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1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ
Громадська спілка «Українське об’єднання ринків капіталу», або Ukrainian
Capital Markets Association (UCMA) заснована 14 січня 2016 р. (свідоцтво №
1453278 від 29.01.2016), код ЄДР 40256246.
Веб-сайт www.ucma.org.ua
Електронна пошта ucma.ua@hotmail.com
Поточний рахунок № 26009000108256 у ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023.
У 2017 році UCMA включена до нового реєстру неприбуткових організацій
(рішення Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного
управління ДФС у м. Києві № 1726554600499 від 11.04.2017).
Діяльність UCMA висвітлюється на сторінці у соціальній мережі Facebook
https://www.facebook.com/ucma.ua/
За 2017 рік спілка наростила свій потенціал (табл. 1)
Зростання людського потенціалу спілки за 2017 рік
Таблиця 1
Станом на 31 Станом на 31 За рік
грудня 2016 р. грудня 2017 р.
21
31
+101

Показники
Кількість членів спілки (фізичні
особи)
Кількість членів Експертної Ради
UCMA з питань корпоративного
права та управління
Кількість учасників спілки (юридичні
особи)
Кількість уподобань сторінки UCMA
у Facebook
Кількість осіб, що стежать за
сторінкою UCMA у Facebook
Середній рівень охоплення допису на
сторінці UCMA у Facebook
Найвищий рівень охоплення дописів
на сторінці UCMA у Facebook
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Прийнято нових членів – 12, виключено – 2.
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14

17

+3

2

6

+4

516

744

+228

510

782

+272

278

394

+116

2450

6113

+3663

Місія спілки: створення в Україні ефективних ринків акціонерного та
боргового капіталу.
Метою UCMA є здійснення та захист прав і свобод, задоволення
суспільних, зокрема економічних, соціальних та інших інтересів учасників
фондового ринку (ринків капіталу) та фахівців у сфері ринків капіталу.
Органами управління UCMA є: Загальні Збори, Правління, Виконавчий
директор. Чергові Правління, до якого входять Президент, Виконавчий директор
і один незалежний член UCMA, регулярно збирається на засідання і вирішує
поточні питання діяльності UCMA. У 2017 році відбулось 11 засідань (протоколи
№14-24), на яких розглянуто 37 питань.
Діяльність UCMA здійснюється на громадських засадах. Штатних
співробітників немає.
Для здійснення діяльності органи UCMA використовують офісне
приміщення та обладнання своїх учасників (ТОВ «ФА Сервіс», м. Київ, вул. К.
Малевича 86-Г, офіс 205; ТОВ «Юридичний центр правового партнерства», м.
Київ, вулиця Іллінська, 8), а також комп’ютерну, копіювально-множильну
техніку, засоби зв’язку та автотранспорт членів Правління UCMA. Джерелами
фінансування організації є вступні та членські внески, які використовуються в
основному на адміністративні витрати.
UCMA є організацією-учасником Асамблеї Української сторони
Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС з березня 2017 року, її
представник входить до складу робочої групи 3 «Економічна співпраця, зона
вільної торгівлі, транскордонне співробітництво».
UCMA також приєдналась до Коаліції бізнес об'єднань "За детінізацію
економіки», а у листопаді 2017 року як член цієї Коаліції - до Української Ради
Бізнесу (УРБ) - широкого об’єднання асоціацій малого та середнього бізнесу, до
складу якої увійшли 63 бізнес-об’єднання різних галузей економіки, членами
яких є близько 27 тисяч підприємств України.
Основними напрямками діяльності UCMA відповідно до рішення
Загальних Зборів від 3 лютого 2017 р. були:
 просування концепцій розвитку ринків капіталу;
 громадська оцінка проектів нормативно-правових актів (фахова та
антикорупційна експертиза законопроектів, експертиза проектів рішень
НКЦПФР);
 просвітницькі заходи (семінари, круглі столи, навчальні курси);
 розвиток партнерських стосунків (участь у форумах, конференціях та
інших заходах партнерів, приєднання до громадських платформ,
налагодження взаємовідносин з вищими навчальними закладами).

2

2. ПРОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКІВ КАПІТАЛУ
2.1.

РОЗВИТОК РИНКУ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ

Ми констатуємо, що первинного ринку акцій в Україні не існує, бо
компанії практично не використовують публічне розміщення акцій як спосіб
залучення капіталу для розвитку бізнесу та реалізації інвестиційних проектів.
Хоча протягом січня-жовтня 2017 року НКЦПФР зареєстровано 101 випусків
акцій на суму 300,1 млрд грн, це були переважно випуски акцій банків з метою
збільшення статутного капіталу і забезпечення вимог НБУ, зокрема: ПАТ КБ
"Акордбанк" та ПАТ АКБ "Львів".
На вторинному ринку акцій ситуація не краще. У 2017 році в лістингу на
біржах України перебувало 6 емітентів акцій (ПАТ «Мотор Січ», ПАТ
«Донбасенерго». ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ін.) і хоча агентство
Bloomberg відзначило їх високу прибутковість (80%), навряд чи можна вважати,
що вторинний ринок акцій виконує свою основну функцію – формування
справедливої ціни на основі проведення регулярних торгів.
То ж розвиток ринку акціонерного капіталу, інтегрованого в економіку
України та функціонуючого відповідно до стандартів ЄС, стає нагальною
потребою.
Ми запропонували концепцію публічних компаній, основні положення
якої зводяться до наступного.
1. Публічні компанії – це юридичні особи, створені шляхом публічної пропозиції як нова
юридична особа або шляхом надання статусу публічної компанії акціонерному
товариству.
2. Акції публічних компаній – новий вид цінного паперу (іншими видами є акції
акціонерних товариств та акції корпоративних інвестиційних фондів).
3. Держава, державні органи, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні
підприємства, акціонерні товариства з часткою держави у капіталі не можуть бути
акціонерами публічних компаній.
4. Публічні компанії можуть утворюватися з дати набрання чинності спеціального закону,
що регламентує вимоги до них.
5. Поділ акціонерних товариств на ПАТ і ПрАТ з дати набрання чинності спеціального
закону скасовується; без зміни назви і типу з певної дати запроваджуються уніфіковані
вимоги до всіх акціонерних товариств, які не є публічними компаніями.
6. Вимоги до акціонерних товариств, які були публічними, встановлюються на рівні
приватних акціонерних товариств.
7. Вимоги до публічних компаній та акціонерних товариств різняться за наступними
параметрами:
- спосіб залучення капіталу (публічна пропозиція для публічних компаній або
розміщення акцій для акціонерних товариств);
- обіг на вторинному ринку (акції публічних компаній мають бути в лістингу на
регульованому ринку (біржі), акції акціонерних товариств можуть бути в обігу на
багатосторонній торговельній системі (БТС);
- переважне право (є тільки у акціонерів акціонерних товариств – непублічних
компаній);
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-

проспект емісії (є у публічних компаній, немає у акціонерних товариств);
розкриття інформації (у публічних компаній обсяг розкриття інформації набагато
більший);
рівень корпоративного управління (у публічних компаніях вимоги жорсткіше);
придбання значного пакету акцій (для публічних компаній вимоги вагоміші);
правочини із заінтересованістю (вимога є тільки для акціонерних товариств).

Ця концепція була здебільшого втілена у законах України, прийнятих
Верховною Радою у 2017 році.
UCMA протягом року займалась адвокацією (advocacy)2 законопроектів,
які відповідали положенням концепції розвитку ринку акціонерного капіталу.
UCMA підтримувала прийняття Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та
залучення інвестицій емітентами цінних паперів» (від 16.11.2017 № 2210VIII). До другого читання зазначеного законопроекту UCMA офіційно подала 7
поправок, 6 з яких були враховані, в тому числі поправка щодо можливості обігу
акцій ПрАТ на фондових біржах, оскільки БТС в Україні поки не існують.
Цей законопроект має велике значення для розвитку ринків капіталу в
Україні. Прийняття закону означає важливий крок з виконання Угоди про
асоціацію з ЄС, приведення чинного законодавства України до законодавства
Європейського Союзу у сфері фінансових послуг, корпоративного управління та
діяльності компаній. Законопроект забезпечує прозорість та відкритість
інформації, яка необхідна для прийняття рішення щодо інвестування в акції та
інші цінні папери.
Крім того, закон № 2210-VIII вирішує такі нагальні проблеми:
 Скасовує обов’язковість публікацій у друкованих виданнях
 Знімає головний біль публічних АТ: прирівнює їх до приватних
 Знімає головний біль банків: надає їм статус просто акціонерних товариств
(непублічних і неприватних)
 Знімає головний біль «державних» АТ: надає статус просто акціонерних
товариств
 Спрощує етапи емісії цінних паперів
UCMA доклала зусиль для прийняття Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня
корпоративного управління в акціонерних товариствах» (від 23.03.2017 №
1983-VIII)», підтримувала його і на першому, і на другому читанні.
Позитив Закону № 1983-VIII вбачається у можливості отримання
міноритарними акціонерами грошей від продажу належних акцій за ринковою
вартістю, що позбавить їх також від обов’язку нести витрати за послуги
депозитарних установ. Законопроект направлений на імплементацію Директиви
2004/25/ЄС в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та
діяльність, спрямована на підтримку прийняття, зміни або скасування законів, інших нормативно-правових
актів, формування їх проектів, органами державної влади України, органами місцевого самоврядування
України, іншими суб’єктами владних повноважень України, їх посадовими та службовими особами, а також
депутатами усіх рівнів
2
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Європейським Союзом. Реалізація норм закону прискорить рух України у
напрямі побудови цивілізованого ринку капіталів.
Також UCMA наполягла на спрощенні процедур зміни типу та
перетворенні АТ, що втілилось у нормі «зміна найменування акціонерного
товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням
акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для
переоформлення документів дозвільного характеру».
UCMA зробила внесок у вдосконалення Закону «Про спрощення
процедур капіталізації та реорганізації банків» (від 23.03.2017 № 1985-VIII).
У період між першим та другим читанням до законопроекту були внесені зміни,
які спростили та уточнили процедури реорганізації та капіталізації банків, які всі
є акціонерними товариствами.
До сфери адвокації UCMA потрапили Закони «Про внесення змін до
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" (щодо удосконалення деяких положень) (від 05.10.2017 № 2164VIII) та «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Були
підготовлені пропозиції, які передбачають узгодження положень цих
законопроектів із законом № 2210-VIII.
В процесі адвокації положень зазначених законопроектів UCMA не
підтримувала норми, згідно з якими до підприємств, що становлять суспільний
інтерес, були б віднесені всі професійні учасники фондового ринку, а аудит їх
фінансової звітності мали б здійснювати тільки великі аудиторські фірми, які
мають право проводити аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес.
Це призвело б до монополізації ринку аудиторських послуг у цьому сегменті та
збільшення витрат професійних учасників ринку.
UCMA підтримує заміну податку на прибуток податком на виведений
капітал.
З
цього
питання
на
http://espreso.tv/article/2017/06/27/podatok_dlya_chogo_potriben_podatok_na_vyve
denyy_kapital опублікована стаття «В Україні хочуть скасувати податок, щоб
перемогти офшори. Чому це важливо».
UCMA також підтримує проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних
інвестицій» (реєстр. № 6141). Цей законопроект, хоча він і стосується лише
однієї новели – запровадженню в українське законодавство поняття
«номінальний утримувач», дійсно буде сприяти залученню в Україну іноземних
інвестицій. Іноземні інвестиційні та пенсійні фонди звикли реєструватись в
інших юрисдикціях саме як номінальні утримувачі цінних паперів, тому що вони
мають велику кількість індивідуальних власників. Українське ж законодавство
такої формули не передбачає, що відлякує іноземних інституційних інвесторів.
В рамках реалізації концепції розвитку ринку акціонерного капіталу
UCMA проводить просвітницькі заходи та приймає участь у заходах
партнерських організацій.
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2.2. РОЗВИТОК РИНКУ БОРГОВОГО КАПІТАЛУ
Після серії дефолтів на ринку корпоративних облігацій ринок боргового
капіталу все ще не може конкурувати з ринком банківських кредитних послуг.
НКЦПФР протягом січня-жовтня 2017 року зареєстровано всього 83 випусків
облігацій підприємств на суму 6,38 млрд грн. Для стимулювання розвитку ринку
корпоративних облігацій насамперед необхідні певні зміни до законодавства, які
б посилили ступінь захищеності власників облігацій.
У 2017 році UCMA зосередилась на ринку в Україні ринку муніципальних
облігацій.
За даними інформаційного агентства Cbonds в обігу знаходяться
муніципальні облігації 43 країн на загальну суму 2 трлн. USD. У більшості країн
муніципальні облігації можуть випускати не тільки міста, але й території
(провінції, департаменти, області тощо). Муніципальні облігації випускаються як
місцеві або як єврооблігації, номіновані в іноземній валюті для розміщення на
міжнародних фінансових ринках. Лідерами випусків є Китай, ЄЕС, Корея,
Канада.
На європейському ринку в обігу знаходяться муніципальні облігації 25
країн на загальну суму 170,6 млрд. EUR. На країни ЄЕС припадає 68% за
кількістю випусків і майже 70% за обсягом. Є певна закономірність:
муніципальні облігації випускаються здебільшого у тих країнах, де більш
високий рівень децентралізації і де більше розвинене місцеві самоврядування.
Середній обсяг випуску – 80 млн. EUR, але у таких країнах як Німеччина та
Польща переважають невеликі за обсягом випуски: від 10 до 30 млн. EUR.
В Україні муніципальні облігації не випускались з 2013 р.
UCMA напрацювала зміни до законодавства щодо стимулювання випусків
облігацій місцевих позик в Україні.
Також UCMA проводить роботу з метою популяризації цієї тематики та
організації навчання. Так, у 2017 році спільно з проектом DESPRO виданий
практичний посібник для фахівців органів місцевого самоврядування «ЕМІСІЯ
ОБЛІГАЦІЙ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА МІСЦЕВИХ ПОЗИК»,
проведений ряд просвітницьких заходів.
3. ГРОМАДСЬКА ОЦІНКА ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ
АКТІВ
У 2017 році громадська оцінка проектів нормативно-актів здійснювалась
як через спеціально створені для цієї мети органи UCMA, так й іншими засобами.
В якості функціонального органу UCMA утворена та ефективно
функціонує Експертна Рада з питань корпоративного права та управління. До
складу Експертної Ради входять 17 незалежних експертів, які мають відповідну
професійну підготовку та практичний досвід у розв’язанні проблем з питань
корпоративного права та управління. Засідання Експертної Ради проводяться із
залученням представників НКЦПФР, Національного депозитарію України,
громадських організацій, на них розглядаються пропозиції експертів до проектів
законів України з питань корпоративного права та управління. За результатами
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обговорення зацікавленим особам направлені відповідні висновки та
рекомендації.
У 2017 році Експертна Рада з питань корпоративного права та управління
провела 6 засідань, на яких розглядались питання:
огляд стану реформування питань корпоративного управління;
щодо Концепції корпоративного управління у професійних учасників
ринків капіталу України;
щодо законодавчих ініціатив реформування банківських установ;
щодо законопроекту відносно врегулювання питання дій акціонерного
товариства у випадку істотного зменшення їх вартості;
щодо проектів законів:
- № 2302а-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних
товариствах»,
- № 4470 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо корпоративних договорів»;
- № 5592-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій
емітентами цінних паперів»,
- № 6010 «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації
банків»,
- № 6141 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо сприяння залученню іноземних інвестицій»;
щодо підготовки нормативно-правових актів НКЦПФР, проведення
семінарів для учасників ринку з реалізації положень законопроекту 5592-д.
Громадська спілка «Українське об’єднання ринків капіталу» провела
опитування незалежних експертів та представників провідних дослідницьких
інститутів України щодо законопроекту № 6303 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на
ринках капіталу». Узагальнені висновки експертів наведені нижче.
1) Захист інвесторів – це єдине заради чого у 1933 році після Великої депресії
була утворена Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) у США, а потім
аналогічні регулятори в інших країнах. Якщо ця функція не виконується,
то платники податків мають право ставити питання про доцільність
існування такого державного органу.
2) Утворена у 1995 році Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку повинна була мати такі ж повноваження як SEC у США, включаючи
слідчі дії і позасудове притягнення до відповідальності порушників
законодавства. Однак цього не сталося, бо вона не вписувалась у систему
органів законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Зараз ми
переживаємо другу спробу розширити повноваження перейменованої
Комісії до загальноприйнятих у світі, але перешкоди будуть такі ж самі.
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3) Експерти зробили висновок, що зв'язок між необхідністю прийняття
законопроекту 6303 та необхідністю приєднання України до меморандуму
IOSCO не є достатньо обґрунтованим за відсутності транскордонної
діяльності як об’єкту регулювання. Законопроекти не спрямовано на
комплексне вирішення заявленої мети – відповідності Українського
законодавства Принципам IOSCO. Ключовою метою зазначених
законопроектів можна визначити вирішення завдання фінансового
забезпечення діяльності Комісії за рахунок сплати внесків учасниками
ринку цінних паперів та розширення її повноважень.
4) Експерти вважають, що внески на регулювання учасниками ринку цінних
паперів є новим видом загальнодержавних податків та зборів, який не
передбачений Податковим кодексом України, водночас відповідно до
пункту 9.4 статті 9 цього Кодексу установлення загальнодержавних
податків та зборів, не передбачених цим Кодексом, забороняється. Разом з
цим, оскільки такі внески є неперсоналізованими, то вони не несуть
конфлікту інтересів працівників Комісії, які будуть отримувати заробітну
плату за рахунок коштів осіб, які потенційно можуть вчиняти зловживання
по відношенню до інвесторів.
5) Експерти також звертають увагу на такі негативні наслідки прийняття
законопроектів: збільшення транзакційних витрат для інвесторів,
необґрунтованість ставок внесків на регулювання, незбалансованість
повноважень і відповідальності Комісії та інші.
Загалом більшість зауважень експертів стосується саме нової моделі
фінансового забезпечення Комісії, загальний висновок з цього питання:
фінансова незалежність Комісії як державного органу повинна забезпечуватись
державою, а не ринком. Наслідки «ринкового сприяння» регуляторній діяльності
НКЦПФР можуть бути непередбачуваними.
Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики та
банківської діяльності направив законопроект № 6303 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на
ринках капіталу» на доопрацювання.
У 2017 році UCMA була проведена громадська експертиза та надані
пропозиції щодо проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (НКЦПФР) «Про внесення змін до Положення про допуск
цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України», більшість
яких врахована. Спрощення процедур допуску цінних паперів іноземних
емітентів до обігу на території України буде сприяти розвитку ринків капіталу,
підвищенню інвестиційної привабливості вітчизняного ринку, збільшенню кола
осіб, які мають право отримати допуск цінних паперів іноземних емітентів до
обігу на території України.
Рішенням НКЦПФР від 30.05.2017 № 393 затверджене «Положення про
встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення
таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності», яке у
2017 році набрало чинності.
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Громадська експертиза цього нормативно-правового акту від UCMA
негативна. Обраний спосіб вирішення проблеми концептуально невірний,
оскільки «фіктивних емітентів» не існує у природі. Всі випуски цінних паперів
так чи інакше були свого часу легально зареєстровані у ДКЦПФР (НКЦПФР).
Насправді треба або переглядати ці рішення, або вводити систему пруденційного
нагляду за емітентами чи встановлювати, за яких умов випущені ними цінні
папери можуть вважатись потенційно небезпечними, придатними для нанесення
шкоди тощо. Нове положення про «фіктивних емітентів» не вирішить проблеми
використання цінних паперів для маніпулятивних операцій, оскільки
запропоновані ознаки фіктивності, крім двох основних (невиявлення емітента за
місцезнаходженням та неподання регулярної інформації), є штучними
перепонами, які легко можуть бути подолані.
Представники UCMA також брали участь в громадському обговоренні
проекту рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення щодо
пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та
вимог до системи управління ризиками», зокрема щодо введення нового
пруденційного нормативу для торговців цінними паперами – нормативу
концентрації капіталу.
Представники UCMA регулярно беруть участь і обговорюють проекти
законів України та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку на засіданнях Комітетів НКЦПФР з питань стратегії
розвитку та економічного аналізу фондового ринку та з питань корпоративного
управління та розвитку інструментів фондового ринку.
4. ПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ
У 2017 році UCMA організовані та проведені:
- Семінар «НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА
ПРИБУТОК: БУХГАЛТЕРСЬКА ТА ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА»
(спільно з PLP Law Group), 19 січня, Київ.
- Семінар з актуальних питань діяльності, звітності та депозитарного
обслуговування акціонерних товариств «АТ: ЗМІНИ ДОБРІ ТА
ПОГАНІ - ЯК ВИКОРИСТАТИ ТА ЗАХИСТИТИСЬ» (спільно з PLP
Law Group та Національним депозитарієм України), 3 березня, Київ.
- Круглий стіл «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ В
УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ» (спільно з проектом
DESPRO, за підтримки НКЦПФР), 14 квітня, Київ. За результатами
круглого столу у газеті «Дзеркало тижня» опублікована стаття «Сам
собі інвестор. Інвестування місцевими жителями в об'єкти
інфраструктури на теренах своєї громади».
- Семінар
"СВІТОВІ
ПРАКТИКИ
В
УКРАЇНСЬКОМУ
КОРПОРАТИВНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ" (спільно з PLP Law Group,
Investor Relations Agency), 5 липня, Київ.
- Круглий стіл «ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО
РОЗВИТКУ ОТГ» в рамках Форуму партнерів швейцарсько9

українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» «10 років
в Україні», 10 жовтня, Київ.
- Вебінар «МУНІЦИПАЛЬНІ ОБЛІГАЦІЇ ДЛЯ ПРОЕКТІВ З
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ», (спільно з проектом DESPRO), 30
листопада, Київ.
У звітному році Аудиторська палата України затвердила робочу програму
та тематичний план підготовленого UCMA навчального курсу з постійного
удосконалення знань аудиторів «ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ З
ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА».
5. РОЗВИТОК ПАРТНЕРСЬКИХ СТОСУНКІВ
У 2017 році UCMA започаткувала такий спосіб партнерських стосунків як
інформаційне партнерство.
UCMA, з одного боку, як інформаційний партнер може направити свого
представника для участі у заході інформаційного партнера, розмістити свій
логотип на офіційному сайті організатора заходу, публікувати інформацію про
партнера у соціальних мережах, розмістити банер в холі під час заходу тощо, з
іншого зобов’язується анонсувати подію на власному сайті та у соціальних
мережах, розсилати запрошення на захід партнера розміщувати пост-релізи
заходу.
Спілка у звітному році була інформаційним партнером таких заходів:
1) ІІІ Міжнародний GR Форум, Українська асоціація професіоналів у сфері
GR і лобістів, 11 жовтня;
2) XVI Форум фінансових директорів України, FA Service,18 жовтня;
3) XI Щорічний форум з корпоративного права, Асоціація правників України,
25 жовтня;
4) ІІ Фінансовий форум, Асоціація адвокатів України, 25 жовтня;
5) II відкритий економічний форум "Масштаби та схеми тіньової економіки",
Коаліція "За детінізацію економіки" / платформа "Податки для економічної
свободи", 3 листопада.
Крім того, представники UCMA брали участь у наступних заходах:
1. Круглий стіл «Адвокація і лобізм – запит суспільства», Українська
асоціація професіоналів у сфері GR і лобістів, 14 грудня;
2. Конференція «Майбутнє МСБ: виклики та можливості», НОРТ, 14 грудня;
3. Конференція "Розвиток товарного біржового ринку", USAID/НКЦПФР, 57 грудня;
4. Український Форум з відновлюваної енергетики, А7 Conferences, 30
листопада;
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5. IX Міжнародний інвестиційний бізнес-форум, Держенергоефективності,
23 листопада;
6. VI Щорічний Форум організаційного розвитку громадянського
суспільства, «Єднання», 16 листопада;
7. E-service conference 2017, E-COM, 8 листопада;
8. Круглий стіл «Публічність акціонерних товариств: новий зміст, нові
перспективи. обговорення законопроекту 5592-д», USAID/НКЦПФР, 6
листопада;
9. Круглий стіл «Система захисту інвесторів як умова розвитку ринків
капіталу (обговорення законопроекту №6303)», USAID/НКЦПФР, 2
жовтня;
10.Workshop: ICO: "Evolution of Capital Markets", UVCA, 29 серпня;
11.Міжнародна конференція з питань корпоративного управління,
USAID/НКЦПФР, 20-22 червня;
12.Семінар «Міжнародні стандарти аудиту: нова модель аудиторських
звітів», Спілка аудиторів України, 2 червня;
13.Круглий стіл «Ціна публічності: виклики та можливості для акціонерних
товариств», АРІФРУ/Укрінформ, 22 травня;
14.Практикум «Як отримати грант від фонду сприяння демократії США",
Клуб сталого розвитку, 20 квітня;
15.Вебінар "Глобальные тренды корпоративного управления", IRA, 19 квітня;
16.Дискусія «M&A в Україні: індикатори зростання», AEQUO, 13 квітня;
17.Банківський семінар «Политика согласования и раскрытия значительных
правовых сделок», IRA, 7 квітня;
18.Дискусія «Регулятивні вимоги до ПАТ і ПрАТ: чого чекати», AEQUO, 22
березня;
19.Форум «Економічні реформи: порядок денний-2017, пріоритети бізнесу»,
Коаліція «За детінізацію економіки», 10 березня;
20.Дискусія «Вимоги до лістингу акцій ПАТ: способи дотримання
законодавства», PWC, 16 лютого.
Представники UCMA беруть участь у діяльності Комітету Асоціації
правників України з корпоративного права та фондового ринку, зокрема по всіх
питаннях стосовно законопроектів, які були предметом адвокації UCMA (2302ад, 5592-д, 6303).
Наприкінці року Робоча група 3 «Економічна співпраця, зона вільної
торгівлі, транскордонне співробітництво» Української сторони Платформи
громадянського суспільства Україна – ЄС затвердила перелік пріоритетних
напрямків діяльності на 2018 рік, серед яких "Заснування та діяльність компаній,
корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит (відповідно до Глави
13, Розділу V УА)", відповідальний - С.Москвін. Крім того, члени робочої групи
підтримали ініціативу представників сторони роботодавців у складі УС ПГС про
направлення листа-звернення на адресу керівництва проекту «Громадська
синергія» щодо інформації про ефективність використання фінансового ресурсу
проекту.
11

