувати залежні від них операції. Всі
ці умови задавалися жорстко в таблицях настроювання на етапі впровадження
системи або ж узагалі були незмінними.
Система управління діловими процесами дещо інша, а як інтегруюче ядро
будь-якої інформаційної системи, є можливість дуже гнучко простежувати
відношення завдання → опрацьовувані дані → діловий процес. Саме такий підхід
уможливлює «оживити» інформацію, зробити її активною як стосовно користувачів,
які мають її опрацювати, так і стосовно тих хто контролює хід виконання робіт.
Тільки така структура прикладної системи дасть змогу швидко і правильно
підключати до неї функціональні додаткові модулі без зупинки комплексу і без
необхідності додаткового навчання користувачів для нового робочого місця, адже
фахівці усе одержують в одному місці – наборі «інформація для опрацювання», де
знаходяться завдання, пов’язані з виконанням різних доручень, опрацюванням
документів, наказів, розпоряджень, не виключаючи інформацію з особистого
планувальника тощо [111].
Технічно зручність супроводу системи визначається наявністю системи
допомоги, складністю настроювання системи під конкретну предметну область,
можливістю її розширення і необхідністю залучення стороннього персоналу для
розширення або настроювання системи. Зокрема, необхідно з’ясувати, як
здійснюється

розширення

системи,

наскільки

це

питання

відображене

в

документації, і чи потрібно для цього залучати співробітників організації, що надала
систему. Щодо документації до системи, варто перевірити відповідність довідкової
інформації поточної версії системи, бо довідка може бути укладена для попередньої
версії продукту [114].
Таким

чином,

встановлено,

що

корпоративна

інформаційна

система

розглядається безпосередньо з трьох основних точок зору, зокрема як система
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управління, технологія управління та один із напрямів стратегічного розвитку
суб’єкта

господарювання.

Разом

з

тим,

при

дослідження

корпоративних

інформаційних систем для цілей бухгалтерського обліку систематизовано їх основні
особливості. Також, варто відмітити, що на сьогодні існує безліч постачальників
програмних комплексів з великою кількістю рішень, які відрізняються між собою
функціональністю,

складністю

та

вартістю.

Тому,

вибір

постачальника

корпоративної інформаційної системи доцільно здійснювати в режимі комерційного
тендеру, що дозволяє максимально об’єктивно аналізувати пропозиції і вести
наочний діалог з потенційними постачальникам.
Висновки до розділу 2
На основі проведеного дослідження організації та методики бухгалтерського
обліку операцій з корпоративними правами можна зробити наступні висновки:
1. Від правильної організації бухгалтерського обліку корпоративних прав
акціонерів залежить їх ідентифікація для цілей бухгалтерського обліку. Дослідивши
організаційну, методичну та технічну складові облікової політики акціонерного
товариства запропоновано елементи облікової політики: встановлення складу
корпоративних

прав

учасників

акціонерного

товариства;

порядок

оцінки

корпоративних прав кожного з учасників акціонерного товариства; ведення
аналітичного обліку операцій, пов’язаних з корпоративними правами; нарахування
та виплата дивідендів учасникам акціонерного товариства; встановлення форм
внутрішньої звітності щодо даних прав акціонера; передбачити робочий план рахунків,
зокрема в частині корпоративних прав акціонерів; інформаційне та програмне
забезпечення ведення бухгалтерського обліку корпоративних прав; забезпечення
системи внутрішнього контролю щодо даних прав з метою їх захисту; встановлення
порядку проведення інвентаризації майна, що дозволить сформувати відповідні
положення

облікової

політики,

для

ефективної

організації

та

методики

бухгалтерського обліку операцій з корпоративними правами з метою надання
повної, достовірної та своєчасної облікової інформації для потреб управління.
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2. Належне ведення бухгалтерського обліку та оформлення корпоративних
прав дозволяє господарюючим суб’єктам запобігати порушенню чинного законодавства.
Разом з тим, ведення бухгалтерського обліку передбачає необхідність повного та
достовірного відображення всіх фактів господарського життя у первинних документах,
що забезпечується документуванням. В роботі систематизовано ряд документів щодо
операцій, пов’язаних з корпоративними правами та запропоновано форму
первинного документу - Картку обліку корпоративних прав учасників акціонерного
товариства, що надасть можливість узагальнити інформацію про корпоративні права
учасників акціонерного товариства та є основою для прийняття достатньо
оперативних та ефективних рішень у майбутньому.
3. У дисертаційному дослідженні систематизовано документи щодо
корпоративних прав за групами: організаційні, розпорядчі, спеціалізовані та
первинні. Також, встановлено відсутність чітко затверджених форм первинних
документів щодо операцій, пов’язаних з корпоративними правами учасників
акціонерного

товариства.

Тому,

в

роботі

запропоновано

Картку

обліку

корпоративних прав учасників акціонерного товариства, що дозволить вищому
керівництву підприємства сформувати інформаційну базу для цілей достовірного
й аналітичного відображення та контролю ефективності здійснення операцій,
пов’язаних з корпоративними правами акціонерів.
4. На сьогодні існують неточності в методиці облікового відображення
корпоративних прав, що призводить до несвоєчасного та неправильного їх відображення
через відсутність достовірної інформації про них. Зокрема, запропоновано удосконалити
для

внутрішнього користування

суб’єктів господарювання

аналітичний

облік

господарських операцій щодо корпоративних прав, які відображаються у складі
фінансових інвестицій на рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»:
144 «Корпоративні права»: 144.1 «Право на дивіденди»; 144.2 «Право на придбання
та викуп акцій»; 144.3 «Право на частку при розподілі коштів товариства при його
ліквідації»; 144.4 «Право на виплату вартості майна при виході учасника».
Вважаємо,

що

застосування

даних

аналітичних

розрізів

до

рахунку

14 «Довгострокові фінансові інвестиції» дозволить суб’єкту господарювання
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підвищити ефективність контролю і бухгалтер зможе оперативно надати
інформацію управлінському персоналу для прийняття рішень.
5. Корпоративні права, виражені у формі акцій, облігацій та фінансових
інвестицій є специфічним об’єктом бухгалтерського обліку і не знаходить
відображення у фінансовій звітності, що призводить до суттєвих викривлень
інформації про дані об’єкти. В роботі запропоновано внести зміни до форми 1
«Баланс (Звіт про фінансовий стан) до розділу 1 «Необоротні активи» уведення
додаткової статті до цієї форми під назвою «Корпоративні активи», які будуть
відображатися на рахунку 144 «Корпоративні права», що дозволить своєчасно
прийняти ефективне управлінське та інвестиційне рішення у майбутньому. Разом з
тим, в практичній діяльності існує проблема чітко затверджених форм внутрішньої
звітності щодо корпоративних прав. Для вирішення цієї проблеми запропоновано
дві форми внутрішнього звіту - Звіт корпоративних прав за їх елементами та
Внутрішній звіт про корпоративні права учасників акціонерного товариства, що
дозволить найвищому керівництву акціонерного товариства проаналізувати види
корпоративних
функціонування

прав

у

системи

розрізі

їх

власників,

бухгалтерського

і

обліку

забезпечити
з

метою

ефективне

оперативного

інформування управлінського персоналу
6. Перед підприємствами на теперішній час постає проблема застосування
сучасних інформаційних технологій на практиці. Зокрема, в роботі систематизовано
основні підходи до трактування сутності «корпоративна інформаційна система»,
узагальнено вимоги та особливості до їх використання. Практика застосування
корпоративних інформаційних систем показала, що оскільки на сьогодні існує
різноманітне програмне забезпечення, то вибір постачальника корпоративної
інформаційної системи доцільно здійснювати в режимі комерційного тендеру, що
дозволяє максимально об’єктивно аналізувати пропозиції.
Результати дослідження опубліковані в [70,71,75; 115-117].
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РОЗДІЛ 3
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ
3.1. Теоретичні основи внутрішнього контролю
В сучасних умовах діяльності акціонерних підприємств одним із найбільш
ефективних заходів щодо виникнення, наявності та припинення корпоративних прав
є належна організація системи внутрішнього контролю, що дозволить своєчасно
виявляти і попереджати порушення, підвищувати оперативність та якість прийняття
управлінських

рішень.

Проте,

на

сьогодні

у

суб’єктів

господарювання

спостерігається тенденція до збільшення фінансових зловживань і неефективного
використання коштів акціонерного товариства, що впливає на результати його
діяльності. Необхідність удосконалення організації внутрішнього контролю в
частині

корпоративних

прав

учасників

акціонерних

товариств

підкреслює

актуальність дослідження.
Вагомий внесок у розвиток окремих аспектів внутрішнього контролю
здійснили такі науковці як М. Білуха, Ф. Бутинець, А. Герасимович, М. Корінько,
М. Кужельний,

В. Лишиленко,

Н. Малюга,

М. Мельник,

Л. Нападовська,

В.Пантелеєв, О. Редько, В. Родіонова, В. Рудницький, В. Сопко, Л. Сук, В. Шевчук,
М. Шигун та ін.
Раціональність та оптимальність внутрішнього контролю, як складної
багаторівневої системи, забезпечують не окремі операції або процедури, а
системний підхід до організації як кожного етапу, так і контрольного процесу в
цілому, а також адаптування завдань, інформаційної бази та порядку проведення
контрольних перевірок до специфічних особливостей об’єкта контролю.
Організація внутрішнього контролю повинна бути цілісною єдиною системою
взаємопов’язаних способів, прийомів і методів, які охоплюють увесь комплекс
контрольних процедур, починаючи з формування інформаційної бази, проведення
контрольних дій та закінчуючи узагальненням результатів контролю [118].
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На сьогодні є декілька підходів до трактування сутності поняття
«контроль». Розглянемо їх детальніше.
Контроль [франц. controle] – перевірка, спостереження для встановлення
відповідності чого не будь певним вимогам. Контроль – це система спостереження і
перевірки процесу функціонування об’єкта управління, визначення результатів
управлінського впливу на об’єкт з виявленням відхилень, допущених в ході
виконання управлінських рішень. Контроль, як економічна категорія являє собою
ефективний засіб попередження, виявлення та запобігання порушенням і
посяганням на національне багатство країни, складову частину господарського
управління, його функцію, метод реалізації управлінських рішень; причину
позитивних і негативних явищ на всіх ділянках виробничої діяльності; систематичну
конструктивну діяльність керівників органів управління, спрямовану на наближення
фактичного виконання до поставленої мети [119, c.78].
Існуючі сучасні системи внутрішнього контролю не повною мірою виконують
властиву цьому інституту функції щодо усунення інформаційної асиметрії й
підвищення результативності бізнесу, особливо за умов існування великої кількості
факторів впливу на діяльність підприємства. Недооцінка ролі й збереження
традиційного підходу до формування систем внутрішнього контролю звужують
границі одержання економічними суб'єктами корисної й профільної інформації
контрольно-аналітичного характеру.
Сучасній внутрішній контроль є засобом зворотний зв'язок між об'єктом
управління і органом управління, інформуючи про існуючий стан об'єкту і фактичне
виконання управлінські рішення. Серед складових внутрішнього контролю значне
його місце займає внутрішній аудит.
Внутрішній аудит здатний вирішувати проблеми, пов'язані з розробкою
науково

обґрунтованої,

формування

відповідної

інформаційних

баз

та

мінливим
своєчасних

сучасним

вимогам,

релевантних

системи

управлінських

рекомендацій для прийняття оптимальних управлінських рішень з розвитку
господарюючих суб'єктів не тільки на сьогодні, але й на довгострокову перспективу.
Фахова служба внутрішнього аудиту здатна за допомогою прийомів, властивих
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виключно аудиту, не тільки перевіряти та оцінювати проблемні ситуації, але й
прогнозувати її майбутній розвиток, а також формувати відповідні управлінські
рекомендації. Крім цього, наявність належного внутрішнього контролю та аудиту у
сфері корпоративних відносин, організованого на основі міжнародних стандартів,
зараз розглядається як необхідний атрибут приналежності до цивілізованого
співтовариства.
Історія становлення аудиту доводить, що аудит - інституційна категорія. З
одного боку - інститут аудиту наділено функціями, які забезпечують його
реалізацію, - вони трансформувалися з «наглядових» функцій на етапі становлення
аудиту в минулі часи до «управлінських» на сучасному етапі суспільногоекономічного розвитку.
Для організації ефективної роботи служба внутрішнього аудиту (контролю)
повинна мати відповідну форму управління. На наш погляд, система управління
служби внутрішнього аудиту або контролю має включати основні елементи, що їх
подано у вигляді управлінської моделі.
Не менш актуальна, ніж проблема самої організації служби внутрішнього
аудиту, є проблема контролю якості виконання аудиторських завдань, та
ефективності служби в цілому [120].
Порівняно недавно - в кінці 90-х років - з'явилося формулювання поняття
«внутрішній аудит» в теорії та практиці українського управління та аудиту. Разом з
тим, як і всі інші українські нововведення, включення внутрішнього аудиту до
галузі управління було ініційована закордонними інвесторами країни, які висували
умови подальшого одержання кредитів при наявності введення в українську
практику ведення бізнесу західних ( найчастіше американських) вимог та норм.
Внутрішнім

аудитом

можуть

керувати

керівництво

підприємства,

уповноважений орган або спеціально уповноважені службовці. Внутрішній аудит
забезпечує гарантує достатньо надійне виконання таких завдань :


ефективність діяльності;



економічність діяльності;



дотримання встановлених норм та правил;
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дотримання вимог чинного законодавства;



надійність та точність фінансової звітності;



збереження активів;



досягнення підприємством встановленої мети.

Результатами

діяльності

системи

внутрішнього

аудиту

в

здійсненні

управління підприємством є: підвищена увага управлінню, удосконалення методів
оцінки ризиків, зменшення випадків порушень законодавства, підвищення
ефективності, економія коштів, підвищення «надійності» звітності, збереження
активів [121, с. 328-331].
У загальному значенні управлінський (внутрішньогосподарський) контроль
підприємницької діяльності - це організована уповноваженими особами система
нагляду і перевірки ефективності використання майна у процесі підприємницької
діяльності, законності і доцільності здійснення господарських операцій, збереженні
активів, виявлення резервів їх використання, запобігання втратам ресурсів.
Здійснення

підприємницької

діяльності

потребує

управлінського

(внутрішньогосподарського ) контролю за наступними чинниками:
- точність виконання прийнятих управлінських рішень;
- дотримання термінів виконання прийнятих управлінських
рішень;
- збереження та підзвітне використання ресурсів у процесі підприємницької
діяльності.
Для організації ефективного управлінського (внутрішньогосподарського)
контролю

вирішальне

значення

має

середовище.

Середовище

організації

управлінського (внутрішньогосподарського) контролю підприємницької діяльності
- це сукупність взаємовідношень між структурними підрозділами та посадовими
особами у процесі здійснення підприємницької діяльності суб'єкта господарювання.
Середовище
передбачає

управлінського

загальне

відношення,

(внутрішньогосподарського)
обізнаність

та

виконання

контролю
обов’язків

управлінського персоналу під час здійснення управління підприємством.
Найважливішим фактором створення сприятливого середовища з точки зору
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організації

управлінського

контролю

(внутрішньогосподарського)

підприємницької діяльності є стиль роботи керівництва.
Управлінський

(внутрішньогосподарський)

контроль

підприємницької

діяльності здійснюють окремі посадові особи та працівники структурних та
функціональних підрозділів суб'єкта господарювання. Працівники або власник
(учасник) підприємства є суб'єктами управлінського контролю підприємницької
діяльності. Їх обов’язки полягають в здійсненні контрольних процедур при
виконанні своїх обов'язків або тільки на підставі надання їм таких прав.
Ефективна підприємницька діяльність можлива лише за умови наявності
компетентних та у відповідною до напряму діяльності фахово-підготовлених
працівників, які повинні відповідати визначеним засновниками та управлінським
персоналом принципам [122].
В

Україні

сформувалася

система

нормативно-правового

регулювання

внутрішньогосподарського контролю.
На першому рівні встановлено єдині правові та методологічні основи
організації та ведення внутрішнього контролю.
На другому рівні регулювання діють національні П(С)БО, які містять
положення з контролю при веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової
звітності.
На третьому рівні знаходяться нормативно-правові акти міністерств і
відомств, які регламентують діяльність підприємств та управління ними, а також
передбачають проведення контролю; на четвертому рівні підприємство має право
самостійно встановлювати порядок організації контрольних операцій, обирати або
розробляти систему, форми й методи контролю господарських операцій, порядок
ведення обліку та звітності, з урахуванням своєї специфіки.
З огляду на складність та багатовекторність системи, слід погодитись з тим,
що внутрішньогосподарський контроль має виняткове значення для адаптації
підприємства до умов зовнішнього середовища. Основоположною причиною
здійснення контролю є саморегулюючі фактори розвитку. В результаті їх
використання суб’єкт господарювання має можливість управляти підприємством та
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досягати встановлених цілей за допомогою використанням наявних ресурсів.
Щоб реалізувати право на здійснення контролю, на підприємстві мають бути
прийняті деякі правові підстави, повноваження керівництва підприємства, засоби
здійснення впливу на об'єкт контролю тощо. Застосування в практиці трьох підходів
до організації внутрішньогосподарського контролю (процесного, системного та
ситуаційного) відображає потреби менеджменту підприємства.
Отже, реалії сучасного бізнес-середовища констатують критичне ставлення до
«абсолютизації» інформації, яка формується в системі бухгалтерського обліку, тому
у

новітньому

розумінні

внутрішньогосподарського

контролю

прийнято

кваліфікувати як систему. Складовими системи визначено об'єкти контролю,
суб'єкти контролю та контрольні дії.
Для введення внутрішньогосподарського контролю у практику вітчизняних
підприємств та його розвитку доцільним є використання досвіду контролю, обліку
та аудиту в Україні, критичне вивчення відповідного зарубіжного досвіду, його
адаптація до функціонування українських суб'єктів підприємництва в умовах ринку,
обґрунтування шляхів подальшого розвитку цієї системи в нашій державі [123].
Найважливішою відмінною якістю внутрішнього контролю, є забезпечення
підсумкових результатів. Дослідження літературних джерел свідчить, що в останні
роки цим питанням приділяється все більше уваги. Сморжанюк Т. П. вважає
надійним шляхом вдосконалення контроль через комп’ютеризовану систему. Даний
автор виділяє в комп’ютерній системі контролю загальні, прикладні та оцінюючі.
Під загальними засобами контролю можна розглядати, як такі, що полягають в
системі внутрішнього контролю та в цілому.
Прикладні обіймають конкретні об’єкти обліку, а оцінюючий полягає в
визначенні якісної оцінки введення даних з конкретного обліку та їх обробки і
виведення. Тобто, виділяючи ці види він схиляється до певної системи, що сприяє
важливістю в встановленні та постійній підтримці розподілу засобів контролю [124,
с. 148].
В умовах автоматизації обліку, процес комп’ютеризації системи контролю не
вимагатиме значних додаткових витрат і зусиль. Для контрольного процесу в
умовах комп’ютеризації характерні: 1) перевірка даних за допомогою програмних
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засобів підприємства, які перевіряються імітацією облікових даних; 2) перевірка
даних

спеціальних

контрольних

програм,

підготовлених

працівниками

підприємства, що перевіряється; 3) перевірка даних спеціальних програм,
підготовлених контролюючою організацією.
Хоч мова в даному випадку йде про ревізію та аудит, які є формами
зовнішнього контролю, проте дане твердження справедливе і стосовно застосування
відповідних методів і системою внутрішнього контролю. Щодо цього, ми вважаємо,
найбільш прийнятними перші два підходи. Адже третій – може бути використаний
лише у випадку зовнішнього контролю.
Обґрунтуванням даної позиції служить той факт, що по-перше, програмний
продукт, розроблений суб’єктом контролю, не функціонує в інформаційній системі
об’єкта контролю. По-друге комп’ютерне обладнання самого підприємства, що
перевіряється, надто недосконале для завантаження та нормальної роботи
підготовленої суб’єктом контролю програми. Завдяки автоматизації аналітичних
процедур контролю можна досягти більшої оперативності та ширшого охоплення
об’єктів, у нашому випадку корпоративних прав.
Найбільш популярним програмним продуктом, використання якого дозволяє
повністю або частково автоматизувати контрольні процедури є «1С: Бухгалтерія» з
відповідними додатковими програмами або без них. Також достатньо прийнятним
для автоматизації контролю є програмний продукт «1С: Підприємство 8», який
дозволяє формувати систему повідомлень про відхилення рівнів фактичних витрат
від нормативних (запланованих).
Для автоматизації контролю, а також формування інформації, яка має ознаки
аналітичних результатів можна використовувати спеціальне програмне забезпечення
E&Y Microstart. Для реалізації аналітичних процедур з метою контролю велике
значення мають ті програмні продукти, які дозволяють без особливих зусиль
провести підсумковий та прогнозний аналіз.
Найбільш придатними для цих цілей є програми: Audit Expert, Альт-Финансы,
БЭСТ-Ф, ЭДИП, SuperCalc, VisiCalc, Lotus 1-2-3, Quattro Pro, ИНЕК-Аналитик та
інші. Заслуговує на увагу програма автоматизації фінансового аналізу Audit Expert.
Це програма, яка спеціалізована на проведенні комплексного аналізу фінансового
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стану та результатів діяльності підприємства. Основною вихідною інформацією
для аналізу служать фінансові звіти підприємств, а додатковою – опис структури
активів, власного капіталу та позик компанії, а також спеціальні таблиці по
структурам користувача.
Для більш ефективного застосування комп’ютерної техніки при проведенні
контролю доцільно використовувати комп’ютер не лише для обробки та подання
інформації, а й безпосередньо в процесі аналізу даних та формулювання певних
висновків.
Сучасний рівень розвитку технічної бази та програмного забезпечення
свідчить про достатньо суттєві здобутки та наявність потужних можливостей
інформаційних технологій. Враховуючи той факт, що їхній розвиток створює значні
вторинні ефекти для усіх секторів економіки, сприяючи економічному зростанню та
процвітанню, прискорює розвиток економіки та посилює конкурентоспроможність,
використання можливостей інформаційних технологій в галузі контролю також
матиме значний позитивний ефект [125].
У сучасній науковій літературі (як вітчизняній, так і закордонній) не вдалося
знайти цілісної концепції корпоративного контролю. Нижче представлено таку
концепцію, що складається з наступних структурних елементів:
1) економічний і юридичний зміст корпоративного контролю;
2) підґрунтя корпоративного контролю;
3) фінансово-економічні переваги контролюючого статусу;
4) сутність і класифікація методів контролю;
5) механізм реалізації корпоративного контролю;
6) організація ефективного корпоративного контролю [126].
Корпоративний контроль - цілісна категорія, яка поєднує управлінські і
фінансові елементи. Управлінська складова центру контролю передбачає прагнення
встановлювати політику акціонерних товариств і підбирати виконавців їх волі, а
фінансова полягає в контролі операцій, активів, фінансових потоків і розподіленні
згідно зі своїми інтересами доходів акціонерного товариства. Автори Ю. Кочеврін і
В. Кудряшов поруч із управлінськими аспектами виділяють важливість фінансових
причин здійснення контролю [126]. Вони розуміють контроль як здатність групи
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контролю перерозподіляти певну частину корпоративних доходів на власну
вигоду, як можливість впливати на структуру і обсяг грошових потоків.
Специфіка корпоративного контролю полягає у тому, що він має необоротний
і безальтернативний характер для топ-менеджерів акціонерних товариств. Будь-яке
рішення, прийняте керівництвом акціонерного товариства, що суперечить інтересам
контролюючої групи, може бути нею заблоковано або скасовано. Управління
акціонерного товариства не може оскаржити, змінити чи скасувати рішення,
прийняті

центром

контролю.

Якщо

якесь

рішення,

попередньо

прийняте

керівництвом акціонерного товариства, суперечить інтересам контролюючої групи,
воно може бути нею скасовано.
Розглянемо юридичну сутність корпоративного контролю. У простих
підприємницьких структурах, де юридичний власник може бути точно визначений,
контроль є правом власника цього підприємства самостійно або за допомогою
призначених ним осіб використовувати капітал за своїм розсудом і з найбільшою
для себе вигодою. Отже, контроль юридичним власником передбачає законну
реалізацію його владних повноважень. У той же час контроль, здійснюваний не
власниками капіталу, є втручанням у виняткову компетенцію власника. По суті,
невласницька контролююча група розпоряджається чужими капіталами, не несучи
за це жодної юридичної відповідальності. Контролююча група формує виконавчу
дирекцію, здійснює вплив на неї з метою реалізації своїх інтересів.
У випадку, коли акціонери не є власниками, тобто їхні права по відношенню
до акціонерного товариства мають не абсолютний, а відносний характер, виключних
прав контролювати акціонерне товариство не мають ані акціонери, ані топменеджери, ані жодна інша група..
Можливість

існування

формального

(юридичного),

і

неформального

(фактичного) контролю відзначають багато фахівців (Д. Котц, Ю. Рубін, О. Радигін,
Ю. Королюк), але кожен із них розуміє цей феномен по-своєму [127;с. 44; 72].
Як зазначає автор Педько А.Б. [126]: контроль де-юре належить власникові
контрольного пакету акцій, а контроль де-факто може бути у руках цього власника
або іншої особи, що встановила контроль не лише шляхом придбання акцій, але і з
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використанням непрямих методів – видачі кредиту, голосування за довіреністю,
силового захоплення, незаконного судового рішення, особистої домовленості тощо.
Усі порушення повинні виявлятись на рівні внутрішнього контролю, а так
вони виявляються державним контролем, який тягне за собою значні фінансові
санкції. Ці випадки спричинені як наявністю деяких проблем на державному рівні,
які спричинюють тенденції до збільшення кількості основних фінансових порушень,
а й погано організованого внутрішнього контролю на підприємствах.
Основною ціллю задля досягнення ефективності системи внутрішнього
контролю у частині корпоративних прав акціонерів є, насамперед, створення
спеціального незалежного підрозділу – відділу внутрішнього аудиту (контролю).
Доцільність його формування на підприємствах може бути доведена тим, що це
дозволить керівництву здійснювати ефективний контроль за окремими акціонерами,
структурними підрозділами і виявити найбільш перспективні напрями розвитку, а
також давати рекомендації фінансово-економічним та бухгалтерським відділам
стосовно покращення результатів їхньої роботи [118].
Важливою в методичному відношенні є проблема класифікації контролю.
Аналіз багатьох літературних джерел показав, що ця проблема залишається
недостатньо дослідженою. У зв’язку з цим спробуємо виділити базові ознаки
класифікації корпоративного контролю й охарактеризувати основні види контролю
(табл. 3.1).
Таблиця 3.1.
Класифікація корпоративного контролю [128]
Вид корпоративного
контролю
2
ініціативний

позитивний

за суттю

Ознака
поділу
1

кворумний
вирішальний
негативний
абсолютний

Характеристика контролю
3
дає можливість використовувати корпоративні процедури
дозволяє необхідною кількістю учасників зборів
сформувати кворум для визнання даного засідання
правомірним в рамках діючого законодавства та
внутрішніх актів корпоративного контролю
дає можливість прийняти або не прийняти в межах
корпоративних процедур певне рішення
якщо позитивний контроль дає право на одержання
додаткових прав, то негативний контроль дає гарантію,
що інші акціонери таких прав не одержать
інтегрує в собі елементи позивного та негативного
корпоративного контролю.
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2
повний

3
прийняття управлінського рішення шляхом голосування
25 % власників акцій + 1 % власників акцій

неповний

прийняття управлінського рішення шляхом голосування
25 % власників акцій

ситуаційний

повноваження акціонера залежить від поведінки інших
акціонерів та розподілом акцій між ними

за ознакою
диспозитивності

за ознакою
винятковості

в залежності від дій
третіх осіб

1

за повнотою

Продовження табл.3.1

умовний

повноваження акціонера не залежать від інших акціонерів,
проте їх дії можуть впливати на реалізацію цих
повноважень

безумовний

повноваження акціонера повністю не залежать від дій
інших акціонерів і можуть бути реалізовані

винятковий

виняткове право контролю належить лише групі більшості
акціонерів

невинятковий
диспозитивний

виняткове право контролю належить лише об’єднанню
декількох груп акціонерів

ступіть контролю може бути змінена загальними зборами
акціонерів
ступіть контролю не може бути змінена загальними
зборами акціонерів

не диспозитивний

Поглиблене

дослідження

корпоративного

контролю

не

можливе

без

встановлення джерел (витоків, підґрунтя) контролю. Наприклад, (коли підприємство
знаходиться у приватному володінні) контроль, який сконцентровано в одних руках,
має у своїй основі три фундаментальних економіко-соціальних інститути –
власність, владу і розпорядження доходами, сполучених між собою причиннонаслідковою залежністю. Основою контролю є приватна власність особи, його
адміністративна влада і змога розпоряджатися прибутками підприємства.
У корпораціях джерел контролю набагато більше (рис. 3.1).
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Основа корпоративного контролю

Власність

Розпорядження
доходами й
активами АТ
Влада

Ділові
відносини

Правові норми

Інформація

Родинні зв’язки

Рис. 3.1. Основа корпоративного контролю [126]
Проаналізувавши дані рис. 3.1 встановлено, що наведена класифікація витоків
корпоративного контролю може бути науково-методичною основою для визначення
відносин здійснення контролю. Розглянемо кожен елемент детальніше.
У даному контексті власність виступає як відносини відношення капітальних
благ до певних осіб із відповідними правами власності, основою яких є таке
володіння. Останні фіксуються в титулах власності, що підтверджують факт участі у
зареєстрованому

акціонерному

капітали

акціонерних

товариств

(акціях)

і

правомочність грошових претензій кредиторів (облігаціях, векселях, інших
боргових зобов’язаннях). Через те, що в процесі своєї життєдіяльності корпорація
використовує не лише власний капітал, але й позичені кошти, виникають відносини
фінансової залежності від кредиторів. Контроль над грошовими зобов’язаннями
акціонерного товариства із боку кредиторів виступає повноцінним джерелом
контролю.
Повноваження влади можуть базуватися на: володінні великими пакетами
цінних паперів акціонерного товариства; адміністративному статусі в організації;
юридичних нормах; конфіденційній інформації про акціонерне товариство тощо.
Надійну основу корпоративного контролю представляє собою управління
операціями, активами і доходами акціонерних товариств. Акціонерне законодавство
переважної більшості країн світу дозволяє його наглядовій раді розподілити доходи
акціонерного товариства з подальшим санкціонуванням загальними зборами
акціонерів
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Правові норми, з яких випливають відносини контролю, доцільно розділити
на чотири групи:
− законодавчі норми;
− норми договірного (контрактного) права;
− норми внутрішньокорпоративного права;
− судові рішення [126].
Контроль акціонерів базується на акціонерному праві і внутрішньо
корпоративних актах. За допомогою норм договірного права встановлюється
контроль із боку контрагентів і фінансових установ, що полягає у наданні однією
стороною сприяння іншій стороні в обмін на зобов’язання останньої слідувати
визначеній політиці чи розподіляти доходи певним чином.
Судові рішення, що виносяться за корпоративними спорами, нерідко
призводять до зміни структури корпоративного контролю Узагальнення вітчизняної
практики захоплення, зміцнення і перерозподілу корпоративного контролю дозволяє
дійти висновку, що всі ці операції супроводжуються (підкріплюються) рішеннями
судів різних інстанцій. Більш детальний аналіз наведено у додатку В.
Ділові відносини виступають класичною основою формування контролю
контрагентами, фінансовими установами, кредиторами. До кредиторів відносимо
юридичних і фізичних осіб, що володіють оформленими належним чином правами
вимоги стосовно акціонерних товариств(облігаціями, векселями, іншими борговими
цінними паперами). Хоча, у строгому сенсі, кредиторами можуть бути фінансові
установи, постачальники, підрядники, держава, працівники підприємств та інші
групи.
У нашій державі основу малого, середнього і рідко великого бізнесу
складають «сімейні» фірми, в яких на відміну від європейських країн, де родичі
рідко займають менеджерські посади, призначення родичів на ключові позиції є
звичайною практикою. Недостатній професіоналізм цих осіб призводить до
неефективного управління компаніями.
Інформація відіграє найважливішу роль у встановленні, зміцненні і
перерозподілі контролю над акціонерним товариством, особливо конфіденційна
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інформація, яку мають топ-менеджери, великі акціонери, банки, кримінальні
структури, що є підґрунтям контролю з їх боку. Захоплюючи контроль, такі групи
прагнуть монополізувати доступ до конфіденційної інформації і використовувати її
винятково у власних інтересах В умовах «непрозорого» корпоративного управління
реєстродержателі і реєстратори зі суто допоміжних організацій перетворюються на
провідні фігури, за допомогою яких контролююча група відстоює права контролю у
боротьбі з конкурентами.
Оскільки публічні акціонерні товариства згідно чинного законодавства
України підлягають під проведення обов’язкового аудиту, то аудитор повинен
оцінити систему внутрішнього контролю. Оцінка аудитором системи внутрішнього
контролю визначається на основі певних елементів (рис. 3.2).
Основні елементи системи внутрішнього контролю корпоративних
прав на підприємстві
Наявність компетентного персоналу, що заслуговує на довіру, з
чітко визначеними правами та обов’язками
Наявність розподілу упорядкованих посадових обов’язків між
працівниками, що беруть участь у формуванні інформації щодо
корпоративних прав учасників акціонерного товариства
Дотримання необхідних формальних процедур під
формування інформації щодо корпоративних прав учасників

час

Наявність контролю за документацією, що безпосередньо
стосується корпоративних прав
Своєчасне складання первинних документів при виникненні або
припиненні корпоративних прав
Організація системи внутрішнього контролю (аудиту)
підприємстві, зокрема в частині корпоративних прав

на

Рис. 3.2. Основні елементи функціонування внутрішнього контролю
корпоративних прав на підприємстві [авторська розробка]
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Першоосновою контролю мажоритарних акціонерів є їхні права, пов’язані з
власністю на акції, зокрема права на: обирання ради директорів і взяття участі у
вирішенні основних питань життєдіяльності акціонерного товариства; одержання
частини прибутку акціонерних товариств у формі дивідендів; відшкодування втрат
при ліквідації товариства; пільгову купівлю акцій наступних емісій; контроль і
одержання інформації безпосередньо або через ревізійні органи; вільне відчуження
акції і «розщеплення» власницьких повноважень.
Юридичною основою переважання великих акціонерів виступає принцип
акціонерного права, згідно з яким на зборах акціонерів голосують не акціонери, а
їхні капітали. Для збереження свого панування великі акціонери використовують
широкий арсенал методів, зокрема: завищення вартості майна і майнових прав,
внесених як немонетарні активи до зареєстрованого акціонерного капіталу
акціонерного

товариства;

процедурні

обмеження

прав

дрібних

акціонерів;

розщеплення (спліт) акцій.
В результаті проведеного дослідження виявлено, що в сучасних умовах
розвитку економіки одним із найбільш ефективних заходів щодо виникнення,
наявності та припинення корпоративних прав є належна організація системи
внутрішнього контролю, що дозволить своєчасно виявляти і попереджати
порушення, підвищувати оперативність та якість прийняття управлінських рішень.
Корпоративний контроль розглядається як цілісна категорія, яка поєднує владну і
фінансову складові. Владні інтереси центру контролю полягають у прагненні
диктувати політику акціонерним товариствам і добирати виконавців власної волі, а
фінансові – контролювати активи, операції, фінансові потоки і розподіляти згідно зі
своїми інтересами доходи акціонерного товариства.
Отже, корпоративний контроль є складною економічною, фінансовою,
владною, правовою і соціальною категорією, що потребує свого теоретичного
осмислення і чіткої законодавчої регламентації. Основною ціллю задля досягнення
ефективності системи внутрішнього контролю у частині корпоративних прав
акціонерів є, насамперед, створення спеціального незалежного підрозділу – відділу
внутрішнього контролю (аудиту).
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3.2. Організації та методики внутрішнього контролю
корпоративних прав
Система корпоративного контролю визначається як складова системи
корпоративного управління, призначена для збалансування інтересів учасників
корпоративних взаємовідносин у процесі їх участі в корпоративній діяльності. Тому,
більшість дослідників визначають корпоративний контроль як функцію управління,
яка буде направлена на досягнення мети власників і зацікавлених у діяльності
корпорації осіб, за її допомогою можна відстежувати відхилення і корекцію
управлінських рішень, які завжди впливають на частину інтересів учасників
корпоративних взаємовідносин.
Мета корпоративного контролю, як зазначає А.Є. Черпак [129] полягає у
підвищенні

ефективності

функціонування

ринково-орієнтованих

акціонерних

товариств за рахунок своєчасного впливу на процес балансування інтересів
зацікавлених

осіб,

що

забезпечується

через

свідомо

побудовану

систему

корпоративного контролю.
Побудова системи корпоративного контролю має бути спрямована на
вирішення завдань, які поставлені перед нею, за рахунок формування на основі
принципів корпоративного контролю такого складу елементів та взаємозв’язків між
ними, який дозволяє забезпечити збалансування інтересів суб’єктів корпоративного
контролю з метою розвитку корпорації, при витрачанні суб’єктами оптимальної
кількості ресурсів на контроль та застосуванні мінімальної кількості контрольних
заходів щодо обраних об’єктів контролю.
Суб’єкти корпоративного контролю - це фізичні або юридичні особи (органи
державної влади, учасники за розміром пакету акцій, збори власників, збори
засновників, наглядова рада, менеджери, працівники підрозділів, ревізійна комісія,
служба внутрішнього аудиту), які мають право здійснювати комплекс заходів щодо
об'єктів корпоративного контролю. Об'єктами корпоративного контролю є контроль
за виконанням найважливіших бізнес-процесів і бюджетів; контроль за виконанням
норм статуту й інших важливих корпоративних нормативних актів; контроль за
рухом найбільш ліквідних активів, що не відносяться до розряду сировини,
матеріалів і готової продукції; контроль за угодами і ключовими кадровими

153

рішеннями; контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів, ради
директорів), які забезпечують коригування управлінського впливу.
Отже, об'єкти

корпоративного

контролю

-

це визначені

суб’єктами

корпоративного контролю об'єкти моніторингу, для яких встановлюються адекватні
умовам середовища та інтересам зацікавлених осіб «зони» (точки) контролю,
здійснюється розробка та впровадження коригувальних заходів.
Адаптація

системи

корпоративного

контролю

можлива

за

рахунок

коригування підсистеми розкриття інформації, розподілу повноважень між
органами управління, внесення змін до внутрішніх документів, запровадження
стратегічного бюджетування, вдосконалення процедур голосування, встановлення
обмежень щодо стягнення інсайдерської ренти, вдосконалення організації та
процедур роботи органів управління [129].
Сучасні погляди на систему здійснення реалізації корпоративного контролю
характеризується фрагментарністю, поверхневістю, що особливо стосується аналізу
процесу контролю у акціонерних товариствах. У закордонних корпораціях у ході
еволюції контролю відбувалося поступове становлення певних форм і способів
контролю, що дозволило вивчити їх із достатнім ступенем деталізації.
Механізм здійснення корпоративного контролю передбачає схему, що описує
етапи здійснення контролю в акціонерному товаристві. Він здійснюється і
спрямовується на основі інтересів контролюючої групи.
Його компонентами виступають:
1) вектор контролю;
2) органи, через які здійснюється контроль (провідники контролюючого
впливу);
3) участь центру контролю в цих органах;
4) способи здійснення контролю.
Існують найрізноманітніші способи здійснення контролю через різні суб’єкти,
з використанням різних форм участі панівної групи в діяльності цих суб’єктів.
Реалізації механізму корпоративного контролю наведено на рис. 3.3.
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Рис. 3.3. Механізм реалізації корпоративного контролю [126]
Таким чином, роботу даного механізму у загальних рисах можна описати так.
На основі власних інтересів й обраного вектора контролю центр контролю визначає
органи, через які відбуватиметься вплив, форми і конкретні способи контролю.
Практика контролю в різних акціонерних товариствах може вносити поправки в
стадії вибору різних компонентів цього механізму, але їх склад залишається
незмінним.
Зупинимося більш детально на ключових компонентах даного механізму –
способах здійснення контролю і провідниках контролюючого впливу.
Основними способами здійснення корпоративного контролю, як видно з
рис. 3.3 є: директивне управління корпорацією; призначення та звільнення членів
ради директорів і вищих керівників корпорації; оцінка прийнятих управлінських
рішень і заборона невигідних для центру контролю рішень; неформальний тиск на
керівництво корпорації.
Можливе використання інших способів контролюючого впливу – зміна
області

прийняття

рішень

для

топ-менеджерів,

демонстративний

вихід

представників центру контролю зі складу ради директорів тощо. Це відноситься
перш за все до поточного контролю діяльності вищих керівників акціонерного
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товариства. Що ж стосується стратегічного контролю то це відбувається шляхом
позитивного голосування на Загальних зборах акціонерів.
Контроль у більшості випадків здійснюється через раду директорів
акціонерного товариства, добір якої є прерогативою центру контролю. Роль ради
директорів як провідника політики центру контролю настільки значна, що судові
інстанції роблять висновок про наявність контролю конкретної групи за
присутністю її представників у раді директорів Представникові центру контролю
при цьому зовсім не обов’язково обіймати посаду голови ради директорів.
В українських компаніях малого і середнього бізнесу головні адміністративні
посади майже повсюдно зайняті представниками панівних груп. У великих
вітчизняних корпораціях, де рівень компетентності і масштаб відповідальності
набагато вищі, в останні роки намітилася тенденція до заміни керівників, які раніше
призначалися

за

родинними

чи

іншими

суб’єктивними

принципами,

на

висококваліфікованих професійних топ-менеджерів.
Як свідчить закордонний досвід, створення комітетів у вузькому складі, але із
широкими повноваженнями, дозволяє відстороняти від участі у процесі прийняття
рішень неугодних директорів, що репрезентують інтереси конкуруючих груп або
міноритарних акціонерів. В акціонерному товаристві можуть утворюватися комітети
з питань аудиту або контролю, очолювати ці комітети можуть члени наглядової ради
товариства, які обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність
цього товариства [12].
З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту (контролю)
наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади
внутрішнього аудитора або контролера (створення служби внутрішнього аудиту або
контролю).

Внутрішній

контролер

(аудитор)

(служба

внутрішнього

аудиту/контролю) призначається наглядовою радою і є підпорядкованим та
підзвітним безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з питань
аудиту(контролю) [12].
Існують ознаки, за якими методи контролю можна класифікувати, незважаючи
на їх різноманітність. Такі ознаки наведені в таблиці 3.1
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Головними

обставинами,

за

якими

визначається

кількісна

оцінка

контрольного пакету акцій, є норми законодавства, які встановлюють межу захисту
акціонерів, і особливостями корпоративного управління.
Дана класифікація ґрунтується на тому, що власник пакета, що не перевищує
50 % усіх голосуючих акцій корпорації, впливає на діяльність цієї корпорації, тоді
як власник пакета у діапазоні від 50 % + до 100 % голосуючих акцій контролює її.
Таблиця 3.2.
Класифікація пакетів акцій і відповідних їм типів впливу /контролю/ [126]
Пакет акцій
Тип впливу
Реальні права і можливості акціонера
Тип і величина
Якісна характеристика (контролю)
пакета
пакета
1
2
3
4
Мінорний
Формальна участь у –
Акціонер має право:
(міноритарний)
процесі
прийняття
- Брати участь у роботі загальних зборах
від 1 акції до 10 % корпоративних рішень
акціонерів (надалі ЗЗА) і голосувати за
них.
- Входити до складу органів управління
акціонерним товариством.
- Звертатися до суду з позовами до
акціонерного товариства, включаючи
позови про визнання ЗЗА недійсними.
Вимагати викуп належних йому
акцій у визначених випадках
Ініціативний від Надає деякі важелі Незначний Усі права, що випливають із володіння
10 % + 1 до 25 %
впливу на рішення вплив
мінорним
пакетом
акцій,
плюс
акціонерних товариств
можливість:
- Зміни до порядку денного ЗЗА.
- Разом із представниками ДКЦПФР
контролювати реєстрацію для участі на
ЗЗА.
- Вимагати від правління акціонерних
товариств
скликання позачергових
зборів у будь-який час і за будь-яким
приводом і у випадку відмови скликати
їх самостійно.
Вимагати
ревізійної
перевірки
діяльності
правління
акціонерним
товариством.
Мажорний
(мажоритарний)
від 50 %+ 1 до
60 %

Забезпечує прийняття Мажорита
рішень із питань, що рний
вимагають
простої контроль
більшості голосів (1/2)

Усі права, що випливають із володіння
меншими
пакетами
акцій,
плюс
здатність приймати рішення з питань,
що вимагають простої більшості
голосів, у тому числі формувати просту
більшість членів наглядової ради,
правління
і
резервної
комісії
акціонерного товариства.
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Продовження табл.3.2
1
2
3
Неповний
Надає
змогу Неповний
контрольний від одноосібно
контроль
60 % + 1 до 75 %
забезпечити кворум на
ЗЗА

Повний контроль Надає
змогу Повний
від 75 % + 1 до одноосібно проводити контроль
90 % - 1
ЗЗА
і
приймати
рішення з будь-яких
питань, позбавляючи
інших
акціонерів
можливості впливати
на рішення ЗЗА
Абсолютний
Гарантує одноосібне Абсолютн
контрольний від прийняття рішень із ий
90 % до 100 %
усіх питань у всіх контроль
органах управління

Відомо,

що

володіння

контрольним

4
Усі права, що випливають із володіння
меншими пакетами акцій, плюс:
- Можливість одноосібно забезпечувати
кворум ЗЗА.
- Право призначення більшості (2/3)
членів органів управління акціонерного
товариства.
Усі права, що випливають із володіння
меншими пакетами акцій, плюс:
- Здатність одноосібно проводити ЗЗА.
- Можливість приймати рішення з будьяких питань.
- Можливість домінувати в органах
правління.
- Можливість позбавляти пакети, що
належать іншим акціонерам, своєї
голосуючої сили.
Одноосібне
панування
над
акціонерними товариствами.

пакетом

голосуючих

акцій

є

найжорсткішим і найнадійнішим методом контролю, оскільки всі інші методи
відступають перед «голосуючою власністю» панівної групи. Досвід різних країн
свідчить, що для утримання економічної влади контрольним пакетом акцій потрібно
володіти постійно і тривалий час.
Важливими перевагами непрямих методів контролю виступають гнучкість,
економічність,

скритий

характер,

можливість

обходу

антимонопольного

законодавства. Досить часто за допомогою таких методів формуються жорсткіші
відносини залежності, ніж у системі акціонерної участі. Для панівної групи
скорочення частки акціонерної участі, компенсоване посиленням непрямого впливу,
означає зменшення ступеня ризику.
У нашій країні кількості непрямих методів контролю менший, а вони самі
використовуються набагато рідше. Використання непрямих методів розглядається
як захоплення контрольного пакету акцій або прямого скуповування активів. Так,
популярна практика взяття державних пакетів акцій в управління головною метою

158

має «витягування» ресурсів із підконтрольного підприємства і використання їх
для участі у конкурсі з продажу цього пакета. Управління голосами міноритарних
акціонерів за довіреністю розглядається вітчизняними центрами і контролю як
перший крок до придбання акцій цих акціонерів. Навіть використання такого
класичного джерела контролю, як договірні відносини, у нашій країні лише
випереджає купівлю контрольного пакета.
Значного поширення в Україні набули специфічні методи непрямого
контролю, які не зустрічаються у постіндустріальних країнах: прийняття
протиправних судових рішень за позовами дрібних «підставних» акціонерів,
використання «кишенькових» реєстродержателів, невиконання або ігнорування
акціонерного законодавства та інші.
В умовах економіки ієрархія джерел непрямого контролю в порядку спадання
значущості має такий вигляд:
− влада в усіх її проявах і різновидах;
− правові норми та їх порушення;
− розпорядження активами, операціями і доходами акціонерного товариства;
− ділові відносини;
− інформація, а точніше асиметричний розподіл інформації;
− власність держателів боргових зобов’язань;
− родинні зв’язки.
Відповідно до принципів корпоративного управління у широкому розумінні
внутрігосподарський контроль розглядають як систему, за допомогою якої
спрямовують і контролюють діяльність товариства.
При розкритті інформації товариство не повинно обмежуватися тільки
фактичними відомостями, а й розкривати обґрунтовані прогнози стосовно майбутніх
результатів своєї господарської діяльності й фінансового стану. Більшість рішень,
які приймають учасники корпоративних відносин на основі наданої товариством
інформації, є фінансовими. Тому під час проведення перевірки необхідно особливу
увагу приділяти достовірності й своєчасності розкриття інформації про фінансовогосподарську діяльність акціонерного товариства.
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У рамках проведення контролю корпоративного управління також потрібно
перевірити, щоб емітент не менше одного разу на рік інформував громадськість про
свій господарсько-фінансовий стан та результати діяльності (друкував річний звіт).
Перевіряється дотримання порядку випуску, зберігання й обліку акцій.
Сума виданої або поверненої акції кожному акціонеру має підтверджуватися
прибутковим або видатковим касовим ордером. Відбувається ознайомлення з
аналітичним обліком цінних паперів, де вони враховуються за видами (акції,
облігації), місцями зберігання, матеріально відповідальними особами, купюрами
(серіями і номерами), з’ясовується, чи обґрунтовано рішення про випуск акцій, яке
має бути прийняте засновниками акціонерного товариства або загальними зборами
акціонерів.
Потрібно впевнитися у правильності віднесення витрат на відповідні рахунки
виробничих витрат (витрати з розміщення цінних паперів, зі здійснення підписки,
оплата послуг нотаріальних контор, юристів тощо). Організаційні витрати, які
підлягають відшкодуванню акціонерним товариством, мають бути відображені на
його балансі як видатки майбутніх періодів, які потім списуються на рахунки витрат
обігу.
Слід звернути увагу на правильність розрахунку дивідендів, поштових
переказів і платіжних відомостей на виплату заробітної плати.
Крім того, під час перевірки доходів за рахунок продажу акцій, облігацій та
інших цінних паперів, аудитор повинен впевнитися у правильності розрахунку і
перерахування податків з прибутку в бюджет відповідно до чинного законодавства.
Одним з методів контролю є інвентаризація грошових коштів, основних
засобів, матеріальних і нематеріальних активів, виробничих запасів, що дає змогу
виявити фактичну наявність цих об'єктів корпоративних прав і порівняти цю
наявність з документами первинного обліку.
Також слід зазначити, що виплата дивідендів на корпоративні права, в тому
числі належні державі, і сума цих дивідендів залежить від рішення загальних зборів
акціонерів й розміру чистого прибутку, що припадає на одну акцію.
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Методологічні засади формування інформації про чистий прибуток на одну
просту акцію та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 24 «Прибуток
на акцію» [130, с.81-85].
Загальна методика здійснення внутрішнього корпоративного контролю
операції з корпоративними правами полягає в проведенні певних процедур.
Перш за все це перевірка прозорості і належного розкриття інформації.
Наступним кроком є перевірка органів управління товариством і посадових осіб
органів управління товариства, їх компетенції, порядку прийняття ними рішень,
перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють, порядку укладання
правочинів, у вчиненні яких є зацікавленість.
Визначити й оцінити права та обов’язки акціонерів товариства, дати оцінку
системі внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку установчих документів і
власного капіталу.
Важливим є визначення умови про категорії акцій, що випускаються
товариством, та їхню номінальну вартість і кількість, права, привілеї та обмеження,
пов'язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та
повернення капіталу; кількість акцій, які перебувають у власності членів
виконавчого органу, та перелік осіб, частка яких у статутному фонді перевищує 5%;
акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам.
Завдання контролю також полягає в перевірці правильності відображення
доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звіті про
фінансові результати у ході звичайної діяльності з точки зору рахунку, суми та
періоду та визначення витрат у звіті про фінансові результати у ході звичайної
діяльності вірно відображені з точки зору рахунку, суми та періоду.
Необхідним є аналіз щодо того, чи операції по визначенню прибутку
правильно відображені на відповідних рахунках, у відповідних розмірах та у
відповідних періодах, а розділи звіту про фінансові результати стосовно розрахунку
прибутку й розрахунку прибутковості акцій належним чином описані й розкриті
відповідно до стандартів бухгалтерського обліку та вимогами законодавства.
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На останньому етапі здійснюється перевірка порядку розподілу прибутку
(покриття збитку), що залишається в розпорядженні економічного суб'єкта за
результатами року після сплати обов'язкових платежів
Вважаємо за доцільне удосконалити методику внутрішнього контролю
корпоративних прав. Під методикою внутрішнього контролю корпоративних прав
розуміємо сукупність послідовних етапів, які за їх функціональним призначенням
можна згрупувати у стадії (організаційну, методичну, результативну), необхідність
дотримання яких зумовлена виконанням завдань, поставлених перед суб’єктом
контролю (рис. 3.4)
Методика внутрішнього контролю корпоративних прав
1

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТАДІЯ
мета,суб’єкт,об’єкт, завдання, джерела інформації, прийоми контролю

2

МЕТОДИЧНА СТАДІЯ
З’ясування правильності оформлення первинних документів щодо
виникнення та припинення корпоративних прав
Перевірка відображення корпоративних прав на рахунках
бухгалтерського обліку
З’ясування правильності відображення корпоративних прав у
фінансовій звітності

3

РЕЗУЛЬТАТИВНА СТАДІЯ
Виявлення порушень і зловживань щодо корпоративних прав
Розробка заходів щодо захисту корпоративних прав

Рис. 3.4. Методика внутрішнього контролю корпоративних прав
[авторська розробка]
Організаційна стадія передбачає визначення: мети - оцінки правильності,
достовірності відображення корпоративних прав в системи бухгалтерського облік;
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суб’єктів - служб внутрішнього контролю; об’єктів контролю - обліковоаналітичної системи та звітності акціонерних товариств з обліку корпоративних
прав; завдань - перевірки первинного обліку, відображення на рахунках
бухгалтерського обліку, у звітності; джерел інформації; прийомів контролю,
необхідних для його здійснення.
Методична стадія внутрішнього контролю корпоративних прав полягає у
з’ясуванні

правильності

оформлення

первинних

документів,

облікового

відображення корпоративних прав учасника акціонерного товариства та фінансової
звітності.
При проведенні внутрішнього контролю корпоративних прав, контролеру
необхідно розробити пакет робочих документів, серед яких програма перевірки
(додаток Д), яка складається для організації ефективного процесу контролю. Робочі
документи контролера є записами, за допомогою яких,контролер реєструє проведені
під час перевірки процедури і формує відповідні висновки на підставі отриманої за
результатами перевірки інформації. Робочі документи можуть бути створені на
паперових або електронних носіях.
При проведені формальної перевірка реєстрації господарських операцій з
корпоративними
здійснення

правами,

дозволяє

контролеру

контролювати

правильність

виправлень у документах, а також наявність і

достовірність

передбачених реквізитів. Форму відомості відхилень за результатами формальної
перевірки наведено у додатку Е.
З метою контролю оподаткування операцій з корпоративними правами
потрібно провести нормативно-правову перевірку, за допомогою якої з’ясувати
правильність та обґрунтованість використаних законодавчих актів. Результати
перевірки відображаються у робочому документі наведеному у див. дод. Е.
Використання методичного прийому нормативно-правової перевірки дозволяє
здійснити контроль за дотриманням підприємством вимог чинного законодавства
щодо корпоративних прав.
Виявлення зловживань і порушень корпоративних прав, їх аналіз і
встановлення винних осіб здійснюється на результативній стадії внутрішнього
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контролю. На ній також відбувається перевірка виконання рішень і контроль за
здійсненням розроблених пропозицій.
Разом з тим, в роботі запропоновано документи (Програма перевірки
корпоративних прав учасників акціонерного товариства, робочі документи
контролера та Звіт контролера про результати внутрішньої перевірки корпоративних
прав учасників акціонерного товариства), які необхідні, особі, яка проводить
перевірку суб’єкта господарювання та полегшать перевірку з метою виявлення
порушень та встановлення відповідних відхилень. Детальна інформація щодо даних
документів наведена в додатку Д і Ж.
Необхідно відмітити основні завдання служби контролю (внутрішнього
аудиту) з перевірки операцій щодо корпоративних прав:
– встановлення правильності документального оформлення щодо виникнення
та припинення корпоративних прав;
– перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку корпоративних прав;
– підтвердження законності й правомірності відображення на рахунках
бухгалтерського обліку операцій щодо корпоративних прав учасника акціонерного
товариства.
Необхідно розглянути засоби внутрішнього контролю корпоративних прав
учасників акціонерного товариства. На сьогодні засоби контролю (процедури)
досить різноманітні й визначаються специфікою діяльності підприємства. З погляду
контролера, який оцінює заходи внутрішнього контролю підприємства, засоби
контролю можна класифікувати таким чином:
−

контроль

запобігання

використовується

для

попередження

або

перешкоджання небажаним діям;
−

контроль не виявлення спрямований на виявлення або розкриття небажаної

−

контроль виправлення призначений для усунення (запобігання) помилок

дії;
або небажаних дій.
До найбільш поширених засобів контролю можна віднести:
−

компетентність персоналу;
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−

ведення

документації

та

бухгалтерських

записів

в

частині

корпоративних прав учасника акціонерного товариства;
−

наявність ефективного порядку санкціонування;

−

адекватний розподіл обов’язків;

−

зустрічні взаємоперевірки бухгалтерських записів;

−

перевірка правильності здійснення документообігу, у тому числі суцільна

нумерація створених документів, реєстрація документів у спеціальних журналах,
перевірка порядку їх зберігання і архівування та ін.;
−

контроль з боку головного бухгалтера за якістю роботи підпорядкованих

їм співробітників та не залежні контрольні процедури;
−

контроль облікових записів та реалізації заходів, спрямованих на

обмеження доступу не уповноважених осіб до системи документообігу і ведення
бухгалтерського обліку;
−

виявлення причин суттєвих розбіжностей.

Застосування вказаних заходів дозволяє здійснювати своєчасне виявлення
порушень корпоративних прав акціонера та оперативний їх захист.
Сучасна побудова належної системи внутрішнього контролю корпоративних
прав учасників акціонерного товариства неможлива без застосування інформаційних
технологій. Безумовно, застосування комп’ютерних технологій значно впливає на
якість проведення контролю.
Однак, слід мати на увазі, що контрольні функції автоматизуються найважче.
Зокрема, основні напрямки побудови і розвитку системи внутрішнього контролю в
акціонерних товариствах, зокрема в частині корпоративних прав при застосуванні
комп’ютерних інформаційних систем такими як:
−

трансформація елементів методу бухгалтерського обліку при використанні

комп’ютерних інформаційних систем;
−

контроль якості електронного документообігу;

−

удосконалення комп’ютерних форм та системи бухгалтерського обліку;

−

розробка

підприємств;

методологічного

забезпечення

внутрішнього

контролю
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−

налагодження комп’ютеризованих процедур внутрішнього контролю;

−

нагляд щодо якості внутрішнього контролю.

В ході проведеного дослідження встановлено, що в Україні найпопулярнішим
методом внутрішнього контролю є «війни за контроль» і скуповування акцій на
фондовому ринку, тоді як тендерні пропозиції, акумуляція голосів та інші
цивілізовані методи залишаються незатребуваними.
Оскільки, на сьогодні відсутній єдиний підхід до методології внутрішнього
контролю корпоративних прав учасника акціонерного товариства, то в роботі
запропоновано власне її бачення, що дозволить своєчасно виявити порушення
корпоративних прав учасників акціонерного товариства та оперативно забезпечити
їх захист. Разом з тим, розроблено документи (Програма перевірки корпоративних
прав учасників акціонерного товариства, робочі документи контролера та Звіт
контролера про результати внутрішньої перевірки корпоративних прав учасників
акціонерного товариства), які необхідні, особі, яка проводить перевірку суб’єкта
господарювання з метою встановлення відповідних відхилень.
3.3 Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю корпоративних прав
Система внутрішнього контролю на акціонерних товариствах це всі внутрішні
правила і процедури контролю запроваджені адміністрацією для забезпечення
стабільного

та

ефективного

функціонування

підприємства

дотримання

внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання
активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і
повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової і
управлінської інформації. Тому система внутрішнього контролю – це організація
усередині підприємства.
Найважливішою

функцією

внутрішнього

контролю

є

забезпечення

дотримання працівниками підприємства своїх посадових обов'язків.
Наявність розподілу упорядкованих посадових обов’язків між працівниками,
котрі беруть участь у формуванні інформації щодо корпоративних прав учасників
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акціонерного товариства, веденні справ і формуванні інформації, допоможе
уникнути зловживань і крадіжок, а також виявляти випадкові помилки. Наявність
контролю за фактичною наявністю документів, що засвідчують корпоративні права
учасника акціонерного товариства повинне забезпечити захист їхніх прав.
Підставою для виникнення або припинення корпоративних прав учасника
акціонерного товариства здійснення таких операцій мають бути своєчасно складені
первинні документи у відповідності зі встановленими вимогами до їх складання,
визначеними діючими нормативними актами.
У зв’язку з цим автор Пишна Є.Б. [133] виокремила наступні принципи та
вимоги

щодо

організації

ефективної

системи

внутрішнього

контролю

на

підприємстві. А саме:
−

надійність (керівництво підприємства повинно встановити належну

систему внутрішнього контролю і забезпечити її функціонування);
−

динамічність (динамічне приведення у відповідність мети та спонукальних

мотивів контрольної діяльності);
−

адаптивність (прагнення до підтримки певного балансу внутрішніх

можливостей розвитку системи внутрішнього контролю та зовнішніх, котрі
генеруються зовнішнім середовищем);
−

саморегуляція

(корегування

системи

внутрішнього

контролю

та

підтримання її оптимальних параметрів, відповідно до змін функціонування на
мікро- і макрорівнях);
−

постійність (постійне та ефективне функціонування системи внутрішнього

контролю дозволяє своєчасно виявляти випадки шахрайства, господарських
порушень, регулюючих фінансово-господарську діяльність);
−

безперервність

розвитку

та

удосконалення

системи

внутрішнього

контролю (система внутрішнього контролю на підприємстві повинна функціонувати
безперервно і при її створенні слід ураховувати умови її розробки і особливості
майбутнього функціонування, розвитку і удосконалення, оскільки її відповідність
реальності і ефективності залежать від рівня компетентності та відповідальності
виконавців).
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Застосування комплексного підходу дозволяє обґрунтувати основні вимоги,
яким повинна відповідати організація ефективної системи внутрішнього контролю
підприємства:

адекватність

організаційної

структури

системи

внутрішнього

контролю; регламентація внутрішнього контролю; інформаційна безпека та захист
інформації.
Побудова належної системи внутрішнього контролю підприємства повинна
ґрунтуватися на певних принципах та вимогах. Потрібно розуміти, що мета
впровадження і підтримки на належному рівні ефективної системи внутрішнього
контролю підприємства повинна: відповідати «концепції діючого підприємства»,
конкретним питанням стратегічного управління, які змінюються під впливом
факторів зовнішнього середовища. В процесі подальшого дослідження системи
контролю слід враховувати склад і структуру зовнішнього середовища, яка впливає
на формування системи внутрішнього контролю підприємства. У зв’язку з цим
виникає необхідність у формуванні концептуальної моделі системи внутрішнього
контролю підприємства та постійної її адаптації до мінливих умов її зовнішнього
оточення, що є важливим стратегічним завданням сьогодення [132].
Вирішення протиріч, які виникають під час виконання управлінських рішень в
акціонерних товариствах, здійснюється шляхом реалізації функцій контролю
(інформаційна, функція планування, діагностична, координаційна, організаційнорозподільча, нагляд).
Отже, мета внутрішнього контролю у частині корпоративних прав акціонерів
визначає його

основні функції, які

передбачають

забезпечення

власника,

керівництва підприємства достовірною інформацією щодо корпоративних прав для
прийняття

управлінських

рішень;

отримання

достатньої

кількість

доказів;

раціоналізації витрат на проведення перевірки; забезпечення добрих взаємовідносин
з керівництвом, робітниками у процесі перевірки, сприяє якісному виконанню робіт;
виявлення та систематизування основних причин негативних явищ; безперервності
процесу внутрішнього контролю шляхом досягнення погодження в роботі всіх
суб'єктів внутрішнього контролю і персоналу підприємства через механізм
налагодження раціональних зв’язків між ними; організацію взаємодії та розподіл
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обов’язків або повноважень між суб’єктами внутрішнього контролю; визначення
головних моментів при перевірці якості проведення внутрішнього контролю.
На основі властивих внутрішньому контролю функцій, доцільно утворити
окрему функціональну службу або відділ внутрішнього контролю, оскільки
внутрішній контроль є важливою складовою частиною господарського механізму і
використовує найновіші знання з теорії і практики планування, обліку, контролю,
інформаційних систем з метою прийняття виважених управлінських рішень.
Для того, щоб контролер міг виконувати надані йому функції, внутрішній
контроль має бути закріпленим у структурі й організації підприємства. Систему
внутрішнього

контролю

можна

впроваджувати

і

розвивати

за

будь-якої

організаційної структури управління (функціональної, дивізіональної). Відділ
внутрішнього контролю рекомендується формувати з 4-5 співробітників, у кожного
з яких будуть свої посадові обов’язки [133].
Суб’єктами внутрішнього контролю виступають спеціалісти, що приймають
рішення

про

бухгалтерського

активи

підприємства

підрозділу

на

етапі

(превентивний
оформлення

контроль),
та

спеціалісти

здійснення

операції

(превентивний та поточний контроль) та спеціалісти, які здійснюватимуть
ретроспективний контроль операцій та системи бухгалтерського обліку у розрізі
аналітичних показників.
Поточний контроль підконтрольної корпорації, безпосередньо випливає з
принципів. Не знайшовши у спеціальній літературі навіть згадки про існування
принципів

організації

ефективного

корпоративного

контролю,

у

роботі

сформулювали наступні принципи:
1) спрямованість

поточного

контролю

на

розширене

відтворення

корпоративного капіталу;
2) відповідність інтересів панівної групи інтересам виконавців;
3) невтручання в поточну діяльність виконавців центру контролю;
4) необоротність

і

безальтернативність

рішень

центру

виконавців;
5) незаперечність контролю (тобто відсутність конкурентів);

контролю

для
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6) латентний характер контролюючого впливу.
Практична дотримання сформульованих принципів неможливе без наявності
внутрішніх і зовнішніх умов. Головною внутрішньою умовою потрібно вважати
несуперечність і співпідпорядкованість інтересів панівної групи та виконавців її
волі. Це означає, що інтереси виконавців мають збігатися або принаймні не
суперечити вектору інтересів центру контролю. Крім того, має бути встановлена
чітка система відповідальності виконавців перед панівною групою, що діє за
принципом: неефективне управління є передумовою санкцій (відставки).
Важливою зовнішньою умовою дієвого контролю є існування фактичної
відповідальності центру контролю перед системою корпоративного контролю.
Страх утрати панівного статусу в умовах розвиненого ринку корпоративного
контролю повною мірою компенсує відсутність у контролюючої групи юридичної
відповідальності. Особливої важливості набуває питання встановлення правил
взаємодії центрів контролю з виконавцями їх волі, які мають базуватися на
загальноприйнятих стандартах корпоративного управління і принципах ефективного
контролю.
Основним завданням тут виступає гармонізація економічних інтересів і цілей
панівної

групи

з

економічними

інтересами

та

цілями

інших

учасників

корпоративних відносин і, насамперед, виконавців. Центр контролю повинен
періодично визначати точні параметри оцінки їхньої діяльності, до яких можуть
відноситися: величина прибутку на вкладений капітал, темп росту продажів,
динаміка капіталізації тощо.
Контролююча група прагне оволодіти максимальною часткою акціонерного
капіталу корпорації для того, щоб легітимізувати контроль, закріпити у власності
свій панівний статус. Крім відповідного зростання дивідендів, перетворення центру
контролю на найбільшого акціонера робить його невразливим у правовому
відношенні, дозволяє законно реалізовувати своє панування.
Для забезпечення стратегічного контролю використовується не лише влада
над голосами (шляхом розширення власного пакету акцій, голосування за
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довіреністю, поєднання багатоголосних, одноголосних і безголосних акцій,
штучного «розпорошення» капіталу), але й сама процедура голосування.
Як показує практика, колосальні вигоди одержує група, що встановлює
контроль над корпорацією з метою монополізації ринків і одержання монопольних
надприбутків. Існують численні докази того, що встановлення контролю над
ключовими

підприємствами

галузі

є

найменш

капіталомістким

способом

монополізації ринків у порівнянні з поглинанням або створенням нових виробництв.
Стратегічні вигоди від контролю виникають і у випадку, коли якась група
встановлює контроль над корпорацією, з якою вона має тісні ділові відносини.
Контроль над такою корпорацією означає для неї контроль над власним ринком
(збуту, закупівель, кредитних ресурсів і т. д.) [126].
Контроль за своєю економічною складовою дозволяє в повній мірі
розпоряджатися виробничими, фінансовими, збутовими й іншими ресурсами
підпорядкованих корпорацій. Отже, «ціна контролю» завжди перевищує «ціну
капіталу», але встановлення контролю приносить центрові контролю доходи і
вигоди, непорівнянні з понесеними витратами.
Через те, що система внутрішнього контролю має вплив в цілому на
фінансовий стан та на результати діяльності організацій, для забезпечення
правдивості,об’єктивності, якості висновків і пропозицій, які приймаються в
результаті контрольних перевірок, необхідно унеможливити вплив на учасників
контрольного процесу суб’єктивних чинників. Для забезпечення цього потрібно
оптимізувати організаційну складову контрольного процесу у цілому та кожної
контрольної процедури.
Насамперед,

необхідно

забезпечити

незалежність

контролерів

від

адміністрації, їх самостійність у проведенні контрольних перевірок і формулюванні
висновків шляхом створення відокремлених підрозділів, які б підпорядковувались
лише власникам або засновникам підприємства як особам, що найбільше зацікавлені
у збереженні та примноженні власного майна, та звітувались за результати роботи
лише перед ними. Наприклад, залучати до перевірок незалежних ревізорів контролерів на основі укладених з ними договорів. Причому, залежність системи
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оплати послуг контролерів від результатів роботи підприємства, їх матеріальна
зацікавленість підвищать результативність та якість перевірок [118].
Отже, щоб покращити загальну організованість ефективності здійснення
контролю в першу чергу необхідно не тільки передбачити його своєчасність, але й
повноту всіх потрібних процесів і операцій, а також сформулювати внутрішні
стандарти контролю.
В результаті проведеного дослідження виявлено, що наскрізна несуперечність
внутрішньо корпоративних інтересів, дієва система мотиваційних чинників та
жорсткої відповідальності на основі постійного моніторингу ефективності роботи
акціонерного товариства, є ключовими передумовами ефективного корпоративного
контролю. Також, встановлено, що впровадження суб’єктом господарювання
системи внутрішнього контролю, зокрема в частині корпоративних прав, що
виражені у формі акцій, облігацій і фінансових інвестицій, забезпечуватиме вище
керівництво інформацією про їх наявність у кожного акціонера, що дозволить
своєчасно виявити зловживання та захистити права акціонера.
На сучасних підприємствах внутрішній контроль корпоративних прав займає
важливе місце в ефективному проведенні корпоративного управління акціонерними
товариствами. Проте, ряд наукових аспектів методики внутрішнього контролю
корпоративних прав акціонерів опрацьовані недостатньо та потребують глибшого
вивчення і формування нових підходів їх удосконалення, що актуалізує подальші
дослідження.
Схема існування акціонерного товариства передбачає у відношенні товариство
– акціонер пріоритет все таки акціонера, оскільки саме акціонери визначають
основні напрямки діяльності товариства шляхом прийняття документу, що регулює
його діяльність, обирають його керівні органи, контролюють діяльність товариства.
Проте, сучасній практиці відомі далеко непоодинокі випадки, коли товариство
висуває свої умови акціонерам, що нерідко породжує корпоративні конфлікти,
порушення прав акціонерів.
Серед таких типових порушень можна назвати, наприклад: невиплата, або
несвоєчасна виплата дивідендів акціонерам по акціям, неповідомлення акціонерів
про час і місце проведення загальних зборів, внесення змін до порядку денного
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загальних зборів під час їх проведення, ненадання акціонерам можливості
ознайомитися з статутом товариства та іншими внутрішніми актами товариства,
ненадання власникам акцій на їхню вимогу річних балансів, звітів про фінансовогосподарську діяльність товариства, недотримання прав акціонерів при додатковому
випуску акцій, випадки подвійного продажу одних і тих самих акцій та інші.
Структура системи внутрішнього контролю включає в себе методику і
процедури елементів системи внутрішнього контролю: середовища контролю;
облікової

системи,

контрольних

керівництво, щоб забезпечити

моментів,

які

розробляє

і

використовує

достатню гарантію відповідності

завданням

контролю.
Ефективність діяльності акціонерних товариств багато в чому залежить від
правильної організації внутрішнього контролю корпоративних прав, що базується
на ефективному управлінні ризиками.
Ризик - це ймовірність того, що події, очікувані або неочікувані, можуть мати
негативний вплив на корпоративні права акціонерів. Оцінка ризиків визначає
необхідність виявляти, аналізувати й оцінювати ризики, які можуть негативно
позначатися на правах акціонерів.
Отже, оцінка ризиків є складовою системи внутрішнього контролю і
застосовується з метою мінімізації ризиків і забезпечення такого порядку
проведення операцій з корпоративними правами на акціонерних підприємствах,
який не дає змоги виникненню корпоративних конфліктів та порушення прав
власників корпоративних прав.
Процес оцінювання складається з кількох основних етапів (рис. 3.5).

Основні етапи
оцінювання
ефективності системи
внутрішнього
контролю
корпоративних прав

Загальне знайомство з системою внутрішнього
контролю, зокрема в частині корпоративних прав
Початкова оцінка надійності системи внутрішнього
контролю, зокрема в частині корпоративних прав
Підтвердження достовірності отриманої оцінки

Рис. 3.5. Основні етапи оцінювання системи внутрішнього контролю
корпоративних прав на підприємстві [134]
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Контроль передбачає виконання процедур, заходів і дій, що здатні
показувати загальне відношення до ефективної організації системи внутрішнього
контролю.
Оцінка величини ризику засобів контролю може бути заснована на проведенні
тестування. Для цього необхідно скласти анкету оцінки системи внутрішнього
контролю корпоративних прав. Анкети внутрішнього контролю - це форма
документування

внутрішнього

контролю

підприємства

за

допомогою

стандартизованих питань. У додатку З наведені тести та «Анкета вивчення стану
внутрішнього контролю корпоративних прав акціонерів»
На основі даних питань можна розрахувати коефіцієнт оцінювання системи
внутрішнього контролю корпоративних прав. У чисельнику відображаємо кількість
позитивних (так) відповідей, а в знаменнику загальну кількість питань.
Коефіцієнт оцінювання системи внутрішнього контролю корпоративних прав
оцінюється, як «добре» (К освккп від 0,75-1,0), «задовільно» (К освккп від 0,5-0,74),
«незадовільний» (К освккп менше 0,5)
Підвищення рівня контролю за корпоративними правами дає можливість
вдосконалення системи корпоративного управління. Якісна система корпоративного
управління виступає умовою ефективної роботи акціонерних товариств, відкриває їм
доступ на світові ринки капіталу, а також з точки зору ділової етики закріплює
соціальні зобов’язання акціонерних товариств перед суспільством, тобто дає змогу
сформувати корпоративну соціальну відповідальність вітчизняних акціонерних
підприємств України.
Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) - добровільна ініціатива
власників компанії або засновників підприємств з розробки і реалізації певних
соціально-спрямованих, неприбуткових заходів, що мають на меті якісне
покращення зовнішнього для компанії або організації середовища.
Корпоративна соціальна відповідальність визначається прибутковістю бізнесу
та відповідальністю компаній перед її акціонерами, працівниками та профспілками.
В Євросоюзі корпоративна соціальна відповідальність включено до політики
працевлаштування та соціальних справ, політики підприємництва, екологічної
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політики, політики захисту прав споживачів, політики державних закупівель та
політики зовнішніх стосунків.
В сучасних умовах господарювання впровадження корпоративної соціальної
відповідальності є елементом ефективного вдосконалення діяльності підприємства,
що дозволить покращити ділову репутацію, економічні та фінансові показники
підприємства, підсилити мотивацію співробітників. Однак, сьогодні в українське
суспільство не має розуміння даного поняття. Тому, нами запропоновано власне
трактування поняття «корпоративна соціальна відповідальність», зокрема, це
концепція залучення соціальних і екологічних аспектів у діяльність бізнесу на
засадах добровільності та взаємодії між різними зацікавленими сторонами, це
внесок

бізнесу

у

досягнення

цілей

сталого

розвитку,

який

передбачає

збалансованість економічних, соціальних та екологічних цілей суспільства,
інтеграцію їх у взаємовигідні розпорядження і підходи, це спосіб покращити
ефективність роботи компанії як в короткостроковому, так і довгостроковому
періодах; є добровільною ініціативою [138].
Отже, впровадження практики корпоративної соціальної відповідальності
впливає на рівень конкурентоспроможності як окремого підприємства, так і країни в
цілому.
На акціонерних підприємствах внутрішній контроль корпоративних прав
займає важливе місце в ефективному проведенні корпоративного управління
акціонерним товариством. Проте, ряд наукових аспектів методики внутрішнього
контролю корпоративних прав акціонерів опрацьовані недостатньо та потребують
глибшого вивчення і формування нових підходів їх удосконалення, що актуалізує
подальші дослідження.
В результаті проведеного дослідження виявлено, що наскрізна несуперечність
внутрішньокорпоративних інтересів, дієва система мотиваційних чинників та
жорсткої відповідальності на основі постійного моніторингу ефективності роботи
акціонерного товариства, є ключовими передумовами ефективного корпоративного
контролю. Також, встановлено, що впровадження суб’єктом господарювання
системи

внутрішнього

контролю,

зокрема

в

частині

корпоративних

прав
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забезпечуватиме вище керівництво інформацією про їх наявність у кожного
акціонера, що дозволить своєчасно виявити зловживання та захистити права
акціонера.
Висновки за розділом 3

На основі проведеного дослідження внутрішнього контролю операцій з
корпоративними правами можна зробити такі висновки:
1. На сьогодні важливим у забезпеченні функціонування господарської
діяльності акціонерного товариства посідає внутрішній контроль, зокрема в частині
корпоративних прав акціонерів, виражених у формі акцій, облігацій та фінансових
інвестицій, що забезпечує реалізацію місії і мети створення підприємства,
збереження власності, виявлення порушень даних прав та сприяє захисту
корпоративних прав учасників акціонерного товариства. В роботі уточнено поняття
корпоративного контролю, виявлено підґрунтя даного контролю та систематизовано
основні елементи функціонування внутрішнього контролю корпоративних прав на
підприємстві.
2.Встановлено, що важливою складовою управління корпоративними правами
учасників акціонерного товариства є належна організація внутрішнього контролю
щодо даних прав. Таким чином, об’єднання загальних та специфічних методів
організації системи внутрішнього контролю, зокрема в частині корпоративних прав
учасників акціонерного товариства, слід реалізувати на практиці у формі Наказу про
контрольну політику, в якому окремим розділом необхідно передбачити: форму
організації та тип організаційної структури апарату внутрішнього контролю;
організацію та ступінь деталізації внутрішнього контролю в частині корпоративних
прав акціонерів; формування системи захисту конфіденційної інформації щодо прав
акціонерів в системі внутрішнього контролю; організацію контролю якості
перевірок в системі внутрішнього контролю корпоративних прав.
3. В результаті проведеного дослідження виявлено, що на сьогодні існує
відсутність

комплексного

підходу

до

методики

внутрішнього

контролю
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корпоративних прав, що призводить до неправильного прийняття управлінського
рішення у майбутньому. В роботі розроблено таку методику контролю, що полягає у
безперервному

спостереженні

за

виникненням,

наявністю

та

порушення

корпоративних прав акціонерів з метою своєчасного виявлення зловживань та
забезпечення захисту прав акціонера. Разом з тим, у роботі запропоновано
документи (Програма перевірки корпоративних прав учасників акціонерного
товариства та Звіт контролера про результати внутрішньої перевірки корпоративних
прав учасників акціонерного товариства), якими необхідно керуватися особі, яка
здійснює перевірку суб’єкта господарювання з метою виявлення порушення та
відповідних відхилень від норм чинного законодавства.
4. Наскрізна несуперечність внутрішньо корпоративних інтересів, дієва
система мотиваційних чинників та жорсткої відповідальності на основі постійного
моніторингу

ефективності

роботи

акціонерного

товариства,

є

ключовими

передумовами ефективного корпоративного контролю. Також, встановлено, що
впровадження суб’єктом господарювання системи внутрішнього контролю, зокрема
в частині корпоративних прав забезпечуватиме вище керівництво інформацією про
їх наявність у кожного акціонера, що дозволить своєчасно виявити зловживання та
захистити права акціонера.
Результати дослідження опубліковані в [127;135-142].
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове
вирішення наукового завдання щодо обґрунтування теоретико-методичних підходів
й розробки практичних рекомендацій з обліку і внутрішнього контролю
корпоративних прав акціонерів.
Результати дослідження дозволяють зробити такі висновки.
1. Сучасні умови розвитку української економіки визначають підґрунтя для
зростання

важливості

корпоративного

сектору.

На

підставі

систематизації

термінологічного апарату доведено, що в науковій літературі та нормативних актах
сутність поняття «корпоративних прав» визначається з позиції юридичних відносин.
Опрацювання теоретичних економіко-правових засад поняття «корпоративних
прав» дозволило обґрунтувати його сутнісні характеристики та визначити, як
сукупність майнових та немайнових прав акціонера, що знаходять відображення у
формі цінних паперів, дивідендів чи частини майна у статутному капіталі
акціонерного товариства, а також передбачені статутом і чинним законодавством
України. Таке трактування служить основою розвитку організації та методики їх
відображення в системі бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.
2. Теоретичним підґрунтям бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю
корпоративних прав є їх класифікація. Відсутність науково обґрунтованої
класифікації корпоративних прав акціонерів для цілей бухгалтерського обліку та
потреб управління призводить до ускладнення формування інформаційного
забезпечення суб’єктів таких корпоративних прав. У дисертаційній роботі
удосконалено класифікацію цих прав, а саме, запропоновано класифікаційну ознаку
«за об’єктом відображення в бухгалтерському обліку», за якою виділено: право на
дивіденди; право на придбання та викуп акцій; право на частку при розподілі коштів
товариства при його ліквідації; право на виплату вартості майна при виході
учасника, з метою правильного та своєчасного їх відображення на рахунках
бухгалтерського обліку й прийняття ефективних управлінських та інвестиційних
рішень у сфері корпоративного управління.
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3. Законодавчі акти щодо корпоративних прав акціонерів є важливим
елементом функціонування суб’єкта господарювання. Ці документи регламентують
правові відносини, які виникають при створенні та функціонуванні корпоративного
утворення, права і обов’язки акціонерів, відповідальність осіб та законне
відображення

операцій

в

бухгалтерському

обліку.

Проте

законодавча

неврегульованість, недосконалість формулювань положень нормативно-правових
актів, наявність колізій у сфері корпоративних правовідносин призводять до
неоднакового тлумачення та застосування корпоративного законодавства, що
викликає потребу у систематизованому розгляді джерел корпоративного права
України. У роботі розглянуті податкові наслідки урахування корпоративних прав
акціонерів та їх відображення у бухгалтерському обліку. Систематизовані у роботі
податкові наслідки операцій з корпоративними правами акціонерів дозволяють
сформувати інформаційну базу для цілей достовірного, аналітичного відображення
на рахунках бухгалтерського обліку та ефективного проведення внутрішнього
контролю за корпоративними правами з метою їх захисту.
4. За результатами дослідження складових облікової політики, зокрема в частині
корпоративних прав учасників акціонерного товариства, запропоновано елементи
облікової політики щодо цих прав, а саме: встановлення складу корпоративних прав
учасників акціонерного товариства; порядок оцінки корпоративних прав кожного з
учасників акціонерного товариства; ведення аналітичного обліку операцій, пов’язаних із
корпоративними правами; нарахування та виплата дивідендів учасникам акціонерного
товариства; визначення нетипових первинних документів щодо корпоративних прав
учасників акціонерного товариства; встановлення форм внутрішньої звітності щодо цих
прав; побудова робочого плану рахунків, зокрема, в частині корпоративних прав
акціонерів; інформаційне та програмне забезпечення ведення бухгалтерського обліку
корпоративних прав; організація системи внутрішнього контролю щодо цих прав з
метою їх захисту; встановлення порядку проведення інвентаризації майна, що є внеском
до статутного капіталу та засвідчує майнове корпоративне право. Упровадження цих
елементів надасть змогу гармонізувати соціальну та економічну політики підприємства
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для прийняття ефективних управлінських та інвестиційних рішень, що забезпечать
стійкий розвиток суб’єкта господарювання.
5. В Україні відсутній комплексний підхід до системи документування
корпоративних прав акціонерів, що призводить до неправильного та несвоєчасного
відображення цих прав у системі бухгалтерського обліку. Для вирішення проблеми
запропоновано форму первинного документа «Картка обліку корпоративних прав
учасників

акціонерного

товариства».

Її

застосування

дозволить

підвищити

інформативність і дієвість системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю
корпоративних прав акціонерів у цілях ефективного корпоративного управління.
6. Запропоновано удосконалити організаційно-методичні аспекти формування й
обліку корпоративних прав акціонерів для внутрішнього користування суб’єктів
господарювання шляхом уведення додаткового субрахунку за виокремленням
аналітичних рахунків (144 «Корпоративні права»: 144.1 «Право на дивіденди»; 144.2
«Право на придбання та викуп акцій»; 144.3 «Право на частку при розподілі коштів
товариства при його ліквідації»; 144.4 «Право на виплату вартості майна при виході
учасника»), що підтверджує їх аналітичність та можливість внутрішнього контролю.
7. На підставі дослідження розкриття інформації у фінансовій звітності
запропоновано для акціонерних товариств України внести додаткову статтю
«Корпоративні активи» до форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» у
розділ 1 « Необоротні активи»,

які

будуть

відображатися

на

рахунку

144

«Корпоративні права». Введення додаткової статті дає можливість розширеного
відображення інформації про корпоративні права акціонерів, відповідно до чинного
законодавства та вимог МСФЗ. Розроблено форми внутрішньої звітності: «Звіт
корпоративних прав за їх елементами» та «Внутрішній звіт про корпоративні права
учасників акціонерного товариства», впровадження яких дозволить забезпечити
учасників

господарської

діяльності

всією

необхідною

інформацією

про

корпоративні права підприємства.
8. З метою ведення бухгалтерського обліку операцій з корпоративними правами
акціонерів та формування якісної інформації щодо цих прав необхідним є застосування
сучасних інформаційних технологій. У роботі систематизовано основні підходи до
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трактування сутності поняття «корпоративна інформаційна система», узагальнено їх
особливості та вимоги щодо використання акціонерними товариствами.
9. Розвиток діяльності акціонерних товариств вимагає ефективної організації
системи внутрішнього контролю корпоративних прав його учасників. У роботі
обґрунтовано, що в Наказі про облікову політику окремими розділами необхідно
передбачити:

форму

організації

та

тип

організаційної

структури

апарату

внутрішнього контролю; організацію та ступінь деталізації внутрішнього контролю
в

частині

корпоративних

прав

акціонерів;

формування

системи

захисту

конфіденційної інформації щодо прав акціонерів у системі внутрішнього контролю;
організацію контролю якості перевірок у системі внутрішнього контролю
корпоративних прав, що дозволить удосконалити контрольний процес у цілому.
10. Побудовано концептуальну модель внутрішнього контролю корпоративних
прав учасників акціонерного товариства, яка має відповідати сучасним вимогам
корпоративного управління в контексті забезпечення майнових та немайнових
корпоративних прав учасників господарських товариств. Для підвищення якості
внутрішнього корпоративного контролю, удосконалено методику внутрішнього
контролю корпоративних прав акціонерів. Запропоновано робочі та зведені
документи що використовуватимуться в ході здійснення внутрішнього контролю, а
саме: Програма перевірки корпоративних прав учасників акціонерного товариства;
Звіт контролера про результати внутрішньої перевірки корпоративних прав
учасників акціонерного товариства. Ці документи дозволять достовірно представити
результати контролю корпоративних прав, що сприятиме ефективності системи
корпоративного управління підприємством.
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Додаток А
Огляд наукових праць щодо питань корпоративних прав, корпоративних відносин та корпоративного
управління у виданнях України
№
з/п
1
1.

Автор
2
Кравченко С.С.

Назва статті /
Джерело (сайт)
3
Сутність корпоративних
прав//
http://www.nbuv.gov.ua/
portal/
Soc_Gum/Advokat/
2009_9/2009-9Kravchenko.pdf

Питання, що
розглядаються
4
Сутність
корпорації,
корпоративних
відносин,
корпоративного
права

Критика недоліків
5
1) Зазначає, що однозначності між –
пов’язаністю корпорації та наявністю
в учасників корпоративних прав
немає. 2) Викликає обґрунтовану
незгоду і те, що стосовно часток
поряд із словосполученням “у
статутному фонді ” в дужках
вказується “майні ” господарської
організації. З цього виходить, що
майно останньої поділяється на
частки,
які
і
обумовлюють
корпоративні права. Такий підхід
також не має права на існування,
адже в такому разі єдине і неподільне
право власності юридичної особи
буде співпадати з правом спільної
часткової або сумісної власності її
учасників.
3) в
українському
законодавстві відсутній єдиний підхід
до
розуміння
корпорацій
і,
відповідно, корпоративних прав. Це
можна пояснити розбіжностями в
підходах до їх регулювання між ЦК
та ГК України, униканням у ЦК від
вживання термінів “корпорації ”,
“корпоративні права ”, замість яких в
ньому згадано таких юридичних осіб,
як “товариства ”, і такі корпоративні
права, як “право на участь ” та “право
учасника на частку у статутному
капітал ” 4) на рівні законодавства
України
не
визначає
певної
організаційно-правової
форми
юридичних осіб, учасники яких і
мають корпоративні права.

Пропозиції автора
6

Примітки
7
–
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Продовження додатку А
1
2.

2
Жорнокуй В.Г.

3

4
Правова природа Розглядає правову –
права участі в природу
права
управлінні
участі
в
господарським
управлінні
товариством
// господарським
http://www.nbuv.g товариством
як
ov.ua/
самостійного
portal/soc_gum/pi немайнового
b/2011_5/PBкорпоративного
5/PB-5_50.pdf
права, а також
класифікацію
корпоративних
прав на майнові і
немайнові
у
діяльності різних
товариств

3.

Жорнокуй Ю.

Суб’єктивне
корпоративне
право:
універсальна
єдність
чи
можність прав /
http://www.nbuv.g
ov.ua/portal/soc_g
um/vapnu/2011_3/
10Jornok.pdf

Розглядає сутність
корпоративного
права в різних
нормативноправових актах з
метою визначення
сутності
суб’єктивного
корпоративного
права як простої
або
складної
правової категорії

5

Автор
критикує
вчення
В.М. Кравчука щодо можливості
твердження
про
те,
що
правовідносини, що виникають із
приводу реалізації кожного виду
корпоративних прав, є спеціальними
стосовно загальних корпоративних
відносин. У зв’язку з наведеним
виникає питання: якщо вчений
дотримується
концепції
елементарних корпоративних прав
(відсутності
єдиного
(цілого)
корпоративного права), то чи можна
говорити про наявність, у такому
випадку,
спеціальних
та
корпоративних
відносин.
Автор
зазначає,
що
якщо
науковці

6
Автор зазначає, що право участі –
в
управлінні
господарським
товариством
є
самостійним
немайновим
корпоративним
правом, яке має власну структуру
(складається
з
низки
правомочностей). За правовою
природою воно є відносним,
оскільки чітко визначено коло
суб’єктів, які володіють ним, і
прав які протистоять йому та
зобов’язальним,
тому
що
управленій особі кореспондує
обов’язок
товариства
не
порушувати його і своєчасно
інформувати про можливість
здійснення шляхом активних дій
Автор вважає, що суб’єктивне –
право є елементом змісту право
відношення, а не підставою для
його виникнення. Якщо ж
“елементарне
корпоративне
право, хоч і обумовлене зв’язком
і залежністю з корпоративними
правами, але реалізується за
своїм
механізмом
”
(С.С. Кравченко),
то
мова
повинна йти про секундарне
право (як про можливість
створити, змінити або припинити
юридичне відношення шляхом
одночасного волевиявлення), а не
про суб’єктивне право
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4.

Акімова Н.С.,
Бочуля Т.В.

опановували саме таку концепцію, то
кожне
окреме
суб’єктивне
корпоративне право повинно бути
елементом
кожного
окремого
корпоративного правовідношення, а
не створювати єдине корпоративне
правовідношення з множинністю
суб’єктивних корпоративних прав.
Автор
не
погоджується
із
С.С. Кравченком,
тому
що
секундарне право є вторинним
правом відносно суб’єктивного права,
оскільки визначається юридично
захищеною
можливістю
особи
набути, мати і здійснювати те чи інше
суб’єктивне
право,
а
також
розпоряджатися
ним
(вчиняти
юридичні дії).
Автор критикує Луця В.В. щодо
думки, що деякі корпоративні права
виникають у акціонерів і до моменту
придбання ними акцій. Автор
зазначає, що неможливо вести мову
про існування права в особи, яка ще
не є суб’єктом корпоративних
правовідносин
Особливості
Розглядає правові –
–
обліку операцій з аспекти передачі
передачі
корпоративних
корпоративних
прав
прав
/ (бухгалтерський
http://www.nbuv.g та
податковий
ov.ua/portal/natura облік)
l/vcpi/TPtEV/2010
_56/1_15.pdf

–
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Продовження додатку А
1
5.

2
Пилипенко О.І.

3
Корпоративні
права
як
предмет застави:
обліковий
аспект
/
http://www.nbuv.
gov.ua/portal/natu
ral/Nvuu/Ekon/20
10_29_2/statti/9.h
tm

4
Розглядає
можливості
використання
корпоративних
прав
як
предмета
застави
за
зобов’язаннями

5
Автор критикує нормативно-правові
акти щодо відсутності єдиного
підходу до рішення питання щодо
того, чи можуть корпоративні права
бути предметом застави.
Автор зазначає, що на сьогодні
існують труднощі в реалізації прав
кредитора при зверненні стягнення на
такий предмет застави у разі
невиконання
боржником
своїх
зобов’язань за кредитним договором.
Ці
труднощі
пов’язані
з
невизначеністю законодавства щодо
можливості
використання
корпоративних прав як предмета
застави за зобов’язанням, у тому
числі за кредитним договором. Як
наслідок, нероздробленою є методика
обліку корпоративних прав як
предмета застави.
Автор зазначає, що на сьогодні існує
відсутність єдиного підходу до
рішення питання щодо того, чи
можуть корпоративні права бути
предметом застави.

6
Автор вважає доцільним є визнання –
за корпоративними правами на
законодавчому рівні здатності бути
предметом застави, який не буде
поглинений відомими з радянських
часів видами застави. Це дозволить
позначити корпоративні права як
особливий предмет застави, що
створить умови для формулювання
правових норм, які визначать
порядок прийняття корпоративних
прав у заставу, а також механізм
звернення
стягнення
на
корпоративні права у випадках,
передбачених законом.
Для обліку корпоративних прав як
предмета застави рекомендованого
використовувати
позабалансовий
рахунок 05 “Гарантії та забезпечення
надані ”. Забезпечення зобов’язань
корпоративними правами повинні
реєструватися в Книзі записів застав і
відображати
в
бухгалтерському
обліку на рахунку 05 “Гарантії та
забезпечення надані ”, з якого сума
списується у випадку припинення
права застави. У Книзі записів застав,
яка повинна бути пронумерована,
прошнурована, підписана керівником
і головним бухгалтером заставодавця,
описується склад корпоративних прав
у заставі.
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Продовження додатку А
1
6.

2
Жорнокуй Ю.М.

7.

Тимчина Л.І.

3
Суб’єктивне
корпоративне
право
і
законний
інтерес:
актуальні
аспекти
корпоративного
право
реалізаційного
застосування /
http://www.nbuv.
gov.ua/portal/soc
_gum/pib/2011_
4/PB-4/PB4_44.pdf
Емісія
корпоративних
прав:
нюанси
податкового та
бухгалтерського
обліку
/
http://www.nbuv.
gov.ua/portal/soc
_gum/Tiru/2009_
28_3/46.pdf

4
Автор
висвітлює
проблемні
питання
співвідношення
категорій
“суб’єктивне
корпоративне
право”
та
“законний
інтерес”
у
контексті
їх
застосування у
сфері
корпоративних
відносин
Автор
розглядає
розбіжності у
нормативних
актах
щодо
трактування
поняття
“корпоративні
права”,
формування
облікової
інформації
щодо
емісії
корпоративних
прав

5
Автор зазначає, що суб’єктивне право
і законний інтерес є досить
близькими категоріями, у зв’язку з
чим їх не завжди розмежовують у
літературі.

6
Автор вважає, що інтерес – це –
тільки мета, а не сутність права,
оскільки право – лише засіб
забезпечення охорони інтересів.
Відтак між суб’єктивним правом як
елементом змісту правовідносин та
інтересом утворюється взаємний
зв’язок, за яким інтереси є
передумовою
виникнення
і
здійснення суб’єктивних прав, тому
що суб’єктивні права сприяють
задоволенню інтересів.

Автор зазначає, що у національних
стандартах бухгалтерського обліку
поняття корпоративних прав взагалі
відсутнє. Проте, ЦК та ГК найчастіше
оперують таким об’єктом як частка у
статутному капіталі (фонді), ніж
таким об’єктом як корпоративні
права.
Автор
зазначає,
що
порядок
оподаткування операцій придбання
корпоративних прав на етапі емісії в
податковому
законодавстві
виписаний недостатньо прозоро.
Здебільшого основні податкові закони
не тільки не містять прямих
рекомендацій, але навіть заплутують
ситуацію.

Автор пропонує на законодавчому –
рівні
сформулювати
у
всіх
важливих
нормативно-правових
актах, як в цивільно-правових, так і
бухгалтерських, єдине визначення
поняття “корпоративне право”, так
як його сутність обумовлює
специфіку взаємовідносин емітента
корпоративних прав та їхнього
власника безпосередньо впливаючи
при цьому на обліковий процес як в
одного, так і в іншого. А також
встановити чіткі норми податкового
законодавства
стосовно обліку
емісії корпоративних прав
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Продовження додатку А
1
8.

2
Чихачова Ю.С.

3
Механізми
управління
корпоративним
правами
держави
/
http://www.nbuv.
gov.ua/portal/soc
_gum/Dtr_ep/20
09_3/files/ECON
_03_2009_Chiha
chova.pdf

4
Автор
розглядає
корпоративні права
держави, механізми
управління
державними
корпоративними
правами, принципи,
завдання, проблеми
управління. Автор
наводить розподіл
корпоративних прав
держави за органами
управління.

9.

Кравченко С.С.

Правова
природа
корпоративних
прав
/
http://www.nbuv.
gov.ua/portal/So
c_Gum/Chkup/2
010_2/176.pdf

Автор
розглядає
правову
природу
корпоративних прав,
а також висвітлює
основні проблеми,
які виникають при
регулювання
корпоративних
відносин

5
Автор зазначає, що система
управління
корпоративними
правами є недосконалою з таких
причин: брак економічних та
соціальних критеріїв установлення і
збереження
державних
корпоративних
прав;
недосконалість
механізмів
управління
товариствами
з
державною часткою, визначення
необхідного і достатнього їх обсягу
стосовно конкретних підприємств;
недосконалість
критеріїв
оцінювання ефективності реалізації
державних корпоративних прав;
відсутність стрункої і розгалуженої
інституціональної
системи
управління ними.
Автор зазначає, що визначення
поняття “управління державними
корпоративними
правами”
в
повному обсязі відсутнє як на
законодавчому рівні, так і в
науково-теоретичній літературі, що
зумовлює
різні
підходи
до
тлумачення цього явища.

6
Автор
наводить
визначення: –
корпоративні права держави –
право держави на управління
товариством, у статутному фонді
якого знаходиться державна частка,
отримання певної частки прибутку
(дивідендів),
активів
у
разі
ліквідації,
відповідно
до
законодавства, а також інші права
передбачені
законом
та
установчими документами.
Автор зазначає, що удосконалення
механізмів управління державними
корпоративними
правами
безпосередньо
пов’язане
із
визначенням оптимальних критеріїв
оцінювання
ефективності
управління
державними
корпоративними правами, як і
державного
підприємництва
в
цілому. Але при виборі стратегії
підвищення
ефективності
функціонування
вітчизняних
товариств з державною часткою
необхідно враховувати особливості
формування національної моделі
корпоративного управління
Відсутність єдиного підходу до Автор
пропонує
дати
чітке –
визначення
поняття визначення поняттю “суб’єктивне
“корпоративних
прав”
у корпоративне право”, закріпити за
нормативно-правових актах
учасниками будь-яких товариств
два права: на дивіденди та
отримання коштів

7
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Продовження додатку А
1
10.

2
Поліщук І.Р.

3
Аналіз
динаміки
корпоративних
прав учасників:
прогностичний
підхід
//
http://archive.nb
uv.gov.ua/portal/
Natural/Vzhdtu/e
con/2009_4/26.p
df

4
Автор досліджує підходи
науковців до методичних
аспектів аналізу фінансового
стану з метою визначення
етапів та розробки методики
прогнозування розміру
корпоративних прав
учасників ТзОВ

5
Автор зазначає, що на сьогодні
не визначено об’єкт та напрями
прогнозування корпоративних
прав,
відсутні
методичні
підходи,
які
визначають
послідовність прогнозування,
методи його здійснення, що
унеможливлює
надання
достовірної інформації про
достовірний фінансовий стан
підприємства його засновникам
(учасникам)

11.

Кюрчевський
М.А

Особливості
сучасного етапу
розвитку
концепції
корпоративної
соціальної
відповідальност
і
на
підприємствах
України
//
http://archive.nb
uv.gov.ua/portal/
///////Soc_Gum/V
zhdtu_econ/2012
_4/73.pdf

Автор
намагається
проаналізувати деякі сучасні
вітчизняні
практики
впровадження корпоративної
соціальної відповідальності,
порівняти
західну
та
вітчизняну
практики,
та
визначити
особливості
сучасного етапу розвитку
концепції
корпоративної
соціальної відповідальності в
Україні
та
способів
її
впровадження у вітчизняну
практику управління бізнесом

Автор зазначає, що на сьогодні
відсутня єдина усталена фраза
або вираз, який визначав би
корпоративну
соціальну
відповідальність

6
7
Автор наголошує, що слід створити –
таку
систему
внутрішньогосподарського контролю,
яка
б
забезпечила
отримання
об’єктивної і достовірної інформації
щодо
господарської
діяльності
підприємства, виявлення відхилень від
заданих параметрів господарської
діяльності, повноти, своєчасності та
достовірності
відображення
інформації щодо формування та змін
статутного капіталу та корпоративних
прав
учасників
у
первинних
документах, облікових регістрах,
Головній книзі та фінансовій звітності
для управління власними джерелами
господарських засобів підприємства.
Також
автором
запропоновано
алгоритм прогнозування розміру
корпоративних прав учасників в кінці
другого чи кожного наступного
фінансового року
Автор наголошує, що повинні –
змінитися цінності орієнтації не тільки
бізнесу, а й суспільства в цілому, що
потребує часу. Проте, саме бізнес,
усвідомлюючи
всі
переваги
впровадження концепції в управління
підприємством і, головне,
всі
стратегічні загрози продовження
управління на застарілих засадах
минулого сторіччя, має виступити
лідером в цьому процесі та повести за
собою суспільство, громадську думку,
навчити громаду по іншому дивитися
на розвиток, планувати стратегічно і
відповідально
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Продовження додатку А
1
12.

13.

14.

2
3
Галайда Т.О., Роль
Скриль В.В., корпоративної
Мяло О.М.
соціальної
відповідальност
і підприємств у
розвитку
системи
соціального
партнерства в
Україні
//
http://archive.nb
uv.gov.ua/portal/
natural/Nvuu/Ek
on/2012_26/statti
/11.htm
Калаур І.Р.
Здійснення
корпоративних
прав:
загальнотеорети
чні аспекти //
http://archive.nb
uv.gov.ua/portal/
Soc_Gum/Vonu_
prav/2011_3/02.
pdf
Шапошников
К.С.

4

6
Автор
розглядає Автор
що Розроблено
авторський
алгоритм
основні тенденції та визначення
терміна механізму КСВ на підприємстві
перспективи
“соціальна відповідальність”
розвитку соціальної до сих пір не є чітко
відповідальності
сформульованим
бізнесу за рахунок
розвитку
соціального
партнерства
в
Україні

Автором
зроблено
загальнотеоретичний
аналіз
здійснення
суб’єктивного
корпоративного права
на основі порівняння
із здійсненням прав
учасниками
абсолютних
і
відносинах цивільних
правовідносин
Корпоративні
Автором досліджено
права держави: особливості
особливості
реалізації
та
реалізації
та управління
управління
// державними
http://www.kntu. корпоративними
kr.ua/doc/zb_22
правами в Україні
%282%29_ekon/
stat_20_1/10.pdf

5
відмічає,

дії –

–

–

–

Автор
відмічає,
що
недостатньо
вивченими
залишаються
проблеми
впровадження
інституціональних підходів
до реалізації та управління
корпоративними правами в
національній економіці

З метою досягнення максимального соціально- –
економічного ефекту від функціонування
корпорацій в національній економіці із
часткою, що належить державі, автор вважає за
необхідне в інституціональному середовищі
закріпити норму, сутність якої в тому, що
дивіденди, нараховані на “корпоративні права
держави”
можуть
спрямовуватися
на
фінансування витрат, пов’язаних із викупом
акцій вторинної емісії акціонерних товариств
або їх часток у статутних фондах господарських
товариств, а також на заходи, пов’язані з
управлінням корпоративними правами держави

7
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Продовження додатку А
1
15.

2
Бурдак Т.І.

3
Юридична природа
корпоративних прав
та
корпоративних
відносин
в
акціонерних
товариствах
//
http://kullib.narod.ru/bibl.files/i
ndex-2011_3/169.pdf

4
Автор розглядає
зміст
корпоративних
прав
т
корпоративних
відносин
з
юридичної
точки зору

16.

Бібік Н.В.

Корпоративна
соціальна
відповідальність в
Україні: сучасний
стан та перспективи
розвитку
//
http://www.kpi.khark
ov.ua/archiv/2bibik.p
df

Автор розглядає
сутність
корпоративної
соціальної
відповідальності
,історію
розвитку та
сучасний стан в
Україні

5
Автор зазначає, що на
сьогодні
здійснення
корпоративних
прав
учасниками господарських
товариств супроводжується
значними порушеннями та
зловживаннями.
Також
автор наголошує, що немає
єдиної позиції щодо того,
що
розуміти
під
корпоративними
відносинами
Автор
відмічає,
що
недостатньо визначеним є
місце і роль корпоративної
соціальної відповідальності
в системі підприємництва в
Україні

6
7
Автором запропоновано трактувати здійснення –
корпоративних прав як дії фізичної та/або
юридичної особи (суб’єкта), що спрямовані на
реалізацію тих правомочностей (прав та
обов’язків),
які
передбачені
змістом
корпоративного права

Автором запропоновано враховуючи досвід США –
та ЄС з метою стимулюванням розвитку та
широкого введення корпоративної соціальної
відповідальності запровадити в Україні: пільговий
оподаткування підприємств, що впроваджують КСВ
– введення подібної практики в світі доводить
активізацію соціальної відповідальності бізнесу вже
не одне десятиліття; підвищення обізнаності про
КСВ через ЗМІ та поширення передового досвіду,
що включає в себе створення галузевих платформ
для підприємств та зацікавлені сторони, які беруть
на себе зобов'язання і спільно стежити за прогресом;
популяризація позитивної практики впровадження
програм із соціальної відповідальності в світі;
вдосконалення та відстеження рівня довіри в бізнесі:
шляхом громадських дискусій про роль і потенціалу
підприємства та організації обстежень довіри
громадян до бізнесу; подальша інтеграція КСВ в
освіті, навчанні і дослідженнях; зменшення
адміністративного тиску місцевих органів влади та
безпосередня участь місцевих органів влади у
розробці пропозицій та програм що можуть бути
підтримані в рамках КСВ; створення єдиного
центру соціальних програм в мережі Інтернет та в
кожному регіоні
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Продовження додатку А
1
17.

2
Погрібний, Д.І.

3
Особливості
реалізації
державних
корпоративних
прав
//
http://archive.nb
uv.gov.ua/portal/
Soc_Gum/Vnyua
_etp/2010_3/15_
Pogrs.pdf

4
Автор аналізує зміст
і встановлює певні
особливості
реалізації державою
корпоративних прав,
які полягають у
тому, що вони
здійснюються за
правилами,
розробленими
самим власником
цих прав
(державою), що дає
йому змогу
оперативно
реагувати на
помилки, які
виявляються в
процесі
правозастосування.

5
Автор зазначає, що моніторинг
діяльності господарських товариств
з
державною
часткою
корпоративних прав свідчить про
те, що вона значною мірою є
неефективною. З іншого боку,
практика відчуження невеликих
пакетів акцій (до 25 %), які
перебувають у власності держави,
свідчить, що ці активи є низько
ліквідними
та
інвестори
не
зацікавлені в їх придбанні

18.

Чихачова Ю.С.

Управління
державними
корпоративними
правами
в
Україні
//
http://archive.nbu
v.gov.ua/portal/so

Автором досліджено
особливості
управління
державними
корпоративними
правами,
проаналізовано

Автор відмічає, що на сьогодні
однією з проблем, пов'язаних із
реалізацією багатовекторної ролі
держави в нових ринкових умовах є
проблема ефективного управління
державними
корпоративними
правами. Найбільш характерними

6
З метою максимального соціально- –
економічного
ефекту
від
функціонування
корпорацій
із
часткою, що належить державі,
вважаємо
за
необхідне
на
законодавчому
рівні
закріпити
положення про те, що дивіденди,
нараховані на “корпоративні права
держави” в порядку, визначеному
Кабінетом
Міністрів
України,
можуть
спрямовуватися
на
фінансування витрат, пов’язаних із
викупом акцій вторинної емісії
акціонерних товариств або їх часток
у статутних фондах господарських
товариств, а також на заходи,
пов’язані
з
управлінням
корпоративними правами держави.
Таку норму необхідно розмістити у
гл. 18 ГК України. Це дасть
можливість державі, по-перше,
набувати
більш
ліквідних
корпоративних
прав;
по-друге,
більш прибуткових. І в першому, і в
другому випадках реалізація такої
можливості приведе до виникнення
прибутку в держави.
Автором
запропоновано –
інтегральний показник ефективності
управління
державними
корпоративними правами на основі
груп
критеріїв
соціального,
управлінського та економічного
характеру.
Розроблено
та

7
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19.

Бірюкова О.Ю.

c_gum/ape/2010_
4/APE-201004/87-93.pdf

специфіку
управління
акціонерними
товариствами з
державною часткою
у статутному
капіталі.

проявами цих проблем є наявність
суперечностей,
пов'язаних
із
процесами
приватизації,
корпоратизації, виникненням нових
організаційно-правових
форм
діяльності
підприємницьких
суб'єктів
господарювання
–
акціонерних товариств з державною
часткою у статутному фонді та
пошук інструментів ефективного
управління ними

Структура
корпоративних
прав
як
інструмент
управління
господарськими
товариствами //
http://archive.nb
uv.gov.ua/portal/
soc_gum/sre/201
1_4/281.pdf

Автор аналізує
структуру
підприємств з
корпоративними
правами держави

–

обґрунтовано
шкалу
оцінки
ефективності
управління
державними
корпоративними
правами, що включає десять
показників оцінки ефективності
управління. Визначено сутність
дерева
цілей
управління
державними
корпоративними
правами як основи забезпечення
ефективності управління ними при
формуванні
індивідуального
підходу до управління, державної
політики у відповідній сфері,
стратегії розвитку цієї системи.
–
–
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Продовження додатку А
1
20.

2
Поєдинок В.

21.

Баюра Д.

3
Правові
питання
здійснення
корпоративних
прав держави //
http://archive.nb
uv.gov.ua/nyub/u
kp/2006_7.pdf

4
Автор розглядає
нормативне
регулювання
корпоративних прав
держави

5
Автор
відмічає,
що
дотепер
здійснення корпоративних прав
держави не приносить бажаного
економічного ефекту та становить
один з найбільш проблемних
моментів
функціонування
державного сектора. Також, чинне
законодавство не містить чіткого
переліку суб’єктів корпоративних
прав держави
Корпоративна
Автор
розкриває Автор зазначає, що на сьогодні немає
соціальна
сутність, принципи однозначного трактування сутності
відповідальніст та
основні “корпоративна
соціальна
ь у системі компоненти
відповідальність”
корпоративного корпоративної
управління
// соціальної
http://archive.nb відповідальності в
uv.gov.ua/portal/ системі
soc_gum/Uap/20 корпоративного
09_1/baura.pdf
управління

6
–

7
–

Автор пропонує в навчальних –
програмах
вищих
навчальних
закладів
за
спеціальністю
“Економіка
підприємств”
і
“Менеджмент”
запровадити
спеціальний курс “Корпоративна
соціальна відповідальність”, який
може включати такі програмні
блоки: 1) сутність корпоративної
соціальної
відповідальності;
2)
корпоративна стратегія та соціальна
відповідальність;
3)
практичні
компоненти
корпоративної
соціальної відповідальності та їх
оцінка; 4) практика впровадження
корпоративної
соціальної
відповідальності в різних типах
підприємств; 5) практика складання
та
оприлюднення
звітів
з
корпоративної
соціальної
відповідальності.
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Продовження додатку А
1
22.

2
Климчук С.В.,
Мінець Ю.Є.

3
Сутність
та
зміст категорії
“корпоративні
права держави”
//
http://archive.nb
uv.gov.ua/portal/
Soc_Gum/Nvfbi/
2009_4/Magazin
e_04_09_st6_pp
37-41.pdf

23.

Денис О.Б.

Сфери прояву
корпоративної
соціальної
відповідальност
і
бізнесу:
зарубіжний
досвід
і
вітчизняна
практика
//
http://archive.nb
uv.gov.ua/portal/
soc_gum/VUbsN
bU/2010_2/VUB
SNBU8_p36p38.pdf

4
Автор
аналізує
чинні нормативноправові
акти
в
частині визначення
понять
“корпоративні
права”
та
“корпоративні права
держави”, виявлено
головні
недоліки
тлумачень
цих
понять,
з’ясовано
юридичну природу
корпоративних прав

5
Автор зазначає, що визначення
поняття корпоративних прав до
сьогоднішнього дня є дискусійним
серед великого кола науковців,
практиків та нормотворців

6
Автором
запропоновано
нове –
визначення “корпоративних прав
держави”, а саме це сукупність
майнових і немайнових прав
держави-акціонера – власника акцій
товариства, які випливають з права
власності на акції, що включають
право на участь в управлінні
акціонерним
товариством,
отримання дивідендів та активів
акціонерного товариства у разі його
ліквідації відповідно до закону, а
також інші права та правомочності,
передбачені законом чи статутними
документами
Автором розглянуто Автор зазначає, що для українського –
–
сфери
прояву бізнесу ця проблематика є новою і,
корпоративної
відповідно
недостатньо
соціальної
розробленою як у теоретичному,
відповідальності
так і в прикладному аспектах
бізнесу. Визначено
основні підходи до
корпоративної
соціальної
відповідальності
бізнесу. Досліджено
практику
корпоративної соціальної
відповідальності
бізнесу в Україні

7
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Продовження додатку А
1
24

2
Баюра Д.О.

25.

Швець Л.І.

3
Соціальна
відповідальніст
ь як інструмент
удосконалення
корпоративного
управління
в
Україні
//
http://archive.nb
uv.gov.ua/portal/
soc_gum/tppe/20
12_27_1/Zb27_1
_25.pdf
Міжнародні
норми
корпоративної
соціальної
відповідальност
і
//
http://www.nbuv.
gov.ua/portal/soc
_gum/sre/2012_4
/131.pdf

4
Автор досліджував стан
і
визначив
основні
тенденції розвитку та
оцінювання
корпоративної
соціальної
відповідальності

5
Автор зазначає, що трактування –
сутності поняття “корпоративна
соціальна відповідальність” є
неоднозначним

Автором
розглянуто –
основні
міжнародні
організації,
які
створюють
загальні
принципи та напрями
розвитку
концепції
корпоративної
соціальної
відповідальності
та
досліджено
сферу
впливу норм і правил
відповідальної
діяльності на діяльність
вітчизняних
підприємств.
Висвітлено
останні
події щодо утвердження
концепції
корпоративного
громадянства в Україні

6

7
–

Автором запропоновано для утвердження –
ідеї
корпоративних
зобов’язань
на
національному рівні держави запровадити
пільги в оподаткуванні витрат добровільних
соціальних ініціатив, оскільки існуюча
податкова система в недостатній мірі
стимулює діяльність бізнесу в цьому
напрямку. Іншими діями у сфері поширення
концепції
соціальної
відповідальності
бізнесу є створення спеціальних органів,
відповідальних за поширення принципів
корпоративного громадянства з метою
розвитку загального розуміння і збільшення
рівня поінформованості, контролю за
дотриманням норм законодавства у сфері
соціальної діяльності; організація рейтингів і
змагань з присвоєнням нагород за
використання
досвіду
корпоративного
громадянства, запровадження обов’язкової
звітності
корпорацій
про
соціальні,
екологічні й економічні наслідки їх
діяльності
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Продовження додатку А
1
26.

2
Шаша О.І.

3
Корпоративна
соціальна
відповідальніст
ь як фактор
формування
позитивного
іміджу
підприємства //
http://www.nbuv.
gov.ua/portal/nat
ural/vcpi/TPtEV/
2012_16/statia/1
2sasa.pdf

27.

Козин Л.

Корпоративна
соціальна
відповідальніст
ь як основа
сучасної
парадигми
управління
бізнесом
//
http://www.nbuv.
gov.ua/portal/soc
_gum/vide/2011_
3/kozyn.pdf

4
Автором
розглянута
сутність категорій “імідж
підприємства”,
“корпоративно соціальна
відповідальність” та види
програм
корпоративної
соціальної
відповідальності,
що
впливають на зовнішній
та внутрішній імідж.
Висвітлено
значення
потенціалу корпоративної
соціальної
відповідальності
при
формуванні позитивного
іміджу підприємства у
свідомості
цільових
аудиторій
Автором
розглянено
управлінську парадигму
довготермінового
розвитку та визначено
місце в ній корпоративної
соціальної
відповідальності.
Охарактеризовано
ключові виклики, з яким
доводиться
стикатися
компанії
у
своїй
діяльності, а також те,
яким чином застосування
концепції корпоративної
соціальної
відповідальності дає на
них відповіді

5
Автор
зазначає,
що
залишаються
недостатньо
розробленими питання щодо
розкриття
сутності
корпоративної
соціальної
відповідальності
та
ефективності її впливу на
позитивний імідж підприємства

6
7
Автором розроблено комплексну модель –
впливу
корпоративної
соціальної
відповідальності
на
формування
позитивного іміджу підприємства

Автор зазначає, що єдиного
загальноприйнятого визначення
поняття
“корпоративна
соціальна відповідальність” не
існує

Автор запропонував наступне визначення –
поняття
“корпоративна
соціальна
відповідальність”, а саме це філософія
поведінки і концепція побудова діяльності
компаній з орієнтацією на такі показники:
виробництво якісної продукції і послуг для
споживачів;
створення привабливих
робочих
місць,
виплата
конкурентоспроможних зарплат і інвестиції
в розвиток людського капіталу; побудова
добросовісних
стосунків
з
усіма
стейкхолерами; практика ведення бізнесу на
базі загальноприйнятих етичних норм;
реалізація партнерських програм і проектів
розвитку місцевого співтовариства; активна
позиція
щодо
захисту
довкілля,
енергозбереження, зменшення та усунення
шкідливих викидів
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Продовження додатку А
1
28.

2
Буян О.А.

29.

Зайцева О.І.

3
Корпоративна
соціальна
відповідальність як
стратегія
конкурентоспромож
ності для малих та
середніх
підприємств
//
http://www.nbuv.gov.
ua/portal/soc_gum/tpp
e/2012_27_1/Zb27_1
_54.pdf

4
Автором
систематизовано
результати
дослідження впливу
заходів корпоративної
соціальної
відповідальності
на
конкурентоспроможні
сть малих та середніх
підприємств. Також
встановлено,
що
соціально
відповідальні
підприємства
отримують
більші
переваги у вигляді
матеріальних
та
нематеріальних
активів
в
довгостроковому
періоді
Корпоративна
Автором
соціальна
обґрунтовано
відповідальність:
необхідність
стратегічні напрямки впровадження
розвитку
стандартів
самоорганізованих
корпоративної
кампаній
// соціальної
http://www.nbuv.gov. відповідальності
як
ua/portal/Soc_Gum/Ei стратегічного
/2011_45/PDF/12_Zai напрямку
розвитку
t.pdf
самоорганізованих
кампаній

5
–

6
Автором запропоновано наступне: –
підприємствам
слід
розпочати
впровадження
корпоративної
соціальної
відповідальності
програми з невеликих кроків,
наприклад з постановки пріоритету
зниження
витрат,
заходів
зі
збереження
навколишнього
середовища, забезпечення робочими
місцями місцевого населення

Автор
зазначає,
що
сучасні –
українські
кампанії
ще
не
усвідомлюють власну роль у
соціальному розвитку регіонів і
держави з позицій реалізації
власних стратегічних інтересів

–

7

212

Продовження додатку А
1
30.

2
Антошко Т.Р.

3
Основи
впровадження
корпоративної
соціальної
відповідальності
на промислових
підприємствах
України
//
http://www.nbuv.
gov.ua/portal/soc
_gum/inek/2011_
4/297.pdf

4
Автор
досліджував
сутність
корпоративної
соціальної
відповідальності
та
надав
рекомендації
щодо формування
механізму
впровадження
корпоративної
соціальної
відповідальності
промислових
підприємств

5
Автор зазначає, що сучасні наукові
вітчизняні та зарубіжні дослідження
свідчать про недостатню розробленість
предмета
корпоративної
соціальної
відповідальності.
Методологічна
невизначеність цієї категорії не сприяє
отриманню
чіткого
дослідження
фактичного стану корпоративної соціальної
відповідальності у діяльності підприємств,
особливо на теренах української економіки.
Серед
перешкод
впровадження
корпоративної соціальної відповідальності,
крім зазначеного понятійного провалу,
наявність споріднених дефініцій, таких як
“корпоративна соціальна сприйнятливість ”
і “корпоративна соціальна сумлінність ”,
“етика бізнесу ” і “корпоративна
філантропія ”, “корпоративна соціальна
діяльність ”, “корпоративне громадянство ”,
“стійкий розвиток ” і “корпоративна
стійкість ”, “корпоративна репутація ”,
“корпоративна соціальна звітність ”,
“соціальна відповідальність бізнесу ” тощо,
що ще більше ускладнює розуміння
зазначеної
категорії.
Також,
автор
наголошує, що найважливішою суспільною
проблемою на поточному етапі розвитку
економічних відносин в Україні є
досягнення
високої
конкурентоспроможності товаровиробників
на базі максимального забезпечення
соціальної відповідальності підприємців і
держави.

6
7
Автором
запропоновано
під –
корпоративною
соціальною
відповідальністю
розуміти
відповідальність
суб’єктів
господарювання за свої дії (свою
діяльність) перед працівниками,
профспілками,
постачальниками,
споживачами,
акціонерами,
кредиторами,
інвесторами,
конкурентами,
територіальною
громадою, органами влади та
засобами
масової
інформації
відповідно екологічних, трудових,
економічних, етичних та суспільних
норм та правил, які забезпечують та
направлені на розвиток суспільного
добробуту.
Також
автором
розроблено
модель
створення
механізму
впровадження,
що
дозволить оперативно сформувати
структуру корпоративних елементів
та інформаційних зв'язків між ними
для ефективної взаємодії всіх
господарюючих суб'єктів на всіх
рівнях корпоративного управління
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Додаток Б
Кількість дисертацій, захищених з корпоративної проблематики в Україні [*]
Автори
Рік
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2008

2009

2010
2011
2012
2013
2014

Глусь Н.С. (к.ю.н.)
Ананьев О.М. (к.е.н.)
Палига Є.М. (д.е.н.)
Горлач Н.Ю. (к.е.н.)
Томашевська М.О. (к.ю.н.)
Єгорова Ю.В. (к.е.н.),
Малик І.П. (к.е.н.)
Халімон Т.М. (к.е.н.),
Погрібний Д.І. (к.ю.н.),
Тарасенко О.С. (к.е.н.)
Чуніхіна Т.С. (к.е.н.),
Гончар В.М. (к.п.н.),
Нічосова Т.В. (к.е.н.),
Залюбовська С.С. (к.е.н.)
Денисенко К.В. (к.ю.н.),
Симонян Ю.Ю. (к.ю.н.)
Головіна Я.С. (к.е.н.),
Пилипенко О.І. (д.е.н.),
Юрса М. Я. (к.е.н.)
Кір’якова М. Є. (к.е.н.)
Кудря Я. В. (к.е.н.)

Проблематика
Захист
Управління Облік
прав
–
–
1
–
–
–
1
–
–
1
–
–
–
–
1
1
–
–

Різна

Кількість,
всього

–
1
–
–
–
1

1
1
1
1
1
2

1

–

–

2

3

1

–

–

3

4

–

–

1

1

2

1

1

–

–

2

1

–
1

–

–

1
1
1

8

21

1

Разом
8
2
3
Примітка: систематизовано на основі аналізу авторефератів дисертацій
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Продовження додатку Б
Аналіз дисертаційних досліджень з проблем корпоративних прав в розрізі
спеціальностей за економічним та юридичним напрямами в Україні [*]
Шифр
08.00.01
08.00.02
08.00.03
08.00.04
08.00.08
08.00.09
08.01.01
08.02.03
08.06.01
08.06.02
08.07.05
12.00.01
12.00.03
12.00.04
23.00.02

Спеціальність
Економічні науки
Економічна теорія та історія економічної
думки
Світове
господарство
і
міжнародні
економічні відносини
Економіка та управління національним
господарством
Економіка та управління підприємствами
(економіка сільського господарства і АПК)
Гроші, фінанси і кредит

К-ть

Автори

2

Чуніхіна Т.С.,
Тарасенко О.С.
Юрса М. Я, Кір’якова
М. Є.
Залюбовська С.С.

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за
видами економічної діяльності)
Економічна теорія
Організація
управління,
планування
і
регулювання економікою
Економіка,
організація
і
управління
підприємствами
Підприємництво, менеджмент та маркетинг

1

Халімон Т.М., Кудря Я.
В.
Головіна Я.С.,
Нічосова Т.В.
Пилипенко О.І.

1
1

Єгорова Ю.В.
Малик І.П.

1

Горлач Н.Ю.

1

Палига Є.М.

Економіка торгівлі та послуг
Юридичні науки
Теорія та історія держави і права; історія
політичних і правових вчень
Цивільне право, цивільний процес, сімейне
право та міжнародне приватне право

1

Ананьєв О.М.

1

Томашевська М.О.

3

Господарське
право;
процесуальне право

1

Глусь Н.С.,
Симонян Ю.Ю.,
Денисенко К.В.
Погрібний Д.І.

1

Гончар В.М.

господарсько-

Політичні науки
Політичні інститути та процеси

2
1
2
2

* Примітка: систематизовано на основі аналізу авторефератів дисертацій
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Продовження додатку Б
Напрями групування елементів наукової новизни досліджуваних
авторефератів дисертацій
Елементи наукової новизни
1
Економічна сутність понять
Вдосконалення чинного законодавства
Класифікація
Побудова корпоративної системи планових розрахунків
Положення концепції корпоративної системи планування
Механізм здійснення корпоративного управління
Вдосконалення механізмів політики державного регулювання діяльності
корпорацій за напрямками податкової, субсидіальної, інвестиційної та
інших видів підтримки
Обґрунтовано склад культурних, соціальних та колективних
загальнолюдських цінностей, що формують корпоративну культуру
Документування
Формування моделей корпоративного управління АТ
Методи аналізу особливостей корпоративної власності
Підвищення ефективності функціонування ринку корпоративних
облігацій в Україні
Організація і методика бухгалтерського обліку
Звітність
Методика аналізу
Методика контролю
Всього:

К-сть
авторів
2
16
6
7
1
1
8

Питома вага,
%
3
30,77
11,56
13,48
1,92
1,92
15,38

1

1,92

1
4
1
1

1,92
7,69
1,92
1,92

1
1
1
1
1
52

1,92
1,92
1,92
1,92
1,92
100
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Додаток В
Рішення адміністративних і господарських судів щодо виникнення та припинення
корпоративних прав учасників акціонерного товариства
№
з/п
1

Позивач
2

ОСОБА_1
Позивач звернувся до суду з позовом до відповідачів,
третя особа - приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_4,
про визнання додаткової угоди до договору купівліпродажу дійсною та визнання права власності на
корпоративні права. В підтвердження позовних вимог
позивач посилається на те, що 29 січня 2008 року між
ним та ОСОБА_2 було укладено договір купівліпродажу корпоративних прав приватного підприємства
“Метида” код ЄДРПОУ 33115204 за № 432. Вартість
корпоративних прав на підприємство “Метида” згідно
укладеного договору № 432 становить 5000 грн. Цього
ж дня між сторонами було укладено Додаткову угоду
№ 1 від 29 січня 2008 року до договору купівліпродажу корпоративних прав ПП “Метида” № 432 від
29.01.2008, згідно якої, сторони погодились між собою,
що вартість корпоративних прав даного підприємства
складає 500 000,00 грн. Крім того, сторони погодились,
що сума у розмірі 5000 грн. сплачується відповідачем
під час підписання договору, а залишок суми у розмірі
495 000,00 відповідач зобов’язаний сплатити позивачу
протягом п’ятнадцяти календарних місяців з моменту
підписання основного договору купівлі-продажу
корпоративних прав ПП “Метида”, тобто з 01.02.2008
року по 30.06.3010 рік включно по 33 000,00 грн.
щомісячно за місцем виконання договору.

Відповідач
3

ОСОБА_2, ОСОБА_3, третя особа приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_4
Відповідач
ОСОБА_2
сплатив
позивачеві 5000 грн., після чого позивач
передав йому реєстраційну та правову
документацію ПП “Метида”. Згідно п.5
Додаткової угоди № 1 від 29 січня 2008
року дана додаткова угода підлягала
нотаріальному посвідченню в строк до
двадцяти календарних днів з моменту її
підписання сторонами. Додаткова угода
до
договору
купівлі-продажу
корпоративних
прав
Приватного
підприємства “Метида” № 432 від
29.01.2008
року
була
укладена
сторонами з умовою набуття чинності
після
її
підписання
сторонами.
Відповідач ОСОБА_2 ухиляється від
нотаріального посвідчення додаткової
угоди № 1 від 29 січня 2008 року. Крім
того, 01 лютого 2008 року ОСОБА_2 з
метою не повернення грошових коштів
за раніше укладеним договором купівліпродажу уклав фіктивний договір
купівлі-продажу корпоративних прав ПП
“Метида” № 478 від 01.02.2008 року зі
своєю дружиною ОСОБА_3. Станом на
сьогоднішній день відповідач ОСОБА_2
свої зобов’язання по оплаті вартості
корпоративних прав у розмірі 495 000,00
грн. перед позивачем не виконав

Рішення суду

Примітки

4

5
–

Керуючись ст.ст.234,627-629, 651 ЦК
України, ст.ст.212-214 ЦПК України,
суд, вирішив позовні вимоги ОСОБА_1
до ОСОБА_2, ОСОБА_3, третя особа –
Приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_4,
про визнання додаткової угоди до
договору купівлі-продажу дійсною та
визнання
права
власності
на
корпоративні права – задовольнити в
повному обсязі. Визнати дійсною
додаткову угоду №1 від 29 січня 2008
року до договору купівлі-продажу
корпоративних
прав
Приватного
підприємства “МЕТИДА” (33115204) №
432 від 29.01.2008, згідно якої сторони
погодились між собою, що вартість
корпоративних прав даного підприємства
складає 500 000,00 грн. (п’ятсот тисяч
грн.) , укладений між громадянином
ОСОБА_5 та громадянином ОСОБА_2 в
простій письмовій формі. Визнати
фіктивним
договір
купівлі-продажу
корпоративних
прав
Приватного
підприємства “МЕТИДА” (33115204) №
478 від 01.02.2008, укладений між
ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Визнати за
ОСОБА_6
право
власності
на
корпоративні
права
Приватного
підприємства
“МЕТИДА”.
(
код
ЄДРПОУ 33115204). Стягнути солідарно
з ОСОБА_2, ОСОБА_3 на користь
ОСОБА_1 судові витрати в сумі 54,0 грн.
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Продовження додатку В
1
2

2
ОСОБА_2
ОСОБА_2 звернулася до суду в
порядку цивільного судочинства із
позовом до ОСОБА_3, про визнання
дійсним договору купівлі-продажу
корпоративних прав в Колективному
агропромисловому
підприємстві
“Ніка”, визнання права власності на
корпоративні права.

3
ОСОБА_3

4
Керуючись пунктом 4 частини 1 статті 12 Господарського
процесуального кодексу України, пунктом 1 частини 2 статті 122
Цивільного процесуального кодексу України, суд ухвалив у відкритті
провадження у справі в порядку цивільного судочинства за позовною
заявою ОСОБА_2 до ОСОБА_3, про визнання дійсним договору
купівлі-продажу корпоративних прав, визнання права власності на
корпоративні права відмовити. Як вбачається з матеріалів справи
спір між позивачкою та відповідачем – учасником КАП “Ніка” виник
з приводу корпоративних правовідносин. Відповідно до ч. 1 ст. 167
Господарського кодексу України корпоративними є права особи,
частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської
організації, що включають правомочності на участь цієї особи в
управлінні господарською організацією, отримання певної частки
прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації
останньої відповідно до закону, а також інші правомочності,
передбачені законом та статутними документами. Згідно з частиною
1 статті 15 ЦПК України суди розглядають в порядку цивільного
судочинства справи про захист порушених, невизнаних або
оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних,
житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших
правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться
за правилами іншого судочинства. Пунктом 4 частини 1 статті 12
Господарського процесуального кодексу України передбачено, що
справи, які виникають з корпоративних відносин у спорах між
господарським товариством та його учасником (засновником,
акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між
учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств,
що пов’язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням
діяльності цього товариства, крім трудових спорів. Враховуючи, що
спір між сторонами виник з приводу корпоративних відносин, суд
вважає, що у відкритті провадження за позовною заявою ОСОБА_2
необхідно відмовити. Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 122 ЦПК
України суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо
справа не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного
судочинства.

5
–
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Продовження додатку В
1
3

2
ОСОБА_1
ОСОБА_1 11.04.2012 року
звернулась з зазначеною
позовною заявою, у якій
просила визнати недійсним
договір
купівлі-продажу
100 % корпоративних прав
ТОВ ВТФ “Рушничок” від
14.07.2010
року,
який
укладений між ОСОБА_2 та
ОСОБА_3

4

ЗАТ СК “Естрін”
ЗАТ СК “Естрін” звернулась
до суду з позовом в порядку
ЦПК України та просить
визнати недійсним договір
передачі корпоративних прав
№ 2, укладений 5.09.2006
року між ЗАТ СК “Естрін” та
ОСОБА_1, мотивуючи тим,
що даний договір є угодою
про передачу корпоративних

3
ОСОБА_2, третя
особа – ТОВ ВТФ
“Рушничок”

ОСОБА_1

4
Керуючись ст.ст. 114, 121, 209, 210, 293 ЦПК України, суд ухвалив:позовну
заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2, третя особа – ТОВ ВТФ “Рушничок”, про
визнання договору купівлі-продажу корпоративних прав недійсними –
повернути позивачеві для подачі до належного суду (Корольовсього районного
суду м. Житомира) Зазначена позовна заява підлягає поверненню позивачеві з
огляду на наступне. Відповідно до ст. 167 ГК України корпоративні права – це
права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні)
господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в
управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку
(дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно
до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними
документами. У позовній заяві позивач посилається, що придбавши у
ОСОБА_3 100 % корпоративних прав ТОВ ВТФ “Рушничок”, відповідачка
фактично придбала весь майновий комплекс цього підприємства, а тому в разі
визнання спірного договору недійсним, вказані корпоративні права будуть
спадковим майном, а частина цих корпоративних прав (за наявності інших
спадкоємців) стане її власністю. Відповідно до ч. 1 ст. 114 ЦПК України
позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред’являються за
місцезнаходженням майна або основної його частини. Оскільки, предметом
спору і його наслідком є відновлення спадкового права та права власності на
корпоративні права, в тому числі, які визначені у нерухомому майні ТОВ ВТБ
“Рушничок”, а з документів, доданих до позовної заяви, вбачається, що
місцезнаходженням майна ТОВ ВТФ “Рушничок” є м. Житомир, вул. Київська,
74, тобто територія Корольовського району м. Житомира, суд приходить до
висновку, що справа не підсудна Богунському районному суду м. Житомира.
Відповідно до ст.122 ч.2 п 1 ЦПК України, суддя відмовляє у відкритті
провадження у справі, так як заява не підлягає розгляду в судах у порядку
цивільного судочинства. Згідно ст.12 ГПК України, господарським судам
підвідомчі справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин у спорах
між господарським товариством та його учасником, засновником, акціонером у
тому числі учасником, що вибув, а також між учасниками , засновниками
товариства, що пов’язані із створенням, діяльністю, управлінням та
припиненнями діяльності цього товариства, окрім трудових спорів. Спір, який
виник між сторонами стосується саме корпоративних прав товариства з
обмеженою відповідальністю, які, як вважає позивач, були безпідставно
передані іншій особі, чим порушено права інших засновників, а також

5
–

–
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прав, а не угодою купівліпродажу корпоративних прав,
укладена без згоди вищого
органу
товариства,
без
врахування
переважного
права інших учасників на
придбання частки, тощо.

5

Воскресенська Олена
Віталіївна
Позивач
звернулася
до
Господарського суду міста
Києва із позовною заявою, в
якій
просила
визнати
недійсним рішення загальних
зборів
ТОВ
"Флоріда
Інжиніринг" від 12.12.2007
року,
затверджене
протоколом № 2 Загальних
зборів
від
12.12.2007,
скасувати протокол № 2
Загальних
зборів
ТОВ
"Флоріда Інжиніринг" від
12.12.2007 року, визнати
реєстраційну
дію
№
10721050001021058
від
12.12.2007
проведену
відділом державної реєстрації
Святошинської
районної
державної
адміністрації
незаконною та скасувати цю
реєстраційну дію.

Товариства з
обмеженою
відповідальністю
“Флоріда
інжиніринг”

порушено чинне законодавство України. Відповідно до наданого позивачем
статут, товариства в останньому визначено склад засновників товариства та їх
частка у статутному капіталі. Згідно ст. 167 ГК України, корпоративними є
права особи, частка якої визначається у статутному фонді господарської
організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні
господарською організацією, отримання певної частки прибутку та активів у
разі ліквідації організації. Таким чином, спір який виник між сторонами,
стосується корпоративних прав кожного із засновників товариства, а тому його
належить розглядати в порядку Господарсько-процесуального Кодексу
України. З цих підстав суд відмовляє позивачу у відкритті провадження у
справі.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України
господарським судам підвідомчі, зокрема, справи, що виникають з
корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його
учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а
також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств,
що пов’язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності
цього товариства, крім трудових спорів. Згідно ч. 1, 3 ст. 167 Господарського
кодексу України корпоративні права – це права особи, частка якої визначається
у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають
правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією,
отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у
разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності,
передбачені законом та статутними документами. Під корпоративними
відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та
припиняються щодо корпоративних прав. Отже, до підвідомчості
господарських судів віднесено справи, що виникають з корпоративних відносин
у спорах між господарським товариством та його учасником. Тобто спір
повинен стосуватися реалізації акціонером (учасником) своїх корпоративних
прав, а відповідачем у справі може бути лише господарське товариство, яке
пов’язане із позивачем корпоративними відносинами. Як вбачається з позовної
заяви, позивач не є учасником ТОВ “Флоріда Інжиніринг”, а тому позивач не
перебуває у корпоративних відносинах з Товариством. Посилання позивача на
те, що вона є дружиною учасника не впливає на її статус та на відносини
позивача з Товариством. Посилання позивача на зміст відносин власності також
не спричиняє виникнення у останньої корпоративних прав. Отже, вказаний спір
не підвідомчий господарським судам. Керуючись п. 1 ст. 62 Господарського
процесуального кодексу України, суд –ухвалив: у прийнятті позовної заяви
відмовити

–
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Продовження додатку В
1
6

2
ОСОБА_1
про
стягнення
дивідендів

3
АТ “Закритий
недиверсифікований
корпоративний
інвестиційний фонд
“Північний Донбас””

4
Апеляційний суд встановив: 25 червня 2007 року ОСОБА_1 звернулася до суду з
вказаним позовом до відповідача ВАТ “Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд “Північний Донбас” про стягнення дивідендів.
Ухвалою Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 30 жовтня
2007 року за вказаною позовною заявою було відкрито провадження по справі. В
апеляційній скарзі ВАТ “Північний Донбас”, ставить питання про скасування
ухвали місцевого суду і просить провадження по справі закрити, , посилаючись на
порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права.
Вважають що виник спір відносно корпоративних прав який підсудний
господарським судам. Апеляційний суд вважає , що скарга підлягає задоволенню ,
ухвалу суду слід скасувати , а провадження по справі закрити з наступних підстав.
Як вбачається із матеріалів справи ОСОБА_1 звернулася до суду з вказаним
позовом, посилаючись на те, що її доля згідно переданого відповідачеві майнового
сертифіката та грошових коштів складає на суму 1055000 карбованців. Однак
дивіденди їй не нараховуються і не сплачуються. Просила суд зобов’язати
відповідача нарахувати і сплатити їй дивіденди за період з 07 лютого 1995 року на
час розгляду справи в суді. Згідно із ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу України,
корпоративні права-це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (
майні) господарської організації, що включають правомочність на участь цієї
особи в управлінні, отриманні певної частки прибутку ( дивідендів) та активів та
інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Відповідно
до ч.3 ст. 167 Господарського кодексу України, під корпоративними відносинами
маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо
корпоративних прав. Право на отримання дивідендів є складовою частиною
корпоративних прав, а відносини щодо дивідендів є корпоративними відносинами.
Відповідно до п.4 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України ( в
редакції Закону України від 15 грудня 2006 року, справи що виникають з
корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його
учасниками (засновниками, акціонерами) підвідомчі господарським судам.
Враховуючи наведене апеляційний суд вважає, що правовідносини які виникли
між сторонами виникають з корпоративних відносин, а тому справа не підлягає
розгляду в порядку цивільного судочинства і провадження по справі слід закрити
на підставі ч.1 п.1 ст. 205 ЦПК України. Керуючись ч.1 п.1 ст. 205, 303, 304, ч.2.п.2
ст. 307, 310, 313, 315 ЦПК України, апеляційний суд ухвалив: Апеляційну скаргу
ВАТ “Північний Донбас” задовольнити
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Продовження додатку В
1
7

2
ОСОБА_1, учасник
колективного
підприємства
магазину № 10
“Меридіан” м.
Кам'янецьПодільський
Позивач
в
своєму
позові
просить
стягнути з відповідача
вартість належної йому
частки в розмірі 25 % у
статутному
фонді
колективного
підприємства,
що
становить 16 679,23
грн.
Представник
позивача в судовому
засіданні
позов
підтримував

3
Колективне
підприємство магазин
№ 10 “Меридіан” м.
Кам’янецьПодільський

4
За результатами розгляду справи судом враховується наступне. Підвідомчість справ
господарським судам визначається не лише характером спору, але й суб'єктним складом
сторін. Виходячи з положень статей 1 та 21 Господарського процесуального кодексу
України сторонами в судовому процесі в господарському суді можуть бути лише
юридичні особи та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які зареєстровані
в установленому порядку як підприємці. Стосовно підвідомчості господарським судом
справ, що випливають з корпоративних відносин необхідно враховувати, визначений ст.
167 Господарського кодексу України зміст корпоративних прав, а також те, що не всі
спори, які виникають з корпоративних відносин підвідомчі господарському суду в силу
ст. 12 Господарського процесуального кодексу України. Так, згідно ст. 167
Господарського кодексу України корпоративні права – це права особи, частка якої
визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають
правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання
певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої
відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними
документами. Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом.
Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння
корпоративними правами та/або їх здійснення. Під корпоративними відносинами маються
на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних
прав. В силу ж ст. 12 Господарського процесуального кодексу України господарському
суду підвідомчі справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між
господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі
учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами)
господарських товариств, що пов’язані із створенням, діяльністю, управлінням та
припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів. Тобто визначаючи
підвідомчість корпоративного спору слід враховувати сторони між якими виник спір. В
тому випадку коли спір виник між господарським товариством та його учасником
(засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками
(засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов’язані із створенням,
діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства спір буде
підвідомчий господарському суду. Якщо ж стороною у спорі є не господарське
товариство, а інший суб’єкт підприємницької діяльності чи не господарюючий суб’єкт,
такий корпоративний спір підвідомчий суду загальної юрисдикції. За таких обставин
провадження у справі підлягає припиненню в зв’язку з непідвідомчістю даного спору
господарським судам. Керуючись п. 1 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального
кодексу України суд ухвалив: провадження у справі припинити
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Продовження додатку В
1
8

2
ОСОБА_1
ОСОБА_1
звернувся
до
господарського суду з позовом до
ТзОВ “Техно Модуль” про визнання
недійсним договору купівлі-продажу
укладеного
26.10.09 р.
між
ПП “Віста-Плюс” та ТзОВ “Техно
Модуль”, посилаючись на те, що
даний спір є корпоративним,
оскільки позивач є засновником
товариства з часткою в статутному
капіталі в розмірі 60 %.

3
Товариство з обмеженою
відповідальністю “Техно
Модуль”

4
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 12 ГПК України господарським судам
підвідомчі справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах
між господарським товариством та його учасником (засновником,
акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між
учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств,
що пов’язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням
діяльності цього товариства, крім трудових спорів. Зміст
корпоративних прав визначено в ст. 167 ГК України, відповідно до
якої корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у
статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають
правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською
організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної
організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а
також інші правомочності, передбачені законом та статутними
документами. Оскільки корпоративні права існують і реалізовуються
саме в корпоративних відносинах предметом відповідних позовів
можуть бути вимоги про визнання недійсними актів органів
управління господарського товариства. Припинення незаконних дій
(бездіяльності) його посадових чи службових осіб, визнання
недійсними установчих документів товариства або угод про
відчуження майна, корпоративних прав тощо. Оспорюваний договір є
господарським зобов’язанням, відповідно даний спір не є
корпоративним в розумінні ст. 12 ГПК України, а тому
господарському суду не підвідомчий за суб’єктним складом сторін.
Відповідно до пункту 1 статті 62 ГПК України суддя відмовляє у
прийнятті позовної заяви, якщо вона не підлягає розгляду в
господарських судах України. Керуючись п.1 ч. 1 ст. 62
Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,
ухвалив: в прийнятті позовної заяви відмовити; позовні матеріали з
додатками на 14 аркушах повернути позивачу
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Додаток Д
ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»
ІРД ВК №1
(індекс робочого документу)

Підприємство, що перевіряється ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»
Період перевірки з 01.01 2014 по 31.12.2014 рік
Програма перевірки корпоративних прав учасників акціонерного товариства[авторська розробка]
№
з/п
1.

2.

3.

Спосіб
перевірки
Перевірка показників Головної книги з Суцільний
метою їх достовірності і правильності
відображення
Перевірка
показників
фінансової Суцільний
звітності з метою їх достовірності і
правильності відображення в обліку
Перевірка складу корпоративних прав Вибірковий
учасників акціонерного товариства
Перелік процедур

Назва робочого документу

Примітки

Робочий документ “Перевірка правильності формування
показників Головної книги”

–

Робочий документ “Перевірка правильності формування
показників фінансової звітності”

–

Робочий документ “Відомість відхилень у документах при
реєстрації господарських операцій з корпоративними
правами за результатами формальної перевірки”
Робочий документ “ Відомість відхилень у документах при
реєстрації господарських операцій з корпоративними
правами за результатами нормативно - правової перевірки ”
Робочий документ “Перевірка правильності відображення
аналітичного обліку корпоративних прав учасників
акціонерного товариства”

Доцільно застосовувати даний
спосіб перевірки, оскільки існує
досить значна кількість видів
корпоративних прав учасників
акціонерного товариства

Документ склав: _____________________

____________

“__”_____________

Документи перевірив: ________________

____________

“__”_____________
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Додаток Е
ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»

ІРД ВК № 4
(індекс робочого документу)

Підприємство, що перевіряється: ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»
Період перевірки: з 01.01.2014 по 31.12.2014
Відомість відхилень у документах при реєстрації господарських операцій з
корпоративними правами за результатами формальної
перевірки[авторська розробка]
№
1

Документи що перевіряються
(№,дата)
Картка обліку корпоративних прав
учасників акціонерного товариства
№1 від 02.02.2014

Встановлено
відхилення
-

Примітки

Виконав _____________________ ____________
“__”_____________
Перевірив _____________________
____________
“__”_____________

ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»

ІРД ВК № 5
(індекс робочого документу)

Підприємство, що перевіряється: ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»
Період перевірки: з 01.01.2014 по 31.12.2014
Відомість відхилень у документах при реєстрації господарських операцій з
корпоративними правами за результатами
нормативно - правової перевірки[авторська розробка]
№

Документи що
перевіряються
(№,дата)

Встановлено
відхилення

Нормативний
документ, на підставі
якого встановлено
відхилення

1

ПД № КОКП-1
№1 від 02.02.2014
ПД № КОКП-1
№1 від 02.02.2014

-

ПКУ
п. 170.2. ст. 170
ПКУ
пп.164.2.8. ст. 164

2

-

Виконав _____________________ ____________
“__”_____________
Перевірив _____________________
____________
“__”_____________

Примітки
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Продовження додатку Е
ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»

ІРД ВК № 6
(індекс робочого документу)

Підприємство, що перевіряється: ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»
Період перевірки: з 01.01.2014 по 31.12.2014

Назва операції

Кореспондуючі рахунки
за даними
підприємства

Інвестовані кошти в корпоративні
права підприємства
Інвестовано майно в корпоративні
права підприємства
Придбання
товариством
частки
власника корпоративних прав
Обмін акцій на корпоративні права
Відображено дохід від реалізації
корпоративних прав за договірною
вартістю
Відображено
собівартість реалізованих
корпоративних прав
Відображено податкові зобов’язання з
ПДВ
Отримано безоплатно корпоративні
права учасника, що вийшов з
товариства.
Вилучена
корпоративних
прав
господарським товариством у його
учасників
Нарахована належна до виплати
частина прибутку
Виділено за рахунок резервного
капіталу частку майна власнику
корпоративних прав

Сума,
грн.

за даними
перевірки

дебет

кредит

дебет

кредит

144

311

144

311

144

10

144

10

454

144

454

144

144.2

143

144.2

143

377.1

741.1

377.1

741.1

977.1

144

977.1

144

977.1

641

977.1

641

144.4

425

144.4

144

454

144

443

144.1

443

144.1

144.4

43

526624

-

560652

-

12345

-

5412

-

12365

-

5412

-

1020

-

11100

-

1452

-

4521

-

10200

-

425

454

43

Відхилення

Перевірка правильності відображення в обліку корпоративних прав
учасників акціонерного товариства[авторська розробка]

144.4

Виконав _____________________ ____________
“__”_____________
Перевірив _____________________
____________
“__”_____________
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Додаток Ж
ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»
ІРД ВК №7
(індекс робочого документу)

Підприємство, що перевіряється: ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»
Період перевірки:01.01.2014 по 31.12.2014

Полякова
О.М.

0

0

227298,8

247356

Разом:
0
0
Документ склав: _____________________
Документи перевірив: ________________

Петрук
О.І

____________
____________

“__”_____________
“__”_____________

Сума
нарахованих
штрафів

560652

Наслідки для
господарської
діяльності

515190,9

Гусак А. О.

Право на
виплату
вартості
майна при
виході
учасника

0

Право на
придбання
та викуп
акцій

0

Причина виявлення відхилень

Право на
дивіденди

Кулiш О.
М.

Право на
виплату
вартості
майна при
виході
учасника

573094,7

Право на
придбання
та викуп
акцій

526624,6

Відхилення, виявлені в ході
перевірки

Право на
дивіденди

0

Виплачена
сума

Сума згідно
документу

0

Виплачена
сума

Виплачена
сума

Право на виплату
вартості майна при
виході учасника

Сума згідно
документу

ПІБ
акціонера

Право на придбання та
викуп акцій

Сума згідно
документу

Право на
дивіденди

Відповідальна
особа

Звіт контролера про результати внутрішньої перевірки корпоративних прав
учасників акціонерного товариства[авторська розробка]
За 2014 рік
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Додаток З
ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»
ІРД ВК № 8
(індекс робочого документу)

Підприємство, що перевіряється: ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»
Період перевірки: з 01.01.2014 по 31.12.2014
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ВЛАСНИКА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ КОНТРОЛЮВАТИ
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА[авторська розробка]
№

1

ПІБ акціонера

2

Сума
корпоратив
них прав

3
Гусак А. О.
526624,6
1
Кулiш О. М.
515190,9
2
Документ склав: _____________________
Документи перевірив: ________________

Безпосереднє володіння
найбільшою часткою
(пакетом акцій)
статутному капіталі
підприємства

Елементи здійснення контролю
Володіння через
Управління
пов'язаних фізичних
найбільшою
чи юридичних осіб
кількістю голосів у
найбільшою часткою керівному органі
(пакетом акцій)
підприємства
статутному капіталі
підприємства

4
+

5
+
____________
____________

6
+
+
“__”_____________
“__”_____________

Володіння
часткою (паєм,
пакетом акцій),
не меншою 20% в
статутному
капіталі
підприємства
7
+
+

228
Продовження додатку К
ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»

ІРД ВК № 9
(індекс робочого документу)

Підприємство, що перевіряється: ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД»
Період перевірки: з 01.01.2014 по 31.12.2014

Анкета вивчення стану внутрішнього контролю
корпоративних прав акціонерів[авторська розробка]
№

Питання

1

2

Кількість
відповідей
«Так»
«Ні»
3
4

1.Організаційна структура та органи управління
1.1

Розроблена та затверджена організаційна структура підприємства

1.2

Розроблені та затверджені організаційні регламенти, а саме

+

Положення про службу внутрішнього контролю

+

Наказ про облікову політику

+

Посадові інструкції

+

Графік документообігу

+

1.3

Чи регулярно проводяться збори (засновників), наради?

+

1.4

Чи оформлені рішення зборів (нарад) протоколами?

+

1.5

Чи можливі конфлікти інтересів власників корпоративних прав?

+

2. Розподіл обов’язків, повноважень і відповідальність

2.2

Визначено коло посадових осіб за ведення бухгалтерського обліку
корпоративних прав акціонерів
Чи проводиться контроль вищестоящими керівниками за +
виконанням делегованих прав і обов'язків?
3 Кадрова політика

3.1

Чи має персонал підприємства відповідний професійний рівень?

+

3.2

Чи розуміє персонал покладені на нього обов'язки?

+

3.3.

Чи не висока плинність кадрів на підприємстві?

3.4

Проведення заходів з навчання та підвищення кваліфікації кадрів

2.1

+

+
+

4 Організація і діяльність внутрішніх контролюючих органів
4.1

Чи дія на підприємстві Ревізійна комісія?

+

4.2

Чи дія на підприємстві Наглядова Рада?

+

4.3

Чи є відділ внутрішнього контролю?

+
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Продовження додатку К
1
4.4

2
Чиє на підприємстві інвентаризаційна комісія

3
+

4.5

Проведення зовнішнього аудиту

+

4

5.Система бухгалтерського обліку корпоративних прав

5.2

Документування операцій, пов’язаних з корпоративними правами
(первинні документи та форми внутрішньої звітності)
Оцінка корпоративних прав

5.3

Інвентаризація корпоративних прав

+

5.4

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку корпоративних
прав

+

5.1

Розрахунок

коефіцієнту

оцінювання

системи

+

внутрішнього

+

контролю

корпоративних прав
К освккп = 13/20 =0,65
Шкала оцінювання системи внутрішнього
контролю корпоративних прав
«добре»
0,75-1,0
-

«задовільно»
від 0.5-0.74
0.65

Документ склав: _____________________

____________

“__”_____________
Документи перевірив: ________________
“__”_____________

____________

«незадовільний»
менше 0,5
-
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232

233

234

