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ционную структуру, необходимую для осуществления подобного рода 
деятельности. 

Необходимо постепенно переходить к безотходному производст-
ву с более рациональной утилизацией отходов, переработкой всего 
комплекса веществ, поступающих из производственно-бытовой систе-
мы. Данная технология требует полной перестройки производства на 
основе создания территориально-производственных комплексов, в ко-
торых отходы одного вида продукции производства служили бы сырь-
ем для других видов и так до наиболее полной утилизации всех без 
исключения веществ.  
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 Економічна інформація відіграє важливу роль у кожній госпо-
дарській організації. Від неї залежить економічна безпека товариства, 
правильність управлінського рішення, укладання угод, складання до-
говорів. У процесі її використання передбачається попереднє вивчення 
економічної інформації про майбутніх партнерів, про стабільність їх 
функціонування, а також про можливі альтернативні шляхи покра-
щення свого фінансово-економічного становища. 

Корпоративне управління в України сьогодні є настільки ваго-
мим, що без використання економічної інформації держава не в змозі 
впливати на будь-які економічні процеси, зокрема на розвиток та за-
хист економічної конкуренції.  

Проблемам сутності економічної інформації в системі корпорати-
вного управління та використання економічної інформації в корпора-
тивному управлінні присвячені праці науковців І.М.Карнєєва, 
Ф.І.Бескиер,О.А.Мишко В.І.Павлова [4, 5] та ін. Проте, постає необ-
хідність узагальнення цього досвіду для визначення пріоритетів інфо-
рмації в корпоративному управлінні вітчизняних акціонерних това-
риств. 

Аналіз теоретичних і практичних напрацювань щодо економічної 
інформації та її сутності свідчить про необхідність подальшого дослі-
дження процесів корпоративного управління та формування корпора-
тивної стратегії,  вироблення процедур прийняття рішень в акціонер-
ному товаристві для досягнення гармонії інтересів всіх груп акціоне-
рів, виявлення прийнятних для українського економічного і соціокуль-
турного оточення типів акціонерних товариств, системи управління 
ними, можливість набуття рис, характерних зарубіжним корпораціям. 

Метою статті є дослідження необхідності економічної інформації 
для здійснення корпоративного управління та визначення пріоритетів 
його розвитку, використовуючи зарубіжний досвід провідних корпо-
рацій. 

Економічна інформація є першоджерелом корпоративного управ-
ління. Поняття «корпоративне управління» в Україні неминуче 
пов’язано з проблемою, суть якої у тому, що корпоративне управління 
потрібно інвесторам, міжнародним організаціям, але не потрібно тим, 
хто є його безпосередніми учасниками. Державні та судові органи не 
підкріплюють розвиток корпоративного управління конкретними рі-
шеннями та практичною діяльністю. Великим власникам акціонерного 
капіталу не потрібні ніякі сторонні учасники акціонерного контролю, і 
вони виступають проти змін у правовому полі. Зацікавлені особи (ве-
ликі постачальники та споживачі) не рахуються з правом акціонерів 
контролювати значні договори та створення дочірніх структур. Потен-
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ційний інвестор не в змозі зрозуміти суть економічної інформації для  
корпоративного управління через відсутність цілого ряду необхідних 
законодавчих актів та нечітке ставлення України до загальноприйня-
тих у світовій практиці принципів корпоративного управління.  

Доступ до економічної інформації про акціонерне товариство є 
парадоксальним: за формою і змістом ця інформація не тільки є недо-
статньою для прийняття інвестиційного рішення, але навіть не дає 
змоги взагалі звернути увагу на те чи інше акціонерне товариство як на 
потенційний об’єкт для інвестицій.  

З усіх загальноприйнятих принципів корпоративного управління 
найбільш гальмуючим фактором є практично непрацюючий в Україні 
принцип розкриття економічної інформації і прозорості акціонерних 
товариств не лише для інвесторів, а й навіть для акціонерів. У нас від-
сутні стандарти публічної звітності емітентів, а також звітності мене-
джменту перед акціонерами та спостережною радою. Звітність акціо-
нерних товариств не відповідає загальноприйнятим у світовій практиці 
стандартам розкриття економічної інформації.  

Однією з основних проблем ефективного розвитку корпоративно-
го управління в Україні є розкриття економічної інформації емітента-
ми цінних паперів. Можна констатувати, що в Україні сьогодні існує 
не система розкриття економічної інформації, а система публікації 
офіційної звітності. Переважна більшість емітентів публікують еконо-
мічну інформацію, чітко дотримуючись стандартних форм, розробле-
них державними органами, та не розкривають економічну  інформацію 
щодо особливостей своєї діяльності.  

Практично не змінилася ситуація з якістю розкриття фінансової 
економічної інформації і після введення Національних стандартів бух-
галтерського обліку. Багато невирішених питань існує і щодо системи 
оприлюднення економічної інформації. Більшість з них пов’язано з 
недосконалістю чинного законодавства. Насамперед, ідеться про нор-
му, яка передбачає можливість оприлюднення річного звіту емітентів 
упродовж дев’яти місяців після закінчення звітного року.  

Нещодавно було запроваджено нову систему збирання та опри-
люднення звітності, згідно з якою емітенти до кінця вересня можуть 
надсилати свої звіти до інформаційних агентств, які, у свою чергу, пе-
редають їх до Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку 
України. Інформація оприлюднюється як на веб-сайтах інформаційних 
агентств, так і на веб-сайті державного Агентства.  

Для вирішення перелічених проблем необхідно запровадити ста-
ндарти розкриття економічної інформації замість порядку оприлюд-
нення звітності, визначити обсяги економічної інформації, що має роз- 
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криватися [1].  
Одним з основних чинників, що негативно вплинув на Закон 

«Про акціонерні товариства», було питання функціонування закритих 
акціонерних товариств. Крім демократизації відносин та корпоратив-
ного управління, передбаченої законопроектом, керівники існуючих 
ЗАТ побоюються: необхідності «відкриватися» або перетворюватися 
на ВАТ; ризику втрати контролю над товариством, який у межах ЗАТ 
забезпечується часто-густо адміністративними (силовими некорпора-
тивними) засобами; можливості доступу до «комерційної таємниці» 
нових акціонерів – сторонніх осіб, у тому числі конкурентів; більш 
високого рівня прозорості діяльності; нових стандартів звітності та 
нової якості економічної інформації для корпоративних відносин.  

Тому пряме копіювання міжнародних принципів корпоративної 
організації власності та управління в цьому разі є і безпідставним і 
малопродуктивним. Існуюча законодавча і нормативно-правова база 
створення та діяльності ЗАТ під впливом приватизаційних процесів у 
корпоративному секторі економіки України помітно відійшла від пер-
винного змісту ЗАТ саме як закритого акціонерного товариства із за-
здалегідь визначеним колом акціонерів та обмеженою сферою обігу 
акцій. Нове законодавство щодо ЗАТ повинно бути більш привабли-
вим ніж чинне як для осіб, які бажають створювати нові ЗАТ, так і для 
осіб, які контролюють існуючі компанії.  

Для виконання зазначених умов перш за все слід відмовитись від 
ідеї перетворення ЗАТ у товариства з обмеженою відповідальністю чи 
інші форми господарських товариств. Практично здійснити таку реор-
ганізацію без негативних наслідків для більшості ЗАТ неможливо, 
оскільки це переважно компанії з великою кількістю співробітників, 
тоді як усі інші форми господарських товариств передбачають дуже 
обмежене коло учасників – від кількох осіб до кількох десятків осіб. У 
протилежному випадку такі господарські товариства виявляться прос-
то некерованими і на них виникатимуть ще більші проблеми.  

Натомість у законі про акціонерні товариства слід встановити но-
рму, відповідно до якої дія положень, що регулюють порядок створен-
ня та діяльності ЗАТ «нового типу», в повному обсязі поширюється 
лише на новостворені товариства. Щодо існуючих ЗАТ, то їм треба 
надати право вільного вибору своєї подальшої долі: або приведення 
діяльності відповідно до нового законодавства в обмін на «пільги», 
встановлені для ЗАТ, або збереження існуючого статусу без права за-
стосування додаткових обмежень, встановлених для ЗАТ нового зразка 
(таких, як заборона вільного продажу акцій стороннім акціонерам, пе-
реважне право на придбання акцій ЗАТ його акціонерами та самим то- 
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вариством тощо).  
З метою приведення нового корпоративного законодавства відпо-

відно до «закритої» природи ЗАТ, необхідно: поширити його дію лише 
на акціонерні товариства з кількістю акціонерів до 50 або 100 осіб; 
надати право засновникам ЗАТ встановлювати обмеження щодо обігу 
акцій лише у колі наявних акціонерів; спростити процедуру реєстрації 
таких ЗАТ та процедуру реєстрації випуску акцій; мінімізувати корпо-
ративну звітність таких ЗАТ та вимоги до її оприлюднення. Водночас з 
метою захисту прав акціонерів існуючих ЗАТ, створених до прийняття 
нового закону, необхідно у прикінцевих положеннях уточнити умови, 
на яких такі товариства здійснюватимуть подальшу діяльність. Для 
цього пропонується всі існуючі ЗАТ класифікувати за трьома групами: 
до 50 акціонерів; від 50 до 1000 акціонерів; понад 1000 акціонерів. На 
ЗАТ з чисельністю до 50 акціонерів необхідно поширити пільговий 
(«закритий») порядок корпоративного управління та корпоративних 
відносин, який запроваджується шляхом добровільного приведення їх 
діяльності відповідно до вимог нового закону шляхом внесення в 
установленому порядку змін до статуту та внутрішніх документів то-
вариства. Для ЗАТ з чисельністю акціонерів від 50 до 1000 осіб слід 
встановити спрощений порядок реєстрації випуску акцій і скорочений 
обсяг звітності. Для ЗАТ з чисельністю понад 1000 акціонерів треба 
зберегти чинні вимоги щодо оприлюднення звітності та реєстрації ви-
пуску акцій. При цьому з метою захисту прав акціонерів існуючих ЗАТ 
на вільне розпорядження власними акціями необхідно заборонити 
встановлення додаткових обмежень на обіг акцій для товариств з чисе-
льністю акціонерів понад 50 осіб [3].  

Таким чином, ті суб’єкти господарювання із числа ЗАТ, які захо-
чуть отримати право на встановлення додаткових обмежень у частині 
корпоративних процедур, зможуть досягти бажаного результату, при-
вівши свою діяльність та документи відповідно до вимог законодавст-
ва. Водночас зазначені умови, не маючи імперативного характеру, за-
безпечать можливість іншим ЗАТ додержуватись існуючого порядку 
корпоративного управління [2]. 

На наш погляд, завдяки «м’яким» процедурам реформування «за-
критого» корпоративного сектора вдасться отримати в особі акціонерів 
та менеджменту ЗАТ союзників у реформуванні корпоративного зако-
нодавства в цілому Як бачимо, немалу увагу зараз приділяють  еконо-
мічному інформаційному забезпеченню в усіх напрямках корпоратив-
ного управління (наприклад, підрахунок ефективності фондів, способи 
і кількість подання фінансово-економічної інформації тощо). 

Безперечно,  економічна  інформація відіграє  велике  значення  у  
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прийнятті управлінських рішень, а що як не ці рішення відіграють 
найважливішу роль у корпоративному управлінні? Від них залежить 
ефективність господарської діяльності, можливість отримання макси-
мального прибутку від усіх видів діяльності. Економічна інформація 
також впливає на інвестиційну привабливість акціонерного товарист-
ва. Значною мірою економічною інформацією користуються статисти-
чні служби України.  

Усі форми звітностей пронизані економічною інформацією: пода-
ткова – використовує економічну інформацію для контролю над спла-
тою податків, для визначення фіскального навантаження на об’єкт 
оподаткування за допомогою різних методів; статистична – викорис-
товує економічну інформацію для слідкування за правопорушеннями у 
вотчині законодавства, за дотриманням акціонерним товариством різ-
них стандартів, положень тощо.  

Як бачимо, економічна інформація відіграє потужну роль у кор-
поративному управлінні забезпечуючи його усіма потрібними засоба-
ми досягнення мети,  даючи можливість впливати як на свій стан, так і 
на стан інших. 
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МУЛЬТИАГЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ В КОРПОРАТИВНОМ  
УПРАВЛЕНИИ 

 

Рассматривается возможность использования мультиагентных систем для модели-
рования взаимодействия стейкхолдеров и менеджеров как инструмента корпоративного 
управления.  

Розглядається можливість використання мультиагентних систем для моделювання 
взаємодії стейкхолдерів і менеджерів як інструменту корпоративного управління.  

 

Possibility of multiagent system implementation for modelling of stakeholders and man-
agers interaction as an instrument of corporate management has been treated in the paper. 


