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Питання для обговорення

• Визначення корпоративного управління

• Хто і чому має бути зацікавленим у розвитку
корпоративного управління?

• «Світові стандарти» та «найкраща практика»
корпоративного управління

• Проблематика оцінки рівня корпоративного управління

• Підходи до побудови ефективної моделі корпоративного
управління в компанії (групі компаній)

2



3

Визначення поняття «корпоративне 
управління»

Корпоративне управління – це структури та процеси
здійснення GOVERNANCE у діяльності компанії з метою
максимізації доходів акціонерів за умови дотримання
інтересів інших стейкхолдерів.

«Корпоративне управління – це система, що слугує для
спрямування компаній та контролю за компаніями».

Сер Адріан Кедбері, Великобританія, 1992 
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Елементи корпоративного управління

1. Стратегічний процес (розробка, затвердження, коригування та
контроль виконання стратегії компанії)

2. Управління ризиками, зокрема рішення щодо:
• значних інвестицій

• M&A

• нових ринків тощо

3. Контроль за діяльністю вищих менеджерів:
• підбір та найм

• система мотивації

• створення багаторівневої контрольної середи

• наступність у керівництві

4. Ідентифікація стейкхолдерів, врахування їх інтересів та
очікувань
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Розмежування сфер корпоративного 
управління та менеджменту

Сфера 
корпоративного 

управління

Акціонери

Наглядова рада

Виконавчий орган

Сфера 
менеджменту



6

Переваги належного корпоративного 
управління

1. Максимізація та легалізація доходів власників
бізнесу та топ-менеджерів

2. Підвищення якості управління за рахунок більшої
прозорості, зменшення «схем» та «оптимізацій»

3. Підвищення рівня захищеності компанії від
рейдерства, тиску правоохоронних органів,
втручання політиків тощо

4. Можливість на вигідних умовах залучити кошти,
необхідні для якісного ривку у розвитку компанії



Корпоративне управління і 
максимізація доходів власників 

бізнесу

1. 16.07.2018 Джефф Безос очолив список найбагатших
людей світу за версією агентства Bloomberg. За його
даними, доходи бізнесмена становили $150 млрд.

2. На 10.01.2018 його статки становили $106 млрд.

3. За перші 6 місяців 2018 року чистий прибуток Amazon
склав $4.163 млрд.

4. З початку 2018 року ціна на акції Amazon зросла на
64,3%.
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Корпоративне управління і 
максимізація доходів власників бізнесу

• У 2010 році компанія «Вімм-Білль-Данн» (з
найвищим рейтингом корпоративного
управління GAMMA-7+ була продана компанії
PepsiCo за рекордні $ 5.8 млрд. при EV/EBITDA
= 16.2, що стало рекордом для ринку Росії

• У 2004 році ринкова капіталізація компанії
складала $800 млн.
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Корпоративне управління і 
підвищення якості управління

• За даними Bloomberg Генеральний директор Apple Тім
Кук отримав у винагороду 560 тис. акцій Apple, половина з
якої залежала від показників компанії. Вартість отриманих
Куком акцій склала $89.2 млн. ($159.27 за штуку)

• Кук отримав папери, оскільки за останні три роки активи
Apple продемонстрували більш впевнене зростання, аніж у
двох третин компаній з топ-500 рейтингу Standard & Poors
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Корпоративне управління і захист прав 
власності на компанію

• За інформацією «Обозреватель.ua» у 2017 році порушено
кримінальні справи щодо ділових партнерів Ігоря Єремеєва
- Сергія Лагура та Степана Івахіва. Після загибелі Єремеєва у
2015 році його ділові партнери приховали від спадкоємців
загиблого зарубіжні активи групи «Континіум». Крім того, за
допомогою маніпуляцій з установчими документами вони
прибрали з числа засновників довірених осіб Єремеєва
(адже як нардеп він не міг бути засновником бізнесів).
Дружина та діти Єремеєва продовжують надскладну
боротьбу за спадок.
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Корпоративне управління і 
можливість залучення коштів на 

якісний ривок у розвитку компанії

• Станом на 08.01.2020 ціна 1 акції Facebook склала $213.39, а
ринкова капіталізація компанії - $673.19 млрд.

• Вперше Facebook розмістив власні акції на біржі у травні
2012 року. Тоді вартість 1 акції складала $38, а капіталізація
компанії складала $104 млрд.

• Таким чином, за 8 років акції Facebook зросли більш як на
650%.

• Facebook почав працювати 4 лютого 2004 року, як мережа
для студентів деяких американських університетів.
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Міжнародні стандарти корпоративного 
управління

Організація економічної співпраці й розвитку (www.oecd.org)

• «Принципи корпоративного управління ОЕСР» (2015)
(G20/OECD Principles of Corporate Governance)
http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm

• «Керівні принципи ОЕСР з корпоративного управління для
державних компаній» (2015)

(OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises)
http://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm

• «Керівні принципи ОЕСР для багатонаціональних компаній»
(2011)

(OECD Guidelines for Multinational Enterprises)
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm
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Міжнародні стандарти корпоративного 
управління

Європейська конфедерація асоціацій корпоративних
директорів (http://www.ecoda.org)

• «Принципи корпоративного управління для приватних та
сімейних компаній»

(Corporate Governance Guidance and Principles for Unlisted Companies in Europe)
http://www.ecgi.org/codes/documents/ecoda_unlisted_companies_mar2010_en.p

df

http://www.ecoda.org/


Стійка відданість реформам корпоративного управління
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П'ять головних складових корпоративного управління

П'ять головних складових корпоративного 
управління, які завжди оцінюють 
інвестори
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Належні практики функціонування Ради

1. Склад Ради (незалежні директори; баланс серед членів
ради; роль Голови). Порядок та процедури пошуку та
відбору кандидатів до складу Ради.

2. Компетенція Ради; лідерство Ради у питаннях стратегії,
контролю та питаннях призначень топ-менеджерів

3. Практика проведення засідань та якість ухвалених
рішень. Робота комітетів Ради, служб СВА та КС.

4. Самооцінка Ради, наступність у роботі директорів

5. Практика виплати винагороди членам Ради

6. Відповідальність членів Ради



16

Релевантні засоби, методи та процедури 
контролю

1. Зовнішній аудит:

1. Наявність комітету РД з аудита, склад комітету, наявність та роль
незалежних директорів

2. Тендер по відбору аудитора

3. Аудитор не надає компанії інших послуг

4. Аудитор має високий статус у професійному середовищі

5. Ротація аудиторів

2. Внутрішній аудит:

1. Наявність СВА та її кадровий склад

2. Незалежність СВА від виконавчого керівництва

3. Планування роботи СВА за лідерства НР

4. Результативність роботи СВА
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Релевантні засоби, методи та процедури 
контролю

3. Процедури щодо конфлікту інтересів та угод компанії

1. Наявність затвердженої РД політики щодо конфлікту інтересів

2. Дієвий механізм проактивного контролю процесу укладення угод
компанії

3. Правила, що врегульовують можливість використання працівниками
ресурсів компанії

4. Механізми запобігання використання інсайдерської інформації на
фондовому ринку

4. Процедури та механізми комплаенс

1. Наявність Етичного кодексу компанії

2. Наявність Антикорупційної програми

3. Наявність механізмів контролю та запобігання порушень
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Належні режим розкриття інформації та 
прозорості

1. Прозорість структури власності на компанію

2. Прийняті стандарти розкриття інформації. Своєчасність та
доступність інформації, що розкривається

3. Розкриття інформації про діяльність РД, зокрема про
сукупну річну винагороду членів РД

4. Постійний діалог з інвесторами
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Захист прав (міноритарних) акціонерів

1. Концентрація власності та вплив з боку окремих власників

1. Наявність формальної акціонерної угоди між акціонерами-
засновниками про консолідоване голосування на ЗЗА

2. Заміна акціонерів-засновників на посту генерального директора на
найманого кваліфікованого та досвідченого менеджера

3. Мінімальний відсоток угод з афілійованими компаніями

4. Ризик державного втручання у справи компанії (чи вона має
відношення до політичної діяльності; чи веде консервативну податкову
політику тощо)

2. Наявність формалізованої та затвердженої дивідендної політики

3. Можливість для всіх акціонерів взяти участь у ЗЗА (доступ;
обґрунтування проектів рішень; поради РД тощо)
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Стійка відданість реформам 
корпоративного управління

1. Чесна та професійна оцінка наявного стану справ

2. Чітке усвідомлення кінцевої мети перетворень

3. Лідерство наглядової ради

4. Детальна програма дій на 2-3 роки

5. Оцінка проміжних результатів та коригування
програми

6. Безкомпромісність та неприйняття імітації

7. Національне лідерство у підтримці ініціатив з
вдосконалення корпоративного управління


