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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

В умовах економічної і політичної глобалізації кож"

на більш"менш розвинена країна має бажання співпра"

цювати з іншими глобальними економічними суб'єкта"

ми такими, як різні міжнародні фінансові організації,

інші країни та більш масштабні, торгівельні та економічні

союзи. Україна не є виключенням, і в силу заданого

новим поколінням вектору, рухається до найбільшого

економічного союзу в світі — Європейського. Однак для

отримання можливості співпрацювати та знаходитись на

одному рівні з більш розвиненими економіками, наша

країна має пройти багато економічних, політичних та

соціальних перетворень, одними з яких є реформація

законодавчої бази в країні, що наша країна і намагаєть"

ся робити останнім часом.

Зміни в Законі України "Про акціонерні товариства"

(далі — Закон) якраз є одними з таких. Цей Закон спря"
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мований на посилення захисту прав міноритарних акці"

онерів публічних акціонерних товариств та підвищення

інвестиційної привабливості нашої країни. Фактично він

націлений на зниження загальної кількості публічних

акціонерних товариств через підвищення вимог до них.

Однак, не зважаючи на необхідність та зрозумілість за"

конодавчих ініціатив, вплив зміни законодавства на

інших економічних суб'єктів не розглядався при прий"

нятті відповідних поправок до закону, що, на жаль,

відіграло значну роль у подальшому їх функціонуванні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

Попри те, що основні поправки до Закону були прий"

няті рік тому, а вступили в силу лише першого травня

поточного року, вже значна кількість авторів провела

дослідження його впливу на діяльність акціонерних ком"

паній в Україні. Такими авторами є Д. Леонов, Д. Тара"

бакин, Р. Гуменюк, Н. Ємченко, О. Виговський та інші.
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Однак питання впливу на інших економічних су"

б'єктів, наприклад, таких, як Інститути спільного інвес"

тування (ІСІ), не знайшли відображення в наукових дос"

лідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців та ав"

торів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінка результатів зміни законодав"

ства щодо регуляції діяльності акціонерних товариств

на діяльність Інститутів спільного інвестування в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Акціонерним товариством є господарське товари"

ство, яке має статутний фонд, розділений на певну кіль"

кість акцій рівної номінальної вартості і несе відпові"

дальність за зобов'язаннями тільки майном товариства,

а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльні"

стю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Акціонерне товариство є формою об'єднання підпри"

ємців та їх капіталів для отримання прибутку.

Акціонерні товариства можуть бути 2 типів: публіч"

ними (ПАТ) і приватними (ПрАТ).

Основні відмінності між публічними АТ (ПАТ) і при"

ватними АТ (ПрАТ) (за Законом, що був чинний до

01.05.2016) наведені в таблиці 1 [1, с. 95].

З огляду на необхідність проведення реформ, спря"

мованих на підвищення захисту інтересів акціонерів

ПАТ, та через ряд інших вимог, які поставлені перед

Україною Європейським Союзом для асоціації, 7 квітня

2015 р. було прийнято Закон України "Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо захисту

інтересів інвесторів", завдяки якому було змінено ряд

положень Закону України "Про акціонерні товариства",

які вступили в силу з 1 травня 2016 р. Зокрема це такі,

1. Починаючи з 1 травня 2015 р., акції всіх публічних

акціонерних товариств обов'язково повинні входити до

біржового списку однієї (не більше) фондової біржі.

2. Виключено з закону вимоги до кількісного скла"

ду акціонерів приватного акціонерного товариства. До

моменту вступу в дію закону кількість акціонерів ПрА"

Ту повинна була бути в діапазоні від 1 до 100 осіб.

3. Змінився порядок формування наглядової ради

публічного акціонерного товариства. Відтепер наглядо"

ва рада ПАТ повинна переобиратись щорічно, до того

ж, до неї має входити щонайменше 2 незалежні дирек"

тори.

На практиці для компаній ці зміни означають, що для

того, щоб акції публічного акціонерного товариства

були допущені на торги на фондових біржах, вони ма"

ють пройти процедуру лістингу. Лістинг — сукупність

процедур з включення цінних паперів до біржового реє"

стру, здійснення контролю над відповідністю цінних па"

перів встановленим умовам та вимогам. Ініціатором про"

цедури лістингу цінних паперів на біржі може бути вик"

лючно емітент цього цінного паперу [2].

З 1 січня 2016 р. Національна комісія з цінних па"

перів та фондового ринку (НКЦПФР) значно підвищила

вимоги емітентам з допуску їх цінних паперів до лістин"

гу. Серед нововведень, слід виділити:

— для першого рівня лістингу власний капітал та

чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за ос"

танній фінансовий рік (крім банків) має становити 1 млрд

грн (десятикратне збільшення за обома показниками);

мінімальна частка акцій у вільному обігу має становити

не менше 25 відсотків (15% раніше), при цьому у двох

інвесторів сумарно може знаходитися не більше 50%

від цієї частки;

— для другого рівня лістингу власний капітал та чи"

стий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за ос"

танній фінансовий рік (крім банків) має становити 400

млн грн. (50 млн грн. власного капіталу та 100 млн грн.

доходу раніше); мінімальна частка акцій у вільному об"

ігу має становити не менше 10%, при цьому у двох інве"

сторів сумарно може знаходитися не більше 50% від

цієї частки (за виключенням акцій, що мають обмеже"

ний обіг, та акцій, що належать державі) [3].

Для кращого розуміння, на 1 травня 2016 року в бір"

жових реєстрах вітчизняних бірж залишилося 7 компа"

Таблиця 1. Відмінності між публічними та приватними акціонерними товариствами
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ній: ПАТ "Донбасенерго", ПАТ "МХП", банк "Південній",

"Індустріалбанк", "Укрсоцбанк", ПАТ "Мотор Січ" та

ПАТ "Укрнафта". На 1 січня 2016 року кількісний по"

казник компаній в біржових реєстрах складав 16.

З біржових реєстрів вийшли енергокомпанії, в тому

числі Центренерго, "Райффайзен банк Аваль" та ряд інших

емітентів. Більшість з них, на думку члена НКЦБФР Д. Та"

рабакіна, були не готові виконувати норму про формуван"

ня наглядових рад, і зокрема, про включення до них

мінімум двох незалежних директорів. З цієї причини ком"

панії самі попросили біржі виключити їх з реєстрів [4].

Роман Гуменюк у своїй статті стверджує, що зазначені

зміни, не дивлячись на те, що істотно поліпшують правовий

статус акціонера, ускладнюють роботу акціонерного това"

риства, а в разі публічного акціонерного товариства — роб"

лять діяльність в цій організаційно"правовій формі майже

неможливою і доцільною тільки в тому випадку, якщо акції

цього підприємства знаходяться в біржовому реєстрі і сус"

пільство залучає значні суми коштів на фондовій біржі. На

думку автора, в ситуації, що склалася, раціонально прийня"

ти рішення про зміну типу товариства з ПАТ на ПрАТ або

про реорганізацію акціонерного товариства [5].

Перехід від публічної до приватної форми власності

для багатьох компаній в поточних умовах є скоріш не

одним з варіантів, а безпосередньою необхідністю, зва"

жаючи на значно підвищені вимоги до публічних акціо"

нерних товариств.

До теперішнього часу для багатьох публічних ак"

ціонерних товариств, що мають безліч міноритарних

акціонерів (в основному, дісталися їм у "спадок" від епо"

хи приватизації), положення Закону стосовно кількості

акціонерів ПрАТ (від 1 до 100) було головною перешко"

дою на шляху до зміни типу акціонерного товариства

на ПрАТ. З 1 травня 2016 р. обмеження було зняте, і

вже цілий ряд компаній внесли до порядку денного

річних загальних зборів акціонерів питання про зміну

типу товариства [6].

Крім зазначених у таблиці 1, до особливості ПрАТ

доцільно віднести такі:

1) не пред'являються вимоги по лістингу;

2) при цьому в акціонерів зберігаються всі майнові

права;

3) держава в особі Фонду державного майна (ФДМ)

не ризикує втратити частину своїх акцій в результаті до"

даткової емісії або продажу частини акцій у вільний обіг;

4) також у держави зберігаються всі існуючі права

акціонера, включаючи право продажу належних їй па"

кетів акцій на відкритих аукціонах.

Крім того, зміна типу акціонерного товариства

згідно із Законом не є реорганізацією, тому не пере"

шкоджає процесу приватизації пакетів акцій, що нале"

жать державі. Більш того, Закон прямо дозволяє про"

давати акції ПрАТ на біржових аукціонах [7].

Зміни в формі організації будь"яких суб'єктів гос"

подарювання, неминуче впливають на інші економічні

сфери, одною з яких є сфера спільного інвестування.

Виходячи в описаних законодавчих змін та їх

наслідків для акціонерних товариств, можна визначи"

ти, які ці зміни вплинуть на сферу спільного інвестуван"

ня в Україні.

Інститути спільного інвестування — це форма колек"

тивного інвестування, за якої кошти учасників об'єдну"

ються й інвестуються керуючою компанією в різні акти"

ви (нерухомість, цінні папери тощо) з метою отримання

доходу інвесторами [8].

Інститути спільного інвестування (інвестиційні фон"

ди) є найбільш поширеною альтернативою банківським

депозитам в світі. В Сполучених Штатах Америки, по"

чинаючи з 2014 року, обсяг активів тільки відкритих

фондів перевищив об'єм активів банківського сектору.

Така популярність інвестиційних фондів перед бан"

ківськими депозитами пояснюється тим, що вони забез"

печують набагато вищу дохідність при відносно неви"

соких ризиках. Якщо банківські депозити в США дають

в середньому 1,5—2% річних, то великі диверсифіко"

вані відкриті ІСІ 6—7%. Така дохідність ІСІ досягається

за рахунок вкладання коштів в цінні папери на фондо"

вих ринках.

У сучасних економічних умовах України, ІСІ не ма"

ють можливості конкурувати з банківськими депозита"

ми через ряд причин, до яких можна віднести загальне

падіння фондового ринку, низька інвестиційна ак"

тивність та культура населення, низька концентрація

капіталу в фондах тощо.

Аналізуючи всі зміни Закону, що вплинули безпо"

середньо на акціонерні товариства та їх результати

діяльності, є підстави виділити такі наслідки для ІСІ:

По"перше, це значне зниження об'єму активів, в які

можуть вкладати кошти ІСІ. За інформацією Українсь"

кої Асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ), з посилан"

ням на чинне законодавство, в обігу на фондових біржах

можуть перебувати лише акції ПАТ. Акціонерні товари"

ства, які змінили тип з ПАТ на ПрАТ, повинні бути ви"

ключені з біржових списків фондових бірж. Іншими сло"

вами, всі компанії, цінні папери яких не здатні пройти

процедуру лістингу для включення до біржового спис"

ку хоча б однієї біржі з будь"яких причин, або які мають

бажання чи необхідність змінити правову форму з пуб"

лічного на приватне акціонерне товариство, будуть не"

гайно виключені з біржових списків, та припинять обіг

на фондових біржах України. Для наочності, в період з

1 травня по 5 серпня 2016 р., 185 акціонерних товари"

ства змінили тип з ПАТ на ПрАТ, та були виключені з

біржових списків [9].

Найбільшим чином законодавчі зміни вплинуть на

диверсифіковані інвестиційні фонди. Згідно з п. 4.3 ст.

7 Закону України "Про інститути спільного інвестуван"

ня", інститут спільного інвестування вважається дивер"

сифікованим, якщо не менш як 80 відсотків загальної

вартості його активів становлять кошти, в т. ч. на банкі"

вських депозитних рахунках, ощадні (депозитні) серти"

фікати, банківські метали, облігації підприємств та об"

лігації місцевих позик, державні цінні папери, а також

цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі.

Таким чином, компаніям доведеться знаходити інші,

менш дохідні активи, та робити реструктуризацію ак"

тивів всередині вже існуючих фондів, що негативно

відобразиться на дохідності фондів;

По"друге, зміни в Законі негативно вплинуть на по"

казники дохідності ІСІ в поточних періодах. Відобра"

жається це у різкому падінні котирувань на акції ком"

паній, які виключені чи повинні бути виключені з біржо"

вих списків в найближчий час через їх невідповідність

вимогам чинного законодавства. Відбувається це через
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необхідність продажу управляючими компаніями акцій,

які, виходячи з Закону, не можуть бути включені до пе"

реліку активів фонду відповідного виду (наприклад, як

було описано у випадку з диверсифікованими фонда"

ми). Через необхідність продажу акцій одного емітента

відразу значною кількістю фондів ціна на відповідний

актив різко падає.

Якщо наслідки зниження обсягу акцій на ринку інве"

стиційні фонди відчують не відразу, то погіршення

фінансових показників діяльності ІСІ можна спостері"

гати уже зараз.

ВИСНОВКИ
Зміни Закону України "Про акціонерні товариства",

що були покликані підвищити захист прав міноритаріїв,

фактично здійснюють цілеспрямоване зниження

кількості публічних акціонерних товариств в Україні.

Введення в дію поправок до Закону було несинхрон"

ним з рядом інших законодавчих ініціатив таких, як, на"

приклад, підвищення вимог до лістингу на фондових

біржах, що в сукупності з поточними економічними умо"

вами в нашій країні, зробили існування ПАТ неймовір"

но складним, що в свою чергу спонукало більшість з них

змінити форму власності.

Різке зниження кількості ПАТ негативно позначи"

лось на кількості акцій на вітчизняних організованих

фондових ринках. У свою чергу, обмеження і так не"

значної кількості якісних активів на фондових ринках,

зробили існування фінансових посередників таких, як

ІСІ, ще більш складним, ніж воно було в останні роки.

Відсутність підтримки сектору спільного інвестування

разом з подібними негативними результатами в інших

економічних сферах у найближчі роки створює ймо"

вірність повного зникнення цієї галузі в вітчизняній еко"

номіці.
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