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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

АТ - акціонерне товариство; 

ВСУ – Верховний Суд України; 

ВГСУ - Вищий господарський суд України; 

ГК України – Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. № 436-IV, зі змінами 

та доповненнями; 

ГПК України – Господарський процесуальний кодекс України вiд 

06.11.1991 № 1798-XII, зі змінами та доповненнями; 

ДКЦПФР – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ліквідована 

згідно з Указом Президента України "Про ліквідацію Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку" від 23 листопада 2011 р.); 

ЄДР - Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

ЗУ «Про акціонерні товариства» - Закон України «Про акціонерні товариства» вiд 

17.09.2008 № 514-VI, зі змінами та доповненнями; 

ЗУ від 07.04.2015 № 289-VIII -  Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 № 289-

VIII 

ЗУ «Про господарські товариства» - Закон України «Про господарські товариства» 

від 19.09.1991 № 1576-XII, зі змінами та доповненнями; 

НКЦПФР – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, утворена 

Указом Президента України №1063/2011 від 23 листопада 2011 р.; 

ПАТ – публічне акціонерне товариство; 

ПрАТ – приватне акціонерне товариство; 

Рішення КСУ № 18-рп/2004 - Рішення Конституційного Суду України від 

01.12.2004 № 18-рп/2004 у справі про охоронюваний законом інтерес  

РФ - Російська Федерація; 

США -  Сполучені Штати Америки 

ТОВ - товариство з обмеженою відповідальністю; 

ТДВ - товариство з додатковою відповідальністю; 

ЦК України – Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р.  № 435-IV, зі змінами та 

доповненнями. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження зумовлена активним розвитком 

корпоративних відносин в Україні та необхідністю формування належної правової 

культури в цій сфері, що передбачає, зокрема, усунення явища зловживання правом, 

удосконалення механізму здійснення окремих корпоративних прав та забезпечення 

стабільності цивільного обороту, а також забезпечення ефективного захисту від 

недобросовісних дій. Крім того, вимоги протидії зловживанню правом в 

корпоративних правовідносинах випливають із вимог статті 387 Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 

27.06.2014, ратифікованої 16.09.2014 року та п.2.3. Розділу 10 Коаліційної Угоди 

Верховної Ради восьмого скликання від 2014 року. 

Законодавство, що регулює корпоративні відносини, є достатньо несистемним 

і характеризується великою кількістю колізій та прогалин. Законодавче визначення 

поняття «зловживання правом» відсутнє, як і будь-яка згадка про зловживання 

правом в корпоративних правовідносинах. Судова практика не готова протидіяти 

даному явищу з огляду на відсутність сформованих підходів до його кваліфікації. 

Механізм захисту від зловживання правом потребує ґрунтовного і комплексного 

удосконалення.  

Існуюча ситуація погіршує динаміку розвитку підприємницької діяльності, 

знижує рівень інвестиційної привабливості країни, а також в першу чергу сприяє 

порушенню прав фізичних та юридичних осіб, не кажучи вже про їхні інтереси. 

З цією метою необхідно провести комплексне дослідження правової природи 

та основних ознак зловживання правом у корпоративних правовідносинах та 

виявити критерії його кваліфікації; систематизувати та охарактеризувати окремі 

форми зловживання правом у корпоративних правовідносинах; окрему увагу слід 

приділити способам попередження і захисту від даного виду недобросовісної 

поведінки. 

Дослідженню зловживання правом у корпоративних правовідносинах була 

приділена недостатня увага в науці і практиці цивільного права. Разом з тим, існує 
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багато праць, присвячених тим чи іншим аспектам теорії зловживання правом, серед 

яких потрібно згадати праці М. Агаркова, С. Алєксєєва, Д. Бакаєва, М. Бару, С. 

Братуся, О. Волкова, Г. Гаджиєва, О. Губара,  В. Грибанова, В. Доманжо, Д. 

Добровольського, В. Ємельянова, С. Зайцевої, М. Ібрагимова, П. А. Ізбрехт, Р. 

Ієринга, О. Йоффе, Д. Кирилюка, В. Крусс, В. Кудрявцева, Н. С. Малеїна, О. 

Малиновського, О. Мілетич Є. Офмана, Й. Покровського, Т. Полянського, О. 

Поротікової, О. Садикова, О. Рогач, В. Рясенцева, К. Скловського, Є. Суханова, М. 

Хміль та інші. 

Не менше досліджень було проведено і в сфері корпоративних правовідносин. 

Це, перш за все, роботи Д. Добровольського, О. Вінник, В. Бєлова, Ю. Жорнокуй, Т. 

Кашаніної, О. Кібенко, В. Кононової, Н. Коров'яковської, В. Косенчук,  Н. 

Кузнєцової, С. Кравченка, В. Кравчука, Д. Ломакіна, В. Луця, І.Лукач, Р. 

Майданика, Р. Прилуцького, І. Спасибо-Фатєєвої, В. Щербини та інших вчених. 

Проте кількість досліджень хоча б окремих аспектів зловживання правом в 

корпоративних правовідносинах залишається невеликою. Серед авторів таких 

доробок можна назвати І. Алєксєєва, О. Ковалишин, О. Колеснікова, Х. Колінчука, 

О. Коломійцеву, О. Кузнєцова, І. Тимаєву, В. Пашутіну, О. Поротикову, І. Саракун, 

О. Серьогіна, С. Серьогіна, А. Смітюха, Д. Токарєва, О. Чернокальцеву та деякі 

інші. 

Попри те, що на момент початку нашого дослідження, а також перших 

публікацій не було жодних комплексних розробок з даної теми, протягом 

останнього року було захищено дві дисертації -  В. Пашутіної «Зловживання 

корпоративними правами: цивільно-правовий аспект» та С. Серьогіна «Зловживання 

правом у сфері корпоративних відносин (порівняльно-правовий аспект)». Обидва 

дослідження є важливими внесками в розвиток доктрини зловживання правом в 

корпоративних правовідносинах, де серед іншого детально було досліджено історію 

становлення доктрини зловживання правом, правову природу корпоративних 

правовідносин та питання їх галузевої приналежності. 

Варто відзначити, що робота В. Пашутіної на тему «Зловживання 

корпоративними правами: цивільно – правовий аспект» дещо, в тому числі і 
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структурно, повторює написані та опубліковані нами раніше праці (магістерська 

робота, наукові статті, тези виступів на наукових конференціях)[204; 206; 207; 209]. 

Втім потребують детального вивчення такі неохоплені вказаним дослідженням 

питання, як визначення чітких критеріїв розмежування форм та видів зловживання 

правом в корпоративних правовідносинах, систематизація та аналіз способів 

протидії зловживанню правом в корпоративних правовідносинах (попередження та 

захисту); дослідження значення інтересу як критерію кваліфікації зловживання 

правом; аналіз впливу останніх законодавчих змін на систему проявів та протидії 

зловживання правом в корпоративних правовідносинах; дослідження правової 

природи та ефективності запровадження нових інститутів, а також зарубіжний 

досвід в цій сфері. 

Крім того, в жодному зі згаданих досліджень не визначено критерії 

кваліфікації зловживання правом в цілому, та в корпоративних правовідносинах в 

тому числі; не виділено особливості зловживання правом в корпоративних 

правовідносинах; не визначено статус всіх проявів зловживання правом в 

корпоративних правовідносинах та не сформовано єдиної системи таких проявів; не 

розглянуто зарубіжний досвід протидії конкретним проявам зловживання правом; 

не розглянуто і не оцінено інститути сквіз-ауту та селл-ауту як інститутів, що 

розвиваються в українському праві; не приділено уваги інститутам правочинів, 

щодо вчинення яких існує заінтересованість, незалежних директорів та похідних 

позовів; не сформовано чітку систему способів попередження і захисту від 

зловживання правом в корпоративних правовідносинах; не визначено відмінності в 

суб'єктах та формах зловживання правом в корпоративних правовідносинах в 

Україні та зарубіжних державах, в тому числі Великобританії, Сполучених Штатах 

Америки, Німеччини та Російської Федерації; не приділено достатньої уваги 

зловживанню правом товариства (на визначення порядку виплати дивідендів, 

схвалення вчинення значного правочину та правочину щодо вчинення якого існує 

заінтересованість тощо). 

З огляду на це, наукова розробка проблем зловживання правом в 

корпоративних правовідносинах, дослідження досвіду іноземних держав, внесення 

відповідних коректив у чинне законодавство та правозастосовчу практику є 
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актуальним завданням, від вирішення якого залежить ефективність реалізації 

суб'єктивних корпоративних прав та побудова ефективної системи корпоративного 

управління, що є невід’ємною умовою створення сприятливого інвестиційного 

клімату, а отже – економічного розвитку держави. 

 Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз правової природи 

та системи проявів зловживання правом у корпоративних правовідносинах, системи 

заходів протидії даному явищу, виявлення теоретичних та практичних проблем, що 

існують у цій сфері, а також визначення шляхів їхнього подолання з урахуванням 

найкращого зарубіжного досвіду. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: 

окреслити поняття, правову природу та суб’єктний склад корпоративних 

правовідносин; проаналізувати існуючі наукові підходи до розуміння правової 

природи, характерних ознак, критеріїв кваліфікації зловживання правом у цивільних 

правовідносинах; визначити особливості зловживання правом у корпоративних 

правовідносинах; дослідити систему проявів зловживання правом у корпоративних 

правовідносинах, виділити та охарактеризувати окремі форми зловживання правом, 

провести їх класифікацію; визначити критерії кваліфікації зловживання правом в 

цивільних, в тому числі корпоративних правовідносинах; визначити значення 

категорії інтересу для кваліфікації дій особи як зловживання правом в 

корпоративних правовідносинах; сформувати систему способів протидії 

(попередження та захисту) зловживанню правом у корпоративних правовідносинах; 

охарактеризувати окремі способи попередження та захисту від зловживання правом 

в корпоративних правовідносинах; дослідити та визначити місце в системі проявів 

та способів протидії зловживанню правом в корпоративних правовідносинах; 

сформулювати на підставі проведеного дослідження теоретичні висновки, 

пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання відносин у 

вказаній сфері.  

Об'єктом дослідження є корпоративні правовідносини, що складаються між 

товариствами та їхніми учасниками в процесі зловживання правом учасниками та 

самими товариствами (АТ, ТОВ, ТДВ), попередження таких дій та захисту від 
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них.Предметом дослідження є нормативно-правові акти України, практика їх 

застосування, положення наукових праць, що стосуються зловживання правом у 

корпоративних правовідносинах та способів попередження і захисту від даного 

явища, законодавство та судова практика іноземних держав. 

Методи дослідження. В досліджені застосовувалося широке коло 

загальнонаукових (діалектичний, структурно-функціональний, історичний методи; 

методи індукції, дедукції, аналізу та синтезу) та спеціально-наукових (формально-

юридичний, порівняльно-правовий, техніко-юридичний) методів. Діалектичний 

метод дав можливість розглядати досліджувані правові категорії з урахуванням 

їхньої динаміки, комплексу взаємозв’язків з іншими правовими явищами, 

чинниками, що справляють вплив на їх становлення. За допомогою структурно-

функціонального методу систему форм зловживання правом, а також систему 

способів з протидії їм було розглянуто як структурно упорядковані об’єднання 

елементів і водночас складові систем більш високого рівня. Методи індукції, 

дедукції, аналізу та синтезу застосовувалися для визначення суттєвих ознак 

досліджуваних об’єктів, критичного аналізу існуючих наукових підходів та 

законодавчих норм. Спеціально-наукові методи дослідження використовувалися 

при аналізі текстів нормативних актів, судових рішень, порівняння їх з нормами 

іноземного законодавства та практикою іноземних судових органів, а також 

розробки пропозицій щодо вдосконалення окремих норм українського 

законодавства. 

 Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим системним детальним дослідженням суті, критеріїв кваліфікації, окремих 

проявів та способів протидії зловживанню правом в корпоративних правовідносинах 

з урахуванням аналізу зарубіжного досвіду в першу чергу щодо інститутів, які 

знаходяться на стадії впровадження в Україні. 

 Уперше: 

 визначено зловживання правом з синергетичної точки зору як особливу 

форму реалізації права, що є нелінійною системою, яка характеризується вольовим, 

недобросовісним, нецільовим використанням права, та полягає в реалізації 

правоохоронюваного інтересу, який суперечить суті такого права за наявності інших 
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механізмів реалізації такого правоохоронюваного інтересу або якщо така реалізація 

порушує (може порушити) правоохоронювані інтереси інших осіб; 

 категорії інтересу надано статусу системоутворюючого елементу системи, 

який визначає мету реалізації права, дозволяє з'ясувати відповідність мети 

діяльності засобам її  реалізації, є універсальним засобом для побудови стратегії 

захисту відповідних корпоративних прав в межах всіх правових систем, відповідає 

загальноправовим принципам права: верховенства права, добросовісності, 

розумності. Відтак зроблено висновок, що для докорінної зміни системи – боротьби 

з конкретним проявом зловживання правом - варто впливати на правоохоронюваний 

інтерес, який формує таку поведінку; 

  визначено критерій кваліфікації зловживання правом в корпоративних 

правовідносинах – здійснення права всупереч правоохоронюваному інтересу, на 

досягнення якого спрямоване певне право за наявності інших засобів його реалізації, 

що суперечить меті здійснення права; 

 зроблено висновок, що український термін «зловживання правом» є 

відповідником англійського терміну «abuse of right» (зловживання суб'єктивним 

правом). Натомість зарубіжні терміни «abuse of law» (зловживання об'єктивним 

правом), «evasion» (ухилення, обхід), «circumvention» (обхід), «avoidance» (законний 

обхід закону), «unfair prejudice» (несправедливе порушення інтересів учасника 

товариства) хоч іноді і можуть проявлятись у вигляді зловживання правом, проте не 

є тотожними даному поняттю.  

 сформовано систему способів попередження зловживання правом в 

корпоративних правовідносинах; 

 сформовано систему способів захисту від зловживання правом в 

корпоративних правовідносинах; 

 зроблено висновок, що запроваджені в Україні інститути незалежних 

директорів та похідного позову впливають як на формування способів 

попередження і захисту від зловживання правом, так і на виникнення нових форм 

зловживання правом в корпоративних правовідносинах, а також охарактеризовано 

конкретні прояви такого впливу. 
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Удосконалено: 

 систему форм зловживання правом в корпоративних правовідносинах, яка 

являє собою систему простих та складних форм зловживання правом. 

 підходи до оцінки сквіз – ауту та селл – ауту як інститутів, що розвиваються 

в українському цивільному праві, в тому числі проблем запровадження їх в Україні, 

а також іноземного досвіду вирішення таких спірних ситуацій у правовідносинах, 

які виникають з приводу відчуження акцій, порядку визначення ціни акцій, що 

підлягають продажу, умови виникнення права на викуп (продаж) акцій, вимоги до 

оферти та оферента; 

 підходи до порівняння ознак явища грінмейлу в Україні, Росії та західних 

країнах, зокрема зроблено висновок, що український грінмейл значно більше 

наближений до девіантної поведінки та характеризується нижчим рівнем 

професійності, ніж грінмейл в західних країнах; однак є менш публічним, ніж в 

Росії; 

 підхід до визначення недружніх поглинань як форми зловживання правом. 

Недружні поглинання визначено як дії, спрямовані на отримання контролю над 

товариством-об'єктом поглинання поза волею останнього та всупереч його 

інтересам. Недружні поглинання виступають складною формою зловживання 

правом у корпоративних відносинах, крім випадків коли дії, спрямовані на 

отримання контролю над об’єктом поглинання відбуваються за межами 

корпоративних правовідносин, або реалізуються у формі кримінальних, 

адміністративних чи інших правопорушень. Таким чином, розглядаючи недружні 

поглинання як складну форму зловживання правом у корпоративних 

правовідносинах, визначаємо недружні поглинання, які: а) реалізуються через 

зловживання правом; б) відбуваються у межах вже існуючих корпоративних 

правовідносин між «агресором» і об’єктом поглинання; 

Дістали подальшого розвитку: 

 поняття та ознаки зловживання правом; 

 особливості зловживання правом в корпоративних правовідносинах; 

 наукові розробки щодо ефективного чисельного складу та пропорційної 
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частки незалежних директорів в наглядовій раді як способу попередження 

зловживання правом в корпоративних правовідносинах; 

 дослідження положень зарубіжного досвіду щодо форм та способів протидії 

зловживання правом в корпоративних правовідносинах; 

 положення про відмінності в суб'єктах та формах зловживання правом в 

корпоративних правовідносинах в Україні та в зарубіжних державах, в тому числі 

Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Російської Федерації; 

 особливості та зарубіжні підходи до непрямих (похідних) позовів як 

способів захисту від зловживання правом, а також способи захисту від зловживання 

правом на непрямий (похідний) позов. 

Також в роботі міститься ряд пропозицій щодо удосконалення 

законодавства та локальних актів товариства. 

Запропоновано удосконалити: 

 норму частини 2 ст. 16 ЦК України, доповнивши її п. 10 такого змісту 

«визнання дій особи зловживанням правом», що дозволить застосовувати такий 

спосіб захисту в судовому порядку. Однак такий захід має бути здійснений після 

усталення підходів до кваліфікації зловживання правом на рівні судової практики; 

 внести зміни до ч. 4 ст. 146 Цивільного кодексу України, ст. 75 ЗУ «Про 

акціонерні товариства» в частині обмеження частоти аудиторських перевірок, що 

можуть здійснюватися за ініціативою одного і того ж учасника товариства; 

 норму частини 10 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 

шляхом заміни слів «істотні умови» на «істотні умови та інші умови, умови та 

відомості, що мають значення, якщо це передбачено Статутом товариства»; 

 норму пункту 5-1 частини 3 статті 35 Закону України, замінивши слова 

«адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

щодо кожного з питань, що включені до порядку денного» на «адресу конкретної 

веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 

питань, що включені до порядку денного»  

 норму щодо правового регулювання ревізійної комісії в ТОВ та ТДВ, 

зокрема частину 1 статті 63 Закону України «Про господарські товариства» 
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викласти в такій редакції: «Контроль за діяльністю дирекції (директора) товариства 

з обмеженою відповідальністю здійснюється ревізійною комісією, що утворюється 

загальними зборами учасників товариства з їх числа, в кількості, передбаченій 

установчими документами, але не менше 3 осіб. Члени дирекції (директор) не 

можуть бути членами ревізійної комісії. В товариствах, де кількість учасників 

становить менше трьох осіб, допускається утворення ревізійної комісії в складі 

однієї особи – ревізора. В товаристві, утвореному в складі одного учасника, який 

призначений директором даного товариства, ревізійна комісія не утворюється до 

включення до складу учасників товариства інших осіб»; 

Запропоновано в локальних актах товариства: 

 передбачити, що в цілях статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 

ознаками заінтересованості у вчиненні правочину є «зміст заінтересованості», тобто 

відомості про отримання конкретних благ внаслідок вчинення такого правочину. 

Така інформація надається виконавчому органу для виконання вимог абзацу 2 

частини 4 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства». 

 для усунення недоліків норми ч.4 статті 71 Закону України «Про акціонерні 

товариства» передбачити, що «Заінтересована особа інформує товариство про 

наявність та зміст заінтересованості, а також надає іншу інформацію, передбачену 

Законом, виконавчому органу товариства, якщо така особа не входить до складу 

одноосібного виконавчого органу. Якщо така особа входить до складу одноосібного 

виконавчого органу, особа повідомляє відповідну інформацію наглядовій раді, а 

якщо вона не створена – загальні збори акціонерів»; 

 врегулювати порядок вчинення правочинів, щодо вчинення яких існує 

заінтересованість в товариствах, відмінних від акціонерних; 

 використовуючи норму абз. 11 п.8 розділу 6  Положення про провадження 

депозитарної діяльності, затв. Рішенням НКЦПФР від 25.03.2014 року передбачити 

в локальних актах товариства або акціонерних угодах, що в договорах з 

депозитарієм обов'язково передбачається положення «обліковий реєстр надається 

періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних 

паперах, або за розпорядженням емітента. Депозитарна установа зобов'язана на 
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вимогу емітента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого 

розпорядження надати емітенту відповідну інформацію». Виконавчий орган передає 

отриману інформацію наглядовій раді, а в разі наявності – незалежним директорам. 

Теоретичне та практичне значення дослідження полягає в формулюванні 

ряду висновків, які можуть бути використані в подальших дослідженнях з огляду на 

відсутність комплексних праць з даного питання (зокрема, щодо характерних 

особливостей зловживання правом в корпоративних правовідносинах, системи форм 

зловживання правом, системи способів попередження і захисту від зловживання 

правом у корпоративних правовідносинах); дослідженні іноземного досвіду в 

частині підходів до протидії зловживанню правом у вказаних правовідносинах. В 

роботі обґрунтовано можливість та практичне значення застосування способів 

попередження та окремих способів захисту від зловживання правом в 

корпоративних правовідносинах; досліджено співвідношення категорій грінмейлу, 

недружніх поглинань та зловживання правом у корпоративних правовідносинах; 

проаналізовано основні проблеми у правовому регулюванні досліджуваних явищ, а 

також практичні проблеми, що виникають в процесі захисту від зловживання 

правом у корпоративних правовідносинах; проаналізовано останні законодавчі 

зміни на предмет їх ефективності; розроблено низку пропозицій щодо напрямків 

розвитку наукової дискусії з даної проблематики та вдосконалення чинного 

законодавства. 

Публікації. Основні результати дослідження викладені в шести наукових 

статтях, із них п'ять статей – у виданнях, що входять до переліку наукових фахових 

України, затвердженого МОН України, одна стаття – у міжнародному науковому 

фаховому виданні іноземної держави, а також у трьох тезах доповідей на науково – 

практичних конференціях. 

Наукові результати дисертації були предметом обговорення в процесі 

здійснення законотворчої діяльності та оприлюднені на науково-практичних 

заходах, зокрема міжнародних науково-практичних конференціях: VI Міжнародній 

науково-практичнії конференції молодих учених та студентів. – (25-27 квітня 2014 

року, м. Ужгород); Правові реформи в пострадянських державах: досягнення і 

проблеми (28-29 березня 2014 року, м. Кишинів); Актуальні питання 
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державотворення в Україні: Міжнародна науково-практична конференція (22 травня 

2015 року). 

Структура дисертації відповідає меті та завданням дослідження, складається 

з вступу, трьох розділів, дев'яти підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел. Загальний обсяг рукопису з літературою становить 229 сторінок, з яких 

список використаних джерел – 37 сторінок (386 найменувань). 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ 

У КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 

1.1. Загальна характеристика корпоративних правовідносин 

Прозора та передбачувана діяльність товариств є умовою інвестиційної 

привабливості держави, відтак належне правове регулювання корпоративних 

правовідносин має важливе практичне значення. В наших попередніх роботах  ми 

визначили, що для цілей нашого дослідження в першу чергу необхідно окреслити 

сферу корпоративних відносин, оскільки дане питання не є однозначним в науці та 

практиці цивільного права. Зокрема, необхідно визначитися з такими питаннями: 

сфера існування (в тому числі галузева належність); законодавче визначення та 

ознаки; суб'єкти корпоративних правовідносин; обсяг поняття «корпорація»; 

правовий статус органів юридичної особи; правова природа та система 

корпоративних правовідносин, а також система корпоративних прав та правова 

природа прав товариства, якими відбувається зловживання. [207, с. 86-87]. Відповідь 

на ці запитання, принаймні в межах нашого дослідження, має значення для 

визначення сфери та системи проявів зловживання правом у корпоративних 

правовідносинах. 

Щодо сфери існування корпоративних правовідносин в юридичній літературі 

склалося одразу кілька теорій: комплексна, цивілістична, підприємницька 

(господарська), самостійна [301, c. 160]. Розглянемо кожен з них. 

Прихильники першого з підходів (О.Р. Кібенко [172, c. 41,46], О.А. Макарова 

[223, c. 9], В.М. Кравчук [196, с. 9] та ін.) вважають, що корпоративні 

правовідносини мають комплексний характер, їхній зміст складають цивільні, 

управлінські, трудові, адміністративні, фінансові тощо права та обов'язки. 

Прихильники цивілістичного підходу (Є.О. Суханов [86, c. 100], І.В. Спасибо-

Фатєєва [278, c. 8], О.В. Щербина [310, c. 7,8], Н.С. Глусь [131, c. 13] та ін.) 

розглядають корпоративні відносини як різновид цивільних правовідносин. 

Прихильники підприємницького (господарського) підходу (Т.В. Кашаніна 

[170, c. 49], О.М. Вінник [124, c. 135], В.С. Щербина [308, c. 10-14] та ін.) відносять 

досліджувані правовідносини до предмету правового регулювання 

підприємницького (господарського) права. 

Прихильники самостійного підходу (О.Б. Сердюк [264, c. 32]) пов'язують 
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корпоративні правовідносини з управлінським аспектом та вважають, що 

корпоративні відносини мають самостійний характер. 

Для цілей нашого дослідження вважатимемо, що корпоративні відносини 

входять до сфери регулювання цивільного права. В першу чергу звернемо увагу на  

аргументацію І.В. Спасибо-Фатєєвої. Автор вважає, що про цивільно-правовий 

характер корпоративних правовідносин свідчить по-перше, їх дозвільна 

спрямованість; по-друге, рівність, автономія волі та майнова самостійність 

учасників; по-третє, використання способів захисту, притаманних  суб'єктивним 

цивільним правам; по-четверте, майновий та компенсаційний характеру 

відповідальності [185, c. 199-207]. І лише на основі галузевих принципів цивільного 

права учасники корпоративних відносин набувають по відношенню один до одного 

права корпоративної влади та беруть на себе обов’язки корпоративного 

підпорядкування, обсяг та зміст яких визначається законом, установчими 

документами та відповідними договорами. Крім позиції І.В. Спасибо - Фатєєвої, в 

науці активно підтримується думка про наявність організаційної складової таких 

відносин, а відповідно і можливість віднесення організаційних відносин до 

цивільно-правових відносин [190, c. 119]. Останнім часом дедалі більше досліджень 

присвячені обгрунтуванню цивільно-правового характеру корпоративних відносин, 

серед останніх можна назвати роботи Губара О.С. [145], Пашутіної В.Ю[242], 

Гришиної І.І. Третім блоком аргументів є те, що досліджувані відносини є 

внутрішніми корпоративними та носять характер майново-організаційних[142, c. 6]. 

На нашу думку, при вирішенні питання щодо галузевої належності певних відносин 

варто враховувати не лише предметний склад (наприклад, майнові відносини з 

урахуванням суб'єктів, об'єктів, змісту), але і метод правового регулювання, який є 

цивільно-правовим з огляду на наведені вище аргументи. Так крім вказаних 

аргументів, учасники корпоративних правовідносин мають право укладати 

договори, визначаючи для себе права та обов'язки; ряд питань може бути вирішено 

на рівні локальних актів товариства; відносини підпорядкування в корпоративному 

управлінні виникають лише на основі взаємного волевиявлення сторін, 

Окрему увагу слід приділити ознакам корпоративних правовідносин. Крім 

загальних ознак цивільно-правових відносин, їм притаманні і інституційні ознаки. 

Першою ознакою є їх відносний та загальнорегулятивний характер. По-друге, їм 
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притаманна наявність майнового інтересу в корпоративних правах [184, c. 72]. По-

третє, суб'єктом відносин є корпорація (господарська організація, статутний капітал 

якої поділений на частки) та її учасники. По-четверте, об'єктом відносин є майнові 

(доходи, право на частку\акції тощо) та немайнові (вплив на господарську 

організацію, участь в управлінні, ділова репутація тощо) блага [122, c. 236-244]. По-

п'яте, при відчуженні майнових корпоративних прав відбувається відчуження і 

немайнових корпоративних прав, проте немайнова складова окремо відчужуватись 

не може. По-шосте, наділення учасника правами та обов'язками пов'язано з 

володінням часткою в статутному капіталі [152, c. 193]. Наявність відносин 

корпоративного управління та контролю в межах даних відносин [243, c. 3] є 

сьомою ознакою. 

Щодо законодавчого визначення корпоративних правовідносин, то відповідно 

до ст. 167 ГК України корпоративними відносинами є відносини, що виникають, 

змінюються та припиняються щодо корпоративних прав, останні ж визначаються в 

ч.1 ст. 167 ГК України як 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. Також в п. 8 ч.1 ст. 2 ЗУ «Про акціонерні товариства» 

міститься визначення корпоративних прав, яке в науці кваліфікується як спеціальне 

визначення [116, c. 170]. Проте закон не встановлює, які юридичні особи можуть 

вважатися корпораціями. 

Відкритим залишається питання про суб'єктів корпоративних правовідносин: 

по-перше, які юридичні та фізичні особи можуть розглядатися як суб'єкти 

корпоративних правововідносин (щодо обсягу поняття «корпорація»); по-друге, чи 

можуть розглядатися з цієї позиції органи юридичної особи. 

Щодо обсягу поняття «корпорація» слід одразу звернути увагу на 

неузгодженість законодавчого розуміння понять «корпорація» (ч. 3 ст. 120 ГК 

України) та «корпоративне підприємство» (ч. 5 ст. 63 ГК України) [253, c. 59]. 

Загалом у науці безспірним є те, що корпоративні правовідносини можуть виникати 

в таких господарських товариствах, як акціонерні товариства, товариства з 
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обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю. 

Суб'єктами таких відносин є сама корпорація та її учасники. Прихильниками такого 

вузького підходу є Д.В. Ломакін [212, c. 237-334], І.А. Тимаєва [288, c. 41], 

С. Кравченко [192, c. 66-70], Н.С. Коров'яковська (Глусь) та ін. Також Н.С. 

Кузнєцова висловлює таку позицію щодо обсягу поняття «корпорація»: «навряд чи 

доцільно розширювати його тлумачення аж до приватних або колективних 

підприємств. Сумнівно і кооперативи, в тому числі виробничі, відносити до 

корпорацій» [202]. І.В. Спасибо-Фатєєва відносить кооперативи до суб'єктів 

корпоративних правовідносин [273]. Втім такий підхід є не найширшим. Ширше 

коло суб'єктів визначає Д.А.Токарєв, зазначаючи, що корпоративні відносини 

складаються в корпораціях, до яких слід відносити господарські товариства (в тому 

числі повні та командитні), кооперативи, асоціації та союзи, некомерційні 

партнерства та інші організації, засновані на засадах участі (членства) [291, c. 62]. 

О.М. Вінник до суб'єктів корпоративних правовідносин відносить господарські 

корпорації (господарські товариства, кооперативи, унітарні підприємства, кредитні 

спілки, біржі, холдингові компанії, саморегулівні організації), їх засновників та 

учасників. Крім того, О.М. Вінник виділяє також опосередкованих учасників 

корпоративних правовідносин: кредитори корпорації, уповноважені органи держави 

(Антимонопольний комітет України, Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку тощо) [124], В.А. Бєлов відносить до таких суб'єктів реєстратора 

[109]. В.Н. Пєтухов поширює термін «корпорація» навіть на об'єднання підприємств 

[244, c. 42-74], що на нашу думку, не можна визнати слушним, оскільки об'єднання 

підприємств не є окремою юридичною особою, а будь-які відносини з управління 

фактично засновані на договорі між учасниками. Крім того, такі об'єднання існують 

в більшості випадків для досягнення певної мети, а не для формування окремої 

особи з власним майном та інтерсами. 

Таким чином, можна виділити два підходи до визначення меж корпорацій. 

Широкий підхід включає в поняття корпорації не лише господарські товариства, а й 

інші господарські організації. Згідно з вузьким підходом до корпорацій належать 

лише господарські товариства [131, c. 10]. Наукову дискусію також підживлює 

суперечність між ст. 167, п. 1 ч. 2 ст. 55 ,ч. 1 ст. 62 ч. 1 ст. 55 ГК України та п. 4 ст. 

12 ГПК України: ГПК України відносить до суб'єктів корпоративних правовідносин 
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не лише господарські товариства (позиція, закріплена в ГК України), а і всі 

господарські організації [218, c. 59-60] (кооперативні підприємства, підприємства 

колективної власності тощо). Втім для остаточного визначення кола суб'єктів, що 

входять до поняття корпорації важливо відзначити, що корпоративні 

правовідносини по суті виникають в процесі управління товариством і покликані 

врегулювати відносини, що виникають між учасником та товариством внаслідок 

утворення останнього і передання йому майна учасниками. Натомість учасник 

отримує певні права з отримання майна, прибутку та управління таким товариством, 

а саме товариство отримує права для збереження своєї відокремленості і 

самостійності. Організації, де відсутнім є поділ статутного капіталу на частки або 

відсутніми є органи управління, які уособлюють самостійність такої організації, не 

можуть бути визнані корпораціями. 

На нашу думку, корпорація є збірним поняттям, яке включає господарські 

об'єднання капіталів, що мають різні організаційні форми, втім спільним для них є 

поділ статутного капіталу на частки, а також наявність відносин з управління таким 

товариством. Подібна позиція вже знаходила своє відображення в науці [291, c. 68; 

220, с.55]. Більше того, для корпорації характерним є наявність власної волі,  яка не 

повинна залежати від зміни складу учасників, а також організаційної єдності, яка 

має наслідком наявність органів управління [186, c. 11-15]. Для цілей нашого 

дослідження розглядатимемо зловживання правом лише щодо тих суб'єктів 

корпоративних правовідносин, які є господарськими товариствами або їх 

учасниками, оскільки їх статутний капітал поділено на частки, з якої випливає право 

на управління товариством[207]. Враховуючи те, що найбільш поширеними 

формами господарських товариств в Україні є товариства з обмеженою 

відповідальністю та акціонерні товариства, а також те, що в межах даних товариств 

зосереджена більшість капіталовкладень та іноземних інвестицій, порівняно з 

кооперативами та іншими імовірними суб'єктами, в межах нашого дослідження 

зосередимо головну увагу на зловживанні правом в товариствах з обмеженою 

відповідальністю та акціонерних товариствах. 

Окрему увагу слід приділити питанню про правовий статус органів юридичної 

особи. Доктринальне визначення кола суб’єктів корпоративних відносин є більш 

широким, ніж законодавче, оскільки воно включає в себе такого суб’єкта, як 
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орган/органи управління товариства. Останні, як відомо, не мають статусу суб’єкта 

права, а згідно з цивілістичною доктриною є частиною юридичної особи, через яку 

відбувається формування та виявлення волі останньої. Тому використання терміну 

«суб’єкти» відбувається у цьому випадку лише в розумінні суб’єктів правовідносин 

[128, c. 22]. З такою позицією погоджуються не всі науковці. Так В. Ломакін [212, 

c. 237-334], В.В. Луць [187], О.Р. Кібенко, І.В. Спасибо-Фатєєва [185] та ін. не 

відносять органи управління корпорації до суб'єктів корпоративних правовідносин. 

Протилежного підходу дотримуються І.С. Щиткина [186, c. 22-23], Т.В.Кашаніна 

[170, c. 11], В.С.Щербина [309, c. 239-250], І.В. Лукач [219], П.В. Степанов [280, c. 

9]. В.М. Кравчук до суб'єктів корпоративних правовідносин відносить учасників, які 

мають корпоративні права, органи корпоративного управління та органи державного 

управління корпоративними правами держави [197, c. 13], засновників [196, c. 38]. 

Н.С. Кузнєцова вважає, що крім товариства, його учасників (засновників, 

акціонерів), в тому числі учасників, які вибули, до суб’єктів цих відносин слід 

віднести й інших осіб, чиї корпоративні права порушуються, оспорюються або не 

визнаються. Ця позиція обґрунтовується тим, що вимоги таких осіб мають 

розглядатися тим самим судом і за тими самими правилами (в такому самому 

порядку), що і спори між товариством та його учасниками або між учасниками. Інша 

справа, що такі особи мають довести, що вони пов’язані своїм корпоративним 

інтересом саме з цим спором [202]. На нашу думку, органи управління 

господарським товариством не повинні розглядатись як самостійні суб'єкти 

корпоративних правовідносин, оскільки вони формують та реалізують волю 

корпорації як суб'єкта та не мають самостійного правового статусу. 

В науці триває дискусія про правову природу корпоративних правовідносин, яку 

ми змушені викласти в оглядовому варіанті з огляду на обмеженість обсягу нашого 

дослідження. В.С. Щербина вважає, що корпоративні відносини є поєднанням 

організаційних та майнових відносин[308]. І.В. Спасибо-Фатєєва зазначає, що 

корпоративні правовідносини не вписуються в усталену класифікацію цивільно-

правових відносин (майнові: речові і зобов'язальні та особисті немайнові відносини) 

та мають специфічний характер[276, c. 99]. В літературі корпоративні відносини 

відносять до цивільно-правових майново-організаційних відносин (на основі 

концепції О.О.Красавчикова) [175; 280, c. 9]; організаційно-майнових[288, c. 51]; 
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комплексних: майнові та  пов'язані з ними немайнові; виключно особистих 

немайнових відносин [118, c. 74]; виключно майнових (Т.В. Кашаніна, В.В. 

Долинська, М.А. Рожкова) [258, c. 74]. Слід окремо звернути увагу на позицію Н.С. 

Кузнєцової, яка обгрунтовує зобов’язальну природу корпоративних відносин, що 

складаються між корпорацією (її органами) та учасниками з приводу управління, 

ведення справ, надання інформації тощо [202]. З такою позицією в цілому 

погоджується О.А.Кузнєцов, відстоюючи необхідність використання зобов'язально-

правових категорій при аналізі правової природи деяких явищ корпоративного 

права: вихід з товариства розглядається як відмова від виконання зобов'язання або 

як наслідок суттєвої зміни обставин, як наслідок суттєвої зміни умов участі в 

господарському товаристві: наприклад, внаслідок зміни цілей та характеру 

діяльності  товариства; як законний засіб захисту законних інтересів; як спосіб 

захисту прав учасників[201, с.95-113]. А Д.А. Токарєв вказує на договірний, а не 

корпоративний характер обов'язку з оплати акцій АТ, що створюється[291, с.71].  

Окремої уваги заслуговує позиція Д.В. Ломакіна, який вважає, що корпоративні 

правовідносини не можуть бути віднесені ні до речових, ні до зобов'язальних з 

огляду на наступне. Права акціонера не можуть бути визнані речовими – об'єктами 

прав учасника товариства не є індивідуально-визначені речі, а самі права 

відносяться до відносних. Водночас всі корпоративні права не можуть бути визнані 

зобов'язальними, оскільки їх змістом є не вимога управомоченої особи до 

зобов'язаної особи (право вимагати вчинення дій іншими особами), а можливість 

управомоченої особи по вчиненню нею самою активних дій, при цьому забезпечене 

не тільки зобов'язаннями пасивного характеру, але активними зобов'язаннми 

товариства по організації проведення загальних зборів, створенню системи 

інформаційного обслуговування тощо. Крім того, такі відносини є триваючими та не 

припиняються внаслідок одноразової реалізації, а суб'єктами відносин  додатково 

виступають «особи», які виконують корпоративні функції (органи управління 

юридичної особи). В той же час, право на дивіденди є зобов'язальним правом. Отже, 

корпоративні права мають різні об'єкти, зміст, виникають з різних підстав [109, 

с.173-174]. 

Очевидно, що крапку у вказаній дискусії поставити неможливо[207]. В цілому 

визнаючи, що корпоративні відносини дійсно мають доволі високий ступінь 
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спільності з зобов'язальними відносинами, однак враховуючи наявність елементів 

речових та особистих немайнових відносин, вважаємо, що такі відносини є 

комплексними та мають організаційне підґрунтя. 

Таким чином, як ми вже визначали в наших попередніх дослідженнях[204, 

с.194], корпоративні відносини можна визначити як особливий вид цивільно-

правових відносин між учасниками товариства або товариством в особі його органів 

та його учасниками, які виникають, змінюються та припиняються щодо 

корпоративних прав в господарських товариствах. 

Для виділення форм та видів зловживання правом в корпоративних 

правовідносинах важливе значення має з'ясування системи корпоративних 

правовідносин та системи корпоративних прав.  

Так, можна погодитися з І.А. Тимаєвою, яка пропонує поділяти корпоративні 

відносини на дві групи: відносини, що складаються між акціонерами (учасниками) 

господарського товариства і самим господарським товариством та відносини між 

акціонерами (учасниками) без участі господарського товариства [288, c. 52]. 

Щодо систематизації корпоративних прав, то Д.А. Токарєв поділяє їх на 

майнові, які є, на думку автора, основними з огляду на превалювання майнового 

інтересу учасників (право брати участь в розподілі прибутків; право на отримання 

частки майна, що залишається після ліквідації корпорації та виплати всіх боргів) та 

немайнові, які за своєю природою не є особистими немайновими правами з огляду 

на їх відчужуваність (право на управління, на інформацію, на контроль за 

діяльністю органів управління корпорацію тощо) [291, c. 68], разом з майновими 

правами, що випливає зі ст.100 ЦК України. 

Шапкіна Г.С. пропонує поділяти права акціонерів на основні (права, що 

безпосередньо пов'язані зі статусом акціонера та їх захистом: право на отримання 

дивідендів, участь в управлінні, право власності на акцію тощо) та спеціальні (право 

на внесення до реєстру, на внесення пропозицій в порядок денний загальних зборів, 

висунення кандидатів в органи товариства тощо) [302, c. 57]. 

По суті класифікації Д.А. Токарєва та Г.С. Шапкіної грунтуються на 

класифікації І.Т. Тарасова, проте останній вказує на існування єдиного 

корпоративного права, що містить декілька правомочностей [285, c. 412, 436]. 

Схожої позиції притримуються І.В. Спасибо-Фатєєва [272], Ю. Жорнокуй [160, c. 
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115], О.В. Долинська [152, c. 194]. В.В. Долинська трактує попередню класифікацію 

по-своєму, при цьому критерієм поділу на основні та спеціальні права виступає 

суб'єкт: належність певних прав кожному учаснику (акціонеру) або лише 

акціонерам, чітко визначеним у законі (наприклад, власникам простих акцій) [151, c. 

5-7]. Наприклад, кількість акцій визначає об'єм прав по відношенню до товариства, 

що визначає ступінь впливу та цілі реалізації права. 

Додаткової уваги заслуговує правова природа прав товариства, які виступають 

засобами зловживання в корпоративних правовідносинах. Корпоративні права 

виникають у учасника товариства, що відображено і в нормі ст. 167 ГК України та 

ЗУ «Про акціонерні товариства». Втім у корпоративних відносинах між учасником 

товариства та самим товариством у товариства можуть також виникати права по 

відношенню до учасників. Такі права випливають з обов'язків учасників товариства. 

Наприклад, товариство має право вимагати від учасника виконання рішень 

загальних зборів та інших органів товариств, а також взятих на себе зобов'язань 

перед товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, визначати 

інформацію, яка є конфіденційною та комерційною таємницею, вимагати її 

нерозголошення (ст.11 ЗУ «Про господарські товариства»). Відповідно до статті 71 

ЗУ «Про акціонерні товариства» наглядова рада повинна прийняти рішення про 

вчинення правочину або про відхилення правочину, щодо вчинення якого існує 

заінтересованість. Сам факт прийняття рішення є обов'язком наглядової ради, 

частиною її повноваження. Водночас наглядова рада має право прийняти як рішення 

про вчинення правочину, так і рішення про його відхилення. Якщо товариство в 

особі наглядової ради прийме рішення про вчинення такого правочину з 

дотриманням всіх формальних вимог, однак не врахує зміст заінтересованості поряд 

із ознаками заінтересованості, то матиме місце зловживання правом товариства на 

схвалення правочину, щодо вчинення якого існує заінтересованість. Також 

товариство в особі його органів має право розпоряджатися майном товариства, що 

випливає з майнової відокремленості товариства та його учасників. Втім такі дії 

впливають на право учасника на отримання прибутку, якщо розпорядження майном 

буде здійснено із порушення принципів відповідності загальному корпоративному 

інтересу. 

Фактично всі права товариства випливають з положень законодавства або 
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локальних актів товариства. Учасники, створюючи таке товариство, передбачаючи 

свої зобов'язання перед товариством в локальних актах (розпоряджатися майном 

товариства), наділяючи товариство правом вимагати виконання певних дій від 

учасників товариства (брати участь у загальних зборах, якщо це передбачено 

угодою учасників), наділяють товариство правами. 

Вище ми визначили корпоративні правовідносини як самостійний вид 

правовідносин, які поєднують в собі елементи речових, зобов'язальних та 

організаційних відносин. Відтак в межах корпоративних правовідносинах можуть 

виникати як права учасників товариства (корпоративні права), так і права самого 

товариства. Такі права здебільшого виражаються в праві вимагати вчинити певну 

дію від учасника товариства, а також зобов'язання активного характеру – приймати 

те або інше рішення в межах, визначених законодавством та локальними актами 

товариства.  

Без визнання можливості товариства набувати прав по відношенню до своїх 

учасників неможливим є сприйняття товариства як самостійного суб'єкта 

правовідносин з відокремленим майном, а не звичайного цілісно-майнового 

комплексу. Подібний підхід дає змогу розглядати товариство як суб'єкта, що має 

самостійний інтерес – розвиток та процвітання, а не слугує приватним інтересам 

його учасників. Таким чином, в межах корпоративних правовідносин виникають як 

корпоративні права – права учасників самого товариства, так і права самого 

товариства. 

Отже, в межах даного підрозділу ми окреслили визначення, обсяг та основні 

характеристики корпоративних відносин, що дає нам можливість в подальшому 

безпосередньо перейти до аналізу проблеми зловживання правом їх суб'єктами. 

1.2. Загальна характеристика зловживання правом  

Для дослідження інституційних особливостей даної категорії необхідно 

розглянути питання про правову природу зловживання правом, співвідношення його 

з деякими суміжними категоріями, а також визначити ознаки і проблеми, пов'язані з 

встановленням правозастосовними органами фактів зловживання правом. 

В науці досі точаться дискусії щодо правової природи зловживання правом, 

стан якої нещодавно був окреслений В.Ю. Пашутіною[242, c. 35-43]. Відтак для 

уникнення дублювання зупинимось на тих аргументах та позиціях, які були 
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недостатньо дослідженими. Принашідно зазначити, що окремі науковці (М.М. 

Агарков [98, c. 361-384], Н.С. Малеїн [225, c. 160]) взагалі заперечують існування 

такої категорії з огляду на абсурдність конструкції протиправного здійснення права. 

Серед інших науковців можна виділити наступні позиції. 

Прихильники першої позиції розглядають зловживання правом як різновид 

протиправних дій (І.С. Самощенко, Є.К. Нурпеїсов, С.В. Мамичев, Н.І. Тюрина [292, 

c. 8], В.С. Єм [136, c. 391], Й.О. Покровський [245, c. 118] і т.д.); при цьому засобом 

заподіяння шкоди є здійснення права [288, c. 27]. Д.А. Токарєв [291, c. 78], А.Б. 

Венгеров [121, c. 431] зазначають, що такі дії є порушенням управомоченою особою 

встановлених меж здійснення права. В.І. Гойман стверджує, що зловживання правом 

є різновидом неправових дій, проте не є правопорушенням [237, c. 288]. М. 

Стефанчук визнає зловживання суб’єктивними цивільними правами 

правопорушенням, оскільки ч. 3 ст. 13 ЦК України прямо забороняє таку 

поведінку[282, c. 6]. Слушним є зауваження Р.Р. Ісмагілова, який зазначає, що 

реалізація можливостей, наданих правом, не може бути протиправною[168, c. 16]. 

Друга позиція полягає у кваліфікації зловживання правом як особливого виду 

правопорушень (О. Садиков [261, c. 43], С.Н. Братусь [117, c. 80-81], В.П. Грибанов 

[140, c. 50-51], Г.В. Онищенко [240, c. 31-32], Р.А. Майданик [222, c. 164]). Як 

зазначає І.А. Тимаєва, «воно пов'язане зі здійсненням суб'єктивного цивільного 

права, за рамки якого особа виходить» [288, c. 28], втім і такий підхід не відповідає 

ознакам зловживання правом. 

Прихильники третьої позиції (А.С. Шабуров, О.В. Чернокальцева [293, c. 39] 

та ін.) розглядають зловживання правом як самостійний вид правової поведінки, що 

не є ні протиправною, ні правомірною поведінкою. Наприклад, А.С.Шабуров 

зазначає, що особа діє в рамках наданого права, проте така поведінка не 

характеризується соціальною спрямованістю [287, c. 431]. Крім того, зловживання 

правом являється правомірним в силу того, що дії особи лишаються в межах права 

лише формально, що не завжди має позитивні наслідки для оточуючих [226, c. 97]. 

С.Г. Зайцева вказує на «видимість правомірності» при зловживанні правом, яке 

може розглядатись, як одна із форм «обходу закону» [161, c. 81]. Відтак 

прихильники даної позиції виносять зловживання правом за дужки дихотомічного 

поділу правової поведінки. 
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Прихильники четвертої позиції взагалі пропонують не розглядати 

зловживання правом як правову категорію (Янев Я.Г.), а лише як моральний 

проступок [312, c. 179] або вважають теорію про зловживання правом штучно 

сконструйованою [153, c. 447], що не відповідає доктрині та практиці як України, 

так і зарубіжних країн. 

Суть п'ятої позиції (А.А. Малиновський [226, c. 41], С.Н. Кожевников [176, c. 

19-20]) зводиться до поділу зловживання правом на правомірне та протиправне 

(наприклад, кримінально-правова заборона на зловживання службовим 

становищем). Проте противники цієї позиції зазначають, що заборона на 

зловживання правом поширюється на всі його прояви [288, c. 30]. У зв’язку з цим 

окремо слід приділити увагу співвідношенню понять «зловживання правом» та 

«протиправного діяння». Безсумнівно, що зловживання правом важче розпізнати, 

оскільки зовнішньо воно завжди засновується на суб'єктивному праві та не 

суперечить об'єктивному, на відміну від протиправного діяння [105, c. 118]. 

Перебування особи в стані формальної правореалізації відрізняє досліджувану 

категорію і від правопорушення[127, c. 189]. Крім того Д.В. Новак та О.А. Кузнєцов 

дотримуються цілком правильної позиції, що у разі відсутності права відсутнє і 

зловживання ним[201, c. 13]. 

На нашу думку, відповідь на питання про правову природу зловживання 

правом потрібно шукати в контексті співвідношення категорій правомірної 

поведінки, протиправної поведінки і правопорушення. При цьому треба мати на 

увазі, що формально особа діє в межах наданого права, проте де-факто здійснює 

його не для отримання блага, яке є об'єктом такого права, а задля реалізації інших 

інтересів або заподіяння шкоди іншим особам. Що ж до співвідношення категорій 

протиправної поведінки та правопорушення, то визначати зловживання правом як 

правопорушення можна лише за умови ототожнення правопорушення та 

протиправної поведінки, що на нашу думку є необгрунтованим. Головним критерієм 

розмежування вказаних явищ вважається можливість понесення юридичної 

відповідальності[306, c. 847]. В.В. Рєзнікова в цілому слушно зазначає, що 

квазіправомірність (формальна правомірність) зловживання правом полягає в тому, 

що відбувається порушення не конкретної норми права, а загальних правових 

обов'язків щодо недопустимості заподіяння шкоди іншим особам, які мають 
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значення правових принципів[254, c. 28]. Сам термін «зловживання правом» 

пропонується розуміти як використання права «на зло» [201, c. 31], проте в новітніх 

дослідженнях відбувається відхід від такого розуміння, зазначаючи, що нічого 

спільного зі злом така категорія не має, а пов'язана зі зміною соціальної функції 

права [95, c. 4]. В.Ю. Пашутіна під зловживанням правом розуміє самостійний вид 

правової поведінки, який полягає у здійсненні суб’єктивних цивільних прав 

виключно з наміром завдати шкоди іншій особі (шикана), а також здійсненні 

суб’єктивних цивільних прав як з наміром завдати шкоди іншій особі, так і з іншими 

завідомо недобросовісними намірами (зловживання правом в інших формах) [242, 

c. 42]. На нашу думку, такий підхід є недостатньо досконалим з точки зору 

врахування істотних ознак даного явища, надто широким, не дозволяючи 

кваліфікувати сутність досліджуваного поняття. Крім того, вказані визначення не 

достатньо чітко вирішують питання щодо кваліфікації дій особи без наміру завдання 

шкоди. 

З огляду на таку невизначеність слід приділити увагу місцю даної категорії в 

зарубіжній літературі та практиці.  

Доктрина зловживання правом знайшла своє відображення і в країнах 

континентального права – Німеччині, Швейцарії, Франції (фр. abuse de troit). Даний 

інститут регулює відносини щодо перевищення меж реалізації цих прав його 

носіями за допомогою трьох груп правових норм, які 1) прямо забороняють шикану 

як форму зловживання правом; 2) містять вимоги щодо здійснення суб'єктивних 

прав відповідно до «чеснот» або «сумлінного» їх здійснення; 3) містять вимоги 

здійснювати суб'єктивні права з урахуванням суспільних інтересів. При цьому 

німецьке право передбачає наявність шкоди як обов'язкової ознаки зловживання 

правом[146, c. 92-94].Санкція за шикану міститься у параграфі 826 Німецького 

цивільного уложення, відповідно до якого той, хто діями, що грішать проти добрих 

нравів, умисно завдає шкоду іншій особі, повинен відшкодувати останній завдану 

шкоду. На відміну від Німецького цивільного уложення, яким передбачена лише 

заборона шикани, Швейцарське цивільне уложення містило більш широке 

розуміння зловживання правом як здійснення права та виконання обов’язків проти 

доброї совісті. Відмова у захисті права та відшкодування шкоди, встановлені у ст. 41 

та ст. 66 Швейцарського цивільного уложення, стали логічним продовженням 
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покарання за порушення швейцарського принципу добросовісного здійснення прав 

та виконання обов’язків. Французька доктрина зловживання правом ґрунтується на 

судовій практиці, якою встановлено, що той, хто користується правом, зобов’язаний 

рахуватися з інтересами оточуючих, що володіють юридичним захистом, зовсім не 

дозволяючи собі вторгнень до сфери юридичного панування ближніх. Будь-які 

ексцеси в користуванні правом, через які це панування притискається або 

обмежується, складають зловживання правом, і винний у них повинен бути 

присуджений до відшкодування всієї завданої ним шкоди[242, c. 14-15]. При цьому 

для кваліфікації дій особи достатньо загрози заподіяння шкоди[146, c. 92-114]. 

Фактично наслідками зловживання в практиці зарубіжних країн є відмова в захисті 

права та відшкодування шкоди, завданої таким зловживанням. Можливі правові 

наслідки зловживання правом в Україні нами будуть розглянуті в Розділі 3 даного 

дослідження. 

Для позначення зловживання правом та суміжних з ним явищ вживаються такі 

поняття як «abuse of law» (зловживання об'єктивним правом), «abuse of rights» 

(зловживання суб'єктивним правом), «evasion» (ухилення, обхід), «circumvention» 

(обхід), «avoidance» (законний обхід закону), «unfair prejudice» (несправедливе 

порушення інтересів учасника товариства) та інші. 

Єдиний підхід до вживання даних понять знаходиться на стадії унфікації в 

науці та практиці їх застосування. Характерною особливістю європейського права в 

цій частині є те, що до недавнього часу національні суди та інші органи, а також 

Європейський Суд Справедливості в різних випадках застосовували різні поняття 

для позначення одного явища – «штучного створення умов для використання норми 

права всупереч цілі її створення, яке приводить до порушення інтересів третіх осіб, 

держави або Європейського Союзу. Така поведінка не є протиправною та не 

порушує суб'єктивні права інших осіб, відповідно негативних наслідків не тягне, 

крім відмови у наданні блага, яке є об'єктом відповідного права та повернення всіх 

вигод, отриманих в результаті такого зловживання, що вирішується в кожному 

конкретному випадку» [327, c. 11,13]. По – друге, принцип зловживання правом 

формувався відносно незалежно в різних галузях (права людини, податкове та 

корпоративне право), і лише протягом останніх років починає розглядатись як 

загальна категорія європейського права[349, c. 55-59].Відтак термін для позначення 
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відповідної поведінки в літературі може бути обраний довільно (особливо, якщо 

джерело було видано до 2005 року – дати вирішення справи C – 321/05, Kofoed, в 

якій Європейський Суд Справедливості застосував термін «abuse of rights»  як 

загальний термін). 

В деяких випадках категорії «abuse of law» (зловживання об'єктивним правом), 

«abuse of rights» (зловживання суб'єктивним правом) в розумінні англійських 

правознавців є аналогом виходу за межі права. По аналогії можна застосувати 

термін перевищення повноважень, наданих нормою або змістом суб'єктивного 

права. Тобто така поведінка є неправомірною, а відтак не є предметом нашого 

розгляду. В той же час акцентуємо увагу на тому, що в українській науковій 

літературі прийнято перекладати «зловживання правом» буквально, а саме як «abuse 

of rights», що нами враховано при проведенні дослідження. Крім того, акцентується 

увага на відмінності зловживання правом та обрання для врегулювання ситуації тієї 

норми, яка лише побіжно стосується такого предмету регулювання[349, c. 320]. 

Перейдемо до аналізу конкретних термінів. 

Термін «evasion»  та «avoidance» є тотожними (ухилення, обхід) та більш 

наближеними до «зловживання правом»  в нашому розумінні; вони позначають 

ухилення від норм права шляхом вчинення комплексу дій, які дозволяють не 

застосовувати ту чи іншу норму. Така поведінка не є протиправною[381, c. 49-57]. 

Прикладом може бути штучне створення іноземного елементу у відносинах. 

Поняття «circumvention» є аналогом «обходу закону». Даний термін 

використовується в практиці спорів із транскордонного переміщення товарів яка є 

однією із максимально наближених до корпоративного права в частині доктрини 

зловживання правом, та податкового права. Зміст даного явища полягає в обранні 

такого варіанту поведінки, який дозволяє уникнути застосування національних норм 

права, на користь застосування норм іншої держави ЄС без порушення інтересів 

інших осіб.  Обхід закону за критерієм порушення мети норми права може бути 

належним та неналежним. Останній є аналогом зловживання правом, а його 

наслідком – відмова у отриманні тих благ, які надає використана неналежно норма 

права[327, c. 7,8,9,11]. Таким чином, якщо особа, яка зловживає правом,  

використовує вже наявні права, то особа, яка здійснює «circumvention» штучно 

створює видимість відносин, для використання можливостей, наданих нормою 
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права, яка регулює вид штучно створених відносин. 

Поняття «unfair prejudice» (несправедливе порушення інтересів) є категорією 

англійського права, та передбачена Законом Великобританії «Про компанії» 2006 

року. Даним терміном позначається ситуація, коли справи товариства ведуться з 

порушенням принципу добрососвісності та наносять шкоду інтересам всіх або 

деяких акціонерів. Акціонер має вказати або на конкретне правило, яке було 

порушено органами товариства, або на конкретне порушення принципу 

добрососвісності, яке не може бути усунено лише за допомогою повноважень, 

наданих законом або локальними актами товариства. Встановлення акту 

неправомірного порушення інтересів є індивідуальним в кожному випадку з огляду 

на локальне регулювання. В літературі наводять такі приклади, як порушення 

процедури виплати дивідендів, усунення від фактичного управління товариством, 

отримання мажоритарним акціонером надмірної винагороди або використання 

товариства для власних вигод; порушення переважного права на купівлю акцій або 

узгоджене розмитття частки міноритарного акціонера; неотримання згоди 

акціонерів на передання майна товариства у власність директорів; серйозні 

порушення Статуту товариства тощо. З позовом про захист від «Unfair prejudice» 

можуть звертатись і учасники так званих квазі-партнерств (тобто не лише 

акціонерних товариств) [377]. Таким чином, дане поняття не є відповідником 

зловживання правом, оскільки може проявлятись і в прямому порушенні норми 

права, однак засобом вчинення дій, які є підставою для позову, може бути і 

зловживання правом. 

Отже, в зарубіжній практиці так само, як і в Україні, доктрина зловживання 

правом в корпоративних та деяких інших видах правовідносин знаходиться на стадії 

уніфікації термінів, що застосовуються для позначення даного поняття. При цьому 

застосування наслідків кваліфікації дій як зловживання правом застосовуються дуже 

обережно, а сам інститут та доктрина формується в межах судової практики. Тож в 

зарубіжній науці та практиці виділяють такі ознаки даного явища як (1) відсутність 

порушення норми права (формальна правомірність), (2) в більшості випадків - 

порушення інтересів інших осіб, (3) порушення мети норми права, а найбільш 

універсальним терміном для його позначення є  «abuse of rights». В цілому підхід, 

сформульований європейською практикою є прийнятним і для України. 



 32 

Таким чином, зловживання правом не є правопорушенням з огляду на 

відсутність порушення конкретної норми права та відповідно відсутність санкції як 

елементу механізму юридичної відповідальності. Відповідно формально 

зловживання правом є правомірною поведінкою. В той же час віднесення такої 

поведінки до правомірної лише за формальними ознаками суперечить принципу 

верховенства права. Згідно з висновками Венеціанської комісії принцип 

непорушення добросовісних та розумних меж дискреції, характерний для публічно-

правових відносин, повинен дотримуватися і в процесі здійснення прав у межах 

відносин між приватними суб’єктами[378, c. 9,13]. Отже, зловживання правом є 

неправомірною (протиправною поведінкою) в широкому розумінні, але не є 

правопорушенням. 

Визначившись з правовою природою зловживання правом, необхідно перейти 

до аналізу його ознак, які виділяються у науці та практиці України та країн СНД. 

По-перше, зловживання правом є особливою формою реалізації права та 

характеризується вольовим характером. Так, на думку О.О. Малиновського, суб'єкт 

своїми діями здійснює своє право, самостійно обираючи форму реалізації [228, c. 

220-230]. По-друге, така реалізація відбувається з виходом за межі здійснення 

цивільних прав. Разом з тим, в науці існує позиція, відповідно до якої при 

зловживанні правом відбувається вихід за межі права[230, c. 147], що на нашу 

думку, є не зовсім вірним. 

На нашу думку, необхідно розрізняти «межі суб'єктивного права» та «межі 

здійснення суб'єктивного права». При зловживанні особа може порушити межі 

здійснення права, проте не порушує межі самого суб'єктивного права як міри 

можливої поведінки. Тобто особа використовує надане їй право в межах наданих 

правомочностей, проте фактичні дії не вписуються в деонтологічну модель 

реалізації права. Втім з огляду на позитивістські позиції, висловлені в останніх 

дослідженнях – «усі права мають бути визначені законом, а позазаконних прав 

існувати не може» [266, c. 141] - важливим є зауваження про те, що суб'єктивне 

право може бути і прямо не встановленим законом з огляду на принцип «дозволено 

все, що не заборонено законом» для осіб приватного права. Наприклад, особа 

здійснює запит на отримання інформації про діяльність товариства (п.4 ч.1 ст.25 ЗУ 

«Про акціонерні товариства»), використовуючи надане їй право, проте реалізує його 
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завідомо «шкідливим» методом: 12 запитів за 2 дні з проханням надати протоколи 

наглядової ради за різні періоди. Така позиція частково може бути обґрунтована 

позицією Б.В. Малишева, який зазначає, що вихід за межі наданого права позбавляє 

особу правових підстав для здійснення певних повноважень [229, c. 41]. Крім того, 

на думку О.В. Чернокальцевої, межі здійснення цивільних прав визначаються не 

лише дотриманням його призначення, а і правосуб'єктності, часових меж, способу 

його реалізації (наприклад, обов'язкове врахування переважного права при продажу 

частки в статутному капіталі ТОВ) [293, c. 24-29], використання недозволених 

засобів захисту права [222, c. 163]. Межею здійснення суб'єктивного права також 

визнаються права інших осіб (ст. 23 Конституції України, ч. 2 ст. 13 ЦК України). З 

системного тлумачення ст. 13 ЦК України випливає, що законодавець також 

розглядає зловживання правом як один із проявів виходу за межі здійснення 

цивільного права. 

По-третє, суб'єкт повинен бути наділений конкретним суб'єктивним правом 

для задоволення свого інтересу [226, c. 35; 293, c. 40]. Мова йде про обов'язкову 

наявність у особи суб'єктивного права, навіть якщо йдеться про порушення мети або 

форм та способів його реалізації. Фактично, засобом зловживання є конкретне 

суб'єктивне право, що належить особі [299, c. 10]. По-четверте, реалізація права 

відбувається всупереч його призначенню: задоволення інтересу відбувається за 

допомогою неналежного права [226, c. 35] та всупереч соціальному призначенню 

права [144, c. 107], та/або супроводжується заподіянням шкоди суспільним або 

особистим інтересам [287, c. 413]. Призначення суб'єктивного права вбачається у 

задоволенні приватного інтересу, а також регулятивному впливі на суспільні 

відносини [201, c. 25-26]. Проте Б.В. Малишев зазначає, що кваліфікуючою ознакою 

зловживання правом є порушення мети норми права, а не мети суб'єктивного права 

[229, c. 40], що відповідає європейській практиці. Цікавим в цій частині є підхід 

О.О. Малиновського, згідно з яким психологічною детермінантою зловживання 

правом являється деформація індивідуальної підсвідомості управомоченої особи у 

формі правового егоцентризму. Дана деформація характеризується прагматичним 

знанням індивіда своїх прав і наявністю бажання для їх винятково утилітарного 

використання. Правовий егоцентризм обумовлює сформованість у суб'єкта 

специфічної правової установки, яка виражається в його готовності задовольнити 
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свою конкретну потребу шляхом здійснення будь-якого права будь-яким 

способом[227, c. 11]. 

По-п'яте, А.С. Шабуров звертає увагу на відсутність порушення конкретних 

юридичних заборон або обов'язків при зловживанні правом [287, c. 413]. З 

виділенням такої ознаки не погоджується О.В. Чернокальцева, зазначаючи, що 

юридичні заборони можуть порушуватись, наприклад, у формі зловживання 

монопольним становищем; а можуть і не порушуватись: наприклад, чисельні вимоги 

про надання інформації про діяльність акціонерного товариства [293, c. 40]. 

Д. Кирилюк взагалі наділяє досліджувану категорію ознаками винності та 

протиправності [173, c. 98]. В даному контексті важливим є висновок, зроблений 

О.С. Губарем про необхідність виконання нормою про заборону зловживання 

правом переважно охоронної функції, порушення якої повинно тягнути за собою 

застосування заходів захисту, а не заходів відповідальності [145]. Відтак при 

зловживанні правом не відбувається порушення конкретних норм права. 

По-шосте, зловживання правом є недобросовісною поведінкою, яка порушує 

загальноцивілістичні принципи справедливості, добросовісності та розумності. 

Подібної позиції дотримуються О.А. Поротикова [251, c. 81], Т.Ю. Дроздова [154, c. 

108-116], О.О. Малиновський [228, c. 155]. Проте необхідно врахувати нюанс, на 

який звертають увагу В.І. Ємельянов [155, c. 108-110] та Д.А. Токарєв [291, c. 81]: 

особа, яка діє недобросовісно, не завжди зловживає правом. О.В. Волков стверджує, 

що при зловживанні правом недобросовісність проявляється в прихованій 

експлуатації цивільного права, в перекручуванні змісту наданих правових 

можливостей [127, c. 83]. Тому зловживання правом є проявом недобросовісної 

поведінки. 

Окремі ознаки зловживання правом, виділені в науці, мають спірний характер, 

оскільки вони не завжди притаманні всім формам та видам зловживання правом. 

Зокрема, спірною є виділення такої ознаки, як обов'язковість заподіяння шкоди 

іншим особам внаслідок зловживання правом. В той же час, О.О. 

Малиновський[226, c. 36], Д.А. Токарєв[226, c. 81], Т.Т. Полянський[226, c. 249] 

виділяють таку ознаку. Дійсно, відповідно до ч. 3 ст. 13 ЦК України кваліфікуючою 

ознакою шикани є завдання шкоди іншим особам, проте неоднозначним є питання 

щодо невід'ємності такої ознаки для зловживання правом в інших формах. 
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В.Ю. Пашутіна несправедливо стверджує про можливість кваліфікації 

завідомо недобросовісної неучасті акціонера у загальних зборах АТ як зловживання 

корпоративними правами, якщо здійснення зазначеного корпоративного права 

відбувається у формі бездіяльності виключно з наміром завдати шкоди правам та 

інтересам господарського товариства або як з наміром завдати шкоди правам та 

інтересам господарського товариства, так і з іншими завідомо недобросовісними 

намірами, в результаті чого завдається шкода або створюється реальна загроза 

завдання шкоди правам та інтересам господарського товариства[242, c. 118]. Так, 

дисертант ставить кваліфікацію права в залежність від настання наслідків таких дій. 

Однак в такому випадку знецінюється принцип добросовісності здійснення самого 

права. Крім того, відкритим лишається питання про те, як оцінити дії особи на 

предмет наявності зловживання правом в абсолютних правовідносинах. Тим більше, 

що на особу, чий інтерес і так порушено, покладається додатковий тягар – 

доведення наявності реальної або потенційної шкоди. Слушною є позиція О.А. 

Кузнєцова, який вважає, що заподіяння шкоди не є обов'язковим наслідком 

зловживання правом з огляду на відсутність ознак неправомірних дій при 

зловживанні правом, а також обмеженість випадків відшкодування шкоди, завданих 

правомірними діями[201, c. 26-28] (ч.4 ст. 1166 ЦК України). І.А. Тимаєва також 

вважає заподіяння шкоди необов'язковою ознакою, оскільки в ЦК йдеться про намір 

завдання шкоди, а не факт її заподіяння[288, c. 35-36]. Слушним також є зауваження 

про те, що при зловживанні правом у відмінних від шикани формах, заподіяння 

шкоди є не єдиною і навіть не основною ціллю[180, c. 9]. Крім того, на нашу думку, 

наявність або відсутність шкоди об'єктивно не впливає на можливість кваліфікації 

певних дій як зловживання правом. 

Також А.С. Шабуров та деякі інші науковці звертають увагу на обов'язковість 

настання негативних наслідків для інших осіб[287, c. 413]. Проте, як слушно 

зауважує О.А. Кузнєцов, реакція держави має носити превентивний характер та 

попереджувати настання негативних наслідків[201, c. 38]. В останніх дослідженнях 

також висловлюється позиція, що зловживання має мати наслідком порушення або 

позбавлення осіб конкретних корпоративних прав[265, c. 112]. Такий наслідок є 

характерним для правопорушень та інших протиправних дій. Відтак встановлення 

такого критерію кваліфікації дій особи як зловживання або просте наділення 
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зловживання правом такою ознакою невиправдвно розширює межі досліджуваного 

явища. В той же час можливим компромісним варіантом є наявність наслідку 

порушення інтересів інших осіб, що є поширеною позицією в європейській 

практиці. 

У зв'язку з багатогранністю досліджуваної категорії, відсутністю її визначення 

в законодавстві та недостатньою визначеністю окремих ознак у практиці 

правозастосовних органів часто виникають проблеми із встановленням факту 

зловживання правом. Проблема загострюється ще й тому, що для правильної 

кваліфікації дій як зловживання правом суддівський розсуд є можливістю запобігати 

випадкам зловживання правом та пом'якшувати роль передумов його виникнення 

(наприклад, велика кількість підзаконних актів, наявність неузгоджених оціночних 

та диспозитивних норм) [103, c. 35]. Так, часто суди (наслідуючи вимоги позивача) 

вказують на наявність ознак зловживання правом для підсилення аргументації своєї 

позиції, проте не деталізують, в чому таке зловживання проявилось[204, c. 195]; в 

інших же випадках таке посилання взагалі є нерелевантним. Наприклад, в одній із 

справ позивач зазначив, що «…підприємство зловжило правом господарського 

відання…вчинило правочин, який відповідно до ст. 228 ЦК України, порушує 

публічний порядок…» [87]. Суд у позові відмовив з інших підстав, проте в 

мотивувальній частині не вказав на відсутність ознак зловживання правом з огляду 

на наявність ознак цивільного правопорушення. 

В літературі багато уваги присвячено критеріям кваліфікації зловживання 

правом, проте часто такі критерії або не є достатньо універсальними, або ж автори 

відносять до їх числа будь-які ознаки даного феномену (в тому числі неоднозначні 

та факультативні). Тому слід мати на увазі, що призначенням конструкції «ознаки 

поняття» є опис певного феномену, а критеріями кваліфікації є лише ті ознаки, які 

дають можливість чітко відрізнити певне правове явище від суміжних (в нашому 

випадку - правопорушень та правомірної поведінки). Т.Т. Полянський зазначає, що 

для виявлення й оцінки діянь, котрі мають ознаки зловживання правом, 

використовуються як природно-правові (коли для зазначеної оцінки у першу чергу 

використовуються такі критерії, як: справедливість, добросовісність, розумність), 

так і позитивістсько-правові критерії (коли засадничою підставою такої оцінки є 

позитивне право, його цілі та інтереси суб’єктів його встановлення) [247, c. 271-

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843266/ed_2006_12_22/pravo1/T030435.html?pravo=1#843266
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273]. Першому з них автор надає пріоритет [246]. 

Д.А. Токарєв та О.О. Малиновський критеріями кваліфікації вважають всі 

виділені ними ознаки зловживання правом. Наприклад, першим критерієм є 

наявність права, другим – нецільове використання, третім – шкода [291, c. 73-74]. На 

нашу думку, перший та третій критерії є зайвими, оскільки перший логічно 

випливає з другого, а третій – взагалі не є обов'язковим. І.А. Тимаєва виділяє також 

такі критерії, як явна неспіврозмірність дій учасників корпоративних правовідносин 

при реалізації прав та законних інтересів та наслідків для інших учасників 

корпоративних правовідносин, а також спрямованість на збагачення при реалізації 

права. Втім, критерій спрямованості на збагачення, як слушно зазначає 

О.А. Кузнєцов, є спеціальним випадком нецільового використання права [201, c. 52]. 

Щодо явної неспіврозмірності, то можливо, релевантнішим критерієм може бути 

дотримання правоохоронюваних інтересів інших осіб. Така позиція, на наш думку, 

дозволяє зменшити оціночність даного критерію.  

В цьому контексті необхідно визначитись із значенням категорії інтересу для 

кваліфікації діяння як зловживання правом. Поширеною в науці є позиція, згідно з 

якою природа досліджуваної категорії полягає в здійсненні права, що належить 

управомоченій особі при відсутності у даної особи інтересу. Так, Д.А. Токарєв 

вважає, що зловживання правом є своєрідним механізмом самозбереження 

суспільства, коли воно обмежує своїх членів в можливості вчинення правомірних 

дій при відсутності в них потреби для себе [291, c. 40]. Тобто відсутність інтересу 

при реалізації права може свідчити про наявність в діях особи зловживання правом, 

оскільки особа не є зацікавленою в задоволенні певної потреби шляхом 

використання даного конкретного права.  

Отже, на нашу думку, єдиним безспірним критерієм кваліфікації зловживання 

правом є нецільове використання права, в тому числі з порушенням критерію 

задоволення належного правоохоронюваного інтересу, що розкрито в пункті 1.4. 

даного дослідження[204, c. 194]. Очевидно, що зловживання правом є особливою 

формою реалізації права, яка характеризується вольовим, недобросовісним [291, c. 

42, 43] та нецільовим [260, c. 8-9] використанням суб'єктивного права [248, c. 183]. З 

огляду на викладене запропонуємо визначення зловживання правом, що на нашу 

думку, є найбільш влучним. Зловживання правом є нелінійною системою, яка 
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характеризується вольовим, недобросовісним та нецільовим використанням права, 

що полягає в реалізації правоохоронюваного інтересу, який суперечить суті такого 

права за наявності інших механізмів реалізації такого правоохоронюваного інтересу 

або якщо така реалізація порушує (може порушити) правоохоронювані інтереси 

інших осіб. 

Відтак потрібно розкрити сутність право охоронюваного інтересу та суть не 

лінійності системи зловживання правом, що доцільно зробити в межах явища 

зловживання правом в корпоративних правовідносинах. 

1.3. Особливості зловживання правом в корпоративних правовідносинах 

Передумовами для поширення випадків зловживання правом в корпоративних 

правовідносинах є поєднання таких факторів, як наявність прогалин та колізій в 

діючому законодавстві. Навіть останні законодавчі зміни, спрямовані на реформу 

корпоративного законодавства, часто створюють нові прогалини.  В цьому контексті 

окремої уваги заслуговують зміни до абз. 1 ч. 3 ст. 39 ЗУ «Про акціонерні 

товариства» щодо імперативних правил посвідчення довіреності на участь в 

загальних зборах. За загальним правилом довіреність, видана фізичною особою, 

потребує нотаріального посвідчення, на відміну від довіреності юридичної особи, 

яка видається її уповноваженим органом. Однак нічого не вказано про можливість 

та порядок представництва держави. Можливо, така відсутність нормативного 

регулювання в цій частині зумовлена тим, що уповноважений орган держави в 

межах своїх повноважень зобов’язаний уповноважити особу на представництво 

своїх інтересів на загальних зборах. Дане питання частково врегульовано 

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 № 791 «Про управління 

корпоративними правами держави» (п.8, Організація роботи відповідального 

представника). Також до таких відносин можуть бути застосовані загальні вимоги 

до юридичних осіб, оскільки, як правило, уповноваженим органом держави є 

юридична особа публічного права.  В той же час така прогалина в ЗУ «Про 

акціонерні товариства» може мати наслідком необґрунтовані вимоги організаторів 

загальних зборів про спеціальний порядок посвідчення довіреності або договору на 

управління корпоративними правами держави, що може призвести до порушення 

права на участь у загальних зборах. Найімовірніше, держава отримає захист цього 
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права в суді, однак за цей час може відбутись, наприклад, неправомірне відчуження 

майна товариства, чого можна було б не допустити у випадку участі держави у 

відповідних зборах. 

Серед інших передумов можна назвати також відсутність у законодавстві 

кореспондуючого праву обов'язку, за невиконання якого передбачені негативні 

юридичні наслідки; конфлікт інтересів міноритаріїв та мажоритаріїів або товариства 

та учасника; недосконала система корпоративного управління; недостатньо високий 

рівень правової культури; бажання заподіяти шкоду, паралізувати діяльність 

товариства, спонукати особу на вчинення дій на свою користь тощо.  

Визначення сфери корпоративних правовідносин та загальних ознак 

зловживання правом дає змогу виділити особливості прояву зловживання правом в 

корпоративних відносинах[204, c. 195]. Це, по-перше, неоднорідність проявів таких 

зловживань, спричинена різноманітністю форм зловживання правом в 

корпоративних правовідносинах, що в свою чергу обумовлено можливістю 

зловживань з боку будь-якої зі сторін корпоративних правовідносин, а також 

неоднорідністю самих корпоративних правовідносин. Наприклад, різниця в 

правовому регулюванні діяльності ТОВ та АТ створює різні можливості для 

зловживань в межах цих товариств. Крім того, як ми вже зазначили вище в 

корпоративних правовідносинах можливі зловживання як з боку учасника 

товариства (корпоративним правом), так і з боку товариства.  

При цьому варто розрізняти зловживання правом товариством та проблеми 

корпоративного управління. По - перше, сама по собі проблема корпоративного 

управління може бути умовою виникнення конкретного прояву зловживання 

правом. По – друге, зловживання правом пов'язане з суб'єктивним правом як 

засобом такого зловживання, а проблема корпоративного управління виникає 

внаслідок недосконалості об'єктивного права – системи норм, що регулюють певні 

відносини. В цілому ж проблема корпоративного управління є однією з передумов 

розвитку зловживання правом в корпоративних правовідносинах. Втім сам по собі 

факт наявності проблем, в тому числі правових, в корпоративному управлінні ще не 

свідчить про реальне виникнення зловживання правом. Крім того, не всі проблеми 

корпоративного управління дають змогу учасникам використати своє право шляхом 

зловживання ним. Наприклад, одвічна суперечність між інтересами мажоритарних 
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та міноритарних акціонерів є проблемою корпоративного управління. Втім 

систематична політика «нульового дивіденду» є зловживанням правом з боку 

загальних зборів товариства на розпорядження майном товариства та на право 

отримання прибутку. 

По-друге, на думку О.В. Чернокальцевої, виділення форм зловживання правом 

акціонерами не залежить від належності права акціонера до тієї чи іншої 

класифікаційної групи, в той же час спостерігається тенденція до більшого 

поширення зловживання немайновими правами [293, c. 46], яка може бути 

обумовленою відносно простішим та дерегульованішим процесом реалізації 

відповідного немайнового права. 

По-третє, попри можливість зловживання з боку учасників, які є як 

мажоритарними, так і міноритарними акціонерами (або учасниками з більшою чи 

меншою часткою в статутному капіталі ТОВ), існує пряма пропорційна залежність 

між кількістю акцій (величиною частки) та обсягом прав по відношенню до 

товариства, а також здатністю впливати на рішення, які приймаються товариством, 

що в свою чергу визначає ціль здійснення права [293, c. 46]. Так, законом 

передбачено ряд прав, реалізація яких є можливою при наявності відповідної 

кількості акцій. Наприклад, 10 відсотків (ч. 4 ст. 40, п. 4 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні 

товариства»), більше 10 відсотків (ч. 5 ст. 75 «Про акціонерні товариства»), більш як 

20 відсотків голосів (ч. 4 ст. 61 ЗУ «Про господарські товариства») тощо. Тобто цілі, 

форми та способи зловживань різняться залежно від частки в статутному капіталі, 

що належить певній особі. Так, наприклад, зловживання правом на інформацію є 

більш характерним для міноритарних акціонерів, а правом на прибуток – для 

мажоритарних. Проте слушним є зауваження Д.А. Токарєва про необхідність 

розмежування зловживання правом іншою особою та власною неможливістю 

реалізації корпоративного інтересу внаслідок обмеженості правомочностей, наданих 

корпоративним правом[291, c. 116] (наприклад, недостатності кількості голосів для 

обов'язкового внесення питання до порядку денного згідно з вимогами ч.4 ст. 38 ЗУ 

«Про акціонерні товариства»). В останньому випадку умовою реалізації права є 

володіння певною кількістю голосів (акцій). Невиконання цієї умови з одного боку, 

та об'єктивна можливість виконати її іншим акціонером (учасником) з іншого боку 

не може розглядатись як зловживання правом. Відповідно при рівних 
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корпоративних правах можливість їх реалізації може бути різною, що пояснюється 

принципом рівності прав з акції, але різною кількістю акцій у учасників[181, c. 117]. 

В науці на основі даних аргументів робиться висновок про обумовленість 

корпоративних прав часткою в статутному капіталі товариства[194, c. 93]. Проте на 

нашу думку, все ж обумовленими є можливості реалізації прав, а не самі права.  

По-четверте, особливого значення при зловживанні правом в корпоративних 

правовідносинах набуває категорія інтересу: у контексті різноманітності інтересів в 

даних відносинах та значенні конфлікту інтересів як передумови зловживання 

правом. Принципами корпоративного управління, затвердженими Рішенням 

НКЦПФР від 22.07.2014 N 955, важливості рівноваги впливу та балансу інтересів 

учасників корпоративних відносин надано статус одного з принципів. Загалом 

можна говорити про такі групи інтересів учасників товариства: 

загальнокорпоративний, індивідуально-корпоративний (інтерес більшості, інтерес 

меншості [123, c. 6]; нетипові індивідуальні інтереси). 

В результаті наявності такої кількості різнопланових інтересів виникає 

конфлікт інтересів (здебільшого його різновид – корпоративний конфлікт)[123, c. 6], 

що в свою чергу є однією з найзначніших причин, які породжують зловживання 

правом. Корпоративні конфлікти, як правило, напряму пов'язані з питаннями про те, 

хто буде керувати товариством та кому належатиме «вирішальна участь в 

товаристві»[149, c. 5]. Проте безспірним є той факт, що у разі конфлікту інтересів 

пріоритет має загальний корпоративний інтерес. Тим більше, що в довгостроковій 

перспективі шляхом реалізації загального корпоративного інтересу врешті решт 

відбувається реалізація приватних інтересів учасників [215, c. 47]. 

Особливе значення конфлікту інтересів полягає в тому, що іноді для 

врятування інтересів товариства та його самого доводиться йти на радикальні кроки 

– змінювати склад учасників. Іноді корпоративні конфлікти переростають в 

безвихідні ситуації  («deadlock»), які виникають в таких випадках: по-перше, 

загальні збори або наглядова рада не прийняли рішення з певного питання порядку 

денного, яке виносилось на розгляд два або більше разів з виконанням вимог закону, 

локальних актів товариства або акціонерної угоди або з причин недостатньої 

кількості голосів за його прийняття; по-друге, якщо два чи більше загальних зборів  

підряд були розпущені через недостатність голосів для досягнення кворуму[331; 357 
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c. 13]. 

В практиці зарубіжних країн сформувалися варіанти вирішення таких 

ситуацій з максимальним задоволення інтересів учасників товариства та товариства. 

На жаль, в українській практиці такі цивілізовані способи виходу з конфліктів 

застосовуються лише, якщо у відносинах присутній іноземний елемент. Серед таких 

способів найпоширенішими є так звані «російська рулетка», «голандский аукціон» 

(Dutch Auction), «техаська перестрілка», право першої пропозиції (ROFO - Right of 

First Offer), право першої відмови ROFR - Right of First Refusal), стримуючий метод 

(Deterrence Approach), спільний продаж, «кол-опціони» та «пут опціони» та інші. 

Найвідомішими є перші три способи, крім того вони не пов'язані з переданням 

часток третім особам, тому їх і розглянемо. 

«Російська рулетка» передбачає направлення одним акціонером іншому 

пропозиції про викуп його акцій із зазначенням ціни, строку та інших умов. 

Акціонер, який отримав таке повідомлення має вибір: продати свій пакет акцій або 

купити акції оферента на цих же умовах[321]. «Техаська перестрілка» передбачає 

одночасне направлення незфлежній особі оферти про викуп акцій іншої сторони. 

Потім обидва конверти одночасно відкриваються в присутності акціонерів. 

Переможцем вважається той, хто запропонує найвищу ціну. Внаслідок цього 

переможець має придбати акції переможеного за ціною, яка вказана у  оферті 

першого [361]. «Голандський аукціон» є видом «техаської перестрілки» і полягає в 

пропозиції мінімальної ціни. Переможцем вважається той, хто запропонував 

мінімальну ціну продажу. Далі переможець зобов'язується купити акції 

переможеного за ціною, вказаною у оферті, яка виявлась програшною[259]. 

Важливо відзначити, що навіть такі тактичні заходи в правовій науці визнаються 

деструктивними, в порівнянні з медіацією, вирішальним голосом тощо[257]. Отже, 

інтерес визначає стратегію розвитку товариства, відносин акціонерів між собою та 

потенційних зловживань правом. 

По-п'яте, всі дії суб'єктів корпоративних правовідносин, хоч і в межах змісту 

права, але такі що порушують корпоративні інтереси інших суб'єктів, можуть бути 

позбавлені судового захисту [201, c. 59]. Проте, на нашу думку, необхідно 

з'ясовувати, чи дії були вчинені певною особою від свого імені чи від імені 

товариства (наприклад, поєднання в одній особі директора та власника частки в 
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статутному капіталі). Від відповіді на дане питання залежить кваліфікація 

зловживання правом товариством чи учасником, що в свою чергу впливає на 

формування стратегії захисту. 

По-шосте, в науці акцентується увага на тому, що наявність великої кількості 

учасників в господарському товаристві суттєво збільшує імовірність зловживання 

правом в корпоративних відносинах. За даними, які наводить Д.А. Токарєв, 

найбільше зловживань спостерігається в акціонерних товариствах з кількістю 

учасників, що перевищує 50 осіб [291, c. 49-50]. Чим більше в товаристві учасників, 

тим складніше здійснювати контроль за діяльністю його органів, а також складніше 

організувати порядок прийняття рішень загальними зборами, при якому будуть 

максимально дотримані інтереси всіх учасників. До того ж Публічному 

акціонерному товариству може навіть бути невідома кількість та склад його 

учасників до отримання реєстру акціонерів, який може втратити актуальність вже 

через день після його отримання. 

По-сьоме, велика частина схем та методів при зловживанні правом в 

корпоративних правовідносинах, заснована на використанні адміністративного 

ресурсу [288, c. 114]. Потрібно зазначити, що такий засіб іноді доводиться 

використовувати і з протилежною метою – захисту від зловживання правом. 

Яскравим прикладом обох використань є корпоративний конфлікт в компанії 

«Nemiroff» [360], що опосередковано випливає з чисельних судових рішень: 

наприклад, Постанови Київського Апеляційного господарського суду від 19 березня 

2013 у справі № 5011-74/13185-2012; Рішення Немирівського районного суду 

Вінницької області від 26 квітня 2011 у справі №2-492/11року та ін.  

Щодо закріплення самого поняття зловживання правом в корпоративних 

правовідносинах в законодавстві України, то відсутнім є не лише визначення, але і 

сам термін. Відсутнє дане поняття і в рекомендаційних актах, на відміну від 

Російської Федерації[34;93], проте закріплення поняття в такому вигляді, як це 

зроблено Федеральною комісією з цінних паперів РФ та Вищим арбітражним судом 

РФ, приносить більше шкоди, ніж користі, оскільки звужує поняття зловживання 

правом до шикани, ігноруючи можливість існування його в інших формах. 

Важливо зазначити, що законодавець опосередковано убезпечує 

добросовісних учасників відносин від зловживання правом шляхом закріплення 
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таких законодавчих механізмів, як зобов'язання посадових осіб товариства діяти в 

інтересах товариства (ст. 63 ЗУ «Про акціонерні товариства»); спеціального порядку 

вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість (ст. 71 ЗУ «Про акціонерні 

товариства»); скликання загальних зборів ТОВ у разі загрози інтересам товариства 

або виявлення зловживань з боку посадових осіб (ст. 63 ЗУ «Про господарські 

товариства»). 

Щодо термінологічного аспекту, то доцільніше говорити про зловживання 

правом в корпоративних правовідносинах, оскільки звуження даної сфери лише до 

зловживання корпоративними правами спричинить відсутність комплексності в 

дослідженні даного явища. Так зловживання відбувається на основі корпоративних 

прав, проте з використанням і інших засобів, наприклад правами товариства, про які 

ми говорили вище.  

Насамкінець принагідно зазначити, що в європейському праві саме сфера 

корпоративних правовідносин стала однією з перших, де зловживання правом 

оформилось в більш – менш статичну доктрину з наявністю критеріїв та ознак[327]. 

Таким чином, підсумовуючи викладене, зловживання правом у корпоративних 

правовідносинах можна визначити як особливу форму реалізації права 

господарським товариством або його учасником, що є нелінійною системою, яка 

характеризується вольовим, недобросовісним та нецільовим використанням права, 

що полягає в реалізації правоохоронюваного інтересу, який суперечить суті такого 

права за наявності інших механізмів реалізації такого правоохоронюваного інтересу 

або якщо така реалізація порушує (може порушити) правоохоронювані інтереси 

інших осіб. 

1.4. Значення категорії інтересу для кваліфікації зловживання правом у 

корпоративних правовідносинах. 

В межах попередніх досліджень[205], а також підрозділів даної роботи ми вже 

згадували про інтерес в контексті критеріїв кваліфікації зловживання правом, а 

також ознаки даного явища як в цілому, так і в корпоративних правовідносинах. 

Тому необхідно чітко визначити значення категорії інтересу для кваліфікації діяння 

як зловживання правом.  

Поширеною в науці є позиція, згідно з якою природа зловживання правом 
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полягає в здійсненні права, що належить управомоченій особі, при відсутності у 

даної особи інтересу. Так Д.А. Токарєв вважає, що зловживання правом є 

своєрідним механізмом самозбереження суспільства, коли воно обмежує своїх 

членів в можливості вчинення правомірних дій при відсутності в них потреби для 

себе[291,с.40]. Більше того О.О. Малиновський розглядає категорії «потреба» та 

«інтерес» як критерії визначення мети суб'єктивного права. Посилаючись на праці 

Г.Ф. Шершеневича, автор доходить висновку, що суб'єктивне право є владою 

здійснювати свій інтерес, а тому інтерес являється визначальним моментом. Інтерес 

передбачає, що людина усвідомлює властивість блага задовльнити його потребу, а 

тому діє цим шляхом. Однак О.О. Малиновський вважає, що потреба є первинною 

основою права як засобу досягнення цілі, а якщо така ціль досягається 

невідповідним правом, то право здійснюється всупереч його призначенню 

[227,с.25].  На нашу думку, вказана позиція є слушною, втім критерієм відповідності 

мети права має розглядатись не потреба, а інтерес. По – перше, такий підхід 

підтверджується зарубіжною практикою; по-друге, потреба є лише об'єктивною 

необхідністю в якомусь блазі (прояв нужди), в той час як інтерес є усвідомленою 

потребою (прояв волі) [120]. Відтак відсутність інтересу при реалізації права в 

сукупності з іншими ознаками може свідчити про наявність в діях особи 

зловживання правом, оскільки особа не є зацікавленою в задоволенні певної 

потреби, а відповідно і інтересу, шляхом використання даного конкретного права. 

Наприклад, Р.Б. Шишка серед найбільш типових зловживань виділяє «зловживання 

корпоративними правами на позачергові збори та зміну керівництва, а фактично – 

захоплення майнового комплексу» [305,с.25]. В наведеному прикладі для реалізації 

інтересу в отриманні майнового комплексу підприємтва використовується 

корпоративне право на управління. Особа не має на меті здійснити правомочності, 

що випливають з даного права – вплинути на процес прийняття рішень, щоб вони 

максимально відповідали меті розвитку товариства. Натомість її інтерес лежить в 

площині отримання майна, який є предметом інших прав – укладати договори про 

перехід права власності на майно тощо. 

В той же час деякі науковці несправедливо оминають необхідність 

встановлення інтересу та недооцінюють його кваліфікаційного значення з огляду на  

«складність у застосуванні зазначеного підходу на практиці» [242,с.76]. 
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Прихильники такої позиції ігнорують зарубіжний досвід успішного застосування 

такого критерію, а також методологічні основи такого підходу. Для з'ясування 

останніх конкретний прояв зловживання правом варто розглядати як систему. 

Зловживання правом як система. Як і кожна система,  юридичний акт, 

зокрема форма зловживання правом (конкретний прояв) складається з елементів, 

зв’язків між ними, мети, а також знаходиться під впливом середовища. Елементами 

зловживання правом є засоби та способи, де засіб – конкретне суб'єктивне право, а 

спосіб –  одна (декілька) фактичних (юридичних) дій чи бездіяльність. Мета є 

головним системоутворюючим елементом, без якої система не може існувати, 

оскільки невідомим є  результат. Зв'язок полягає в тому, що дії (бездіяльність) 

відбуваються в межах конкретного суб’єктивного права: щоб досягнути мети 

потрібно здійснити конкретні дії, використавши конкретні засоби. В українській та 

зарубіжній науці існує декілька теорій природи суб'єктивного права, однак було 

доведено, що вони не є взаємовиключними. Зокрема представники теорії інтересу 

(Бентам, Ієринг, Остін, Лайонс, Маккормік, Рац, Крамер) ствверджують, що 

функцією права є реалізація інтересів його носія[379,с.40]. Попри наявність інших 

теорій мети суб'єктивного права[317; 353; 354] зловживання правом найтісніше 

пов’язано з теорією інтересу. Якщо особа умисно досягає мети способами (дії або 

бездіяльність) та засобами (конкретне суб'єктивне право), які були створені або 

дозволені для досягнення інших цілей, має місце зловживання правом. Метою 

існування системи зловживання правом є задоволення інтересу, при чому в спосіб, 

що дає можливість досягнути такого результату, який би був неможливим за 

добросовісної поведінки, в силу балансу інтересів. 

Передбачити поведінку особи – носія інтересу можна завдяки аналізу 

спрямованості такого інтересу та наявних правових засобів його реалізації. Якщо 

виявлено невідповідність у цілях норми права, яку використовує особа, та тих 

результатів, яких вона намагається досягти, очевидно має місце зловживання 

правом. Відтак для формування стратегії захисту, яка максимально пом'якшить 

наслідки такої недобросовісності, варто чітко розуміти, який саме інтерес прагне 

реалізувати опонент. Розглянемо дану систему з синергетичнї точки зору. 
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Синергетичний підхід до дослідження конкретних форм зловживання 

правом полягає в наступному. Акт зловживання правом є відкритою системою, 

оскільки зловживання ніколи не існують безцільно; інтерес завжди полягає в 

отриманні певного роду вигоди, тобто на формування конкретного прояву (форми) 

зловживання правом впливають зовнішні фактори – співвідношення часток в 

товаристві, становище товариства на ринку, стан розподілу прибутку, реакція 

товариства та інших учасників на зловживання. 

Припустимо, що добросовісні учасники товариства вже зіткнулись зі 

зловживанням правом у формі грінмейлу (спосіб) за допомогою права на отримання 

інформації про діяльність товариства (засіб). Зазвичай коли товариство спостерігає 

неспівпадіння дій та мети права (наприклад, особа запитує інформацію, яка вже 

неодноразово була йому надана), очевидним є зловживання правом. Щоб ефективно 

протидіяти таким діям необхідно з'ясувати кінцеву мету такого зловживання – в 

чому полягає інтерес: отримання матеріальної винагороди чи отримання контролю 

над товариством. Інформацією, яка допоможе з'ясувати таку мету є аналіз фактів, 

відомих про дану особу – момент набуття членства в товаристві, активність в 

товаристві, історія голосування на загальних зборах (в нетаємній частині), 

ініційовані правочини тощо. Відтак ефективними будуть ті засоби протидії, які 

напряму впливатимуть на інтерес як ключовий елемент системи: або задовольнять 

його або створять умови, при яких задоволення такого інтересу стане невигідним 

для його носія (встановлення високого податку на дохід від грінмейлу, затратність 

процесу зловживання, застосування правового наслідку у вигляді виключення з ТОВ 

або неможливість прийняття рішення про розподіл дивідендів), тобто змінять 

середовище системи. 

Такий підхід застосовується в природничих науках та віднедавна в філософії, і 

має назву «синергетика» (Synergetics). Він використовується поряд з 

діалектикою[384,с.113] для дослідження систем. Однак якщо діалектика досліджує 

лінійний розвиток закритих систем, синергетика досліджує відкриті системи 

внаслідок впливу на них різних факторів. Акт зловживання правом є відкритою 

системою, оскільки зловживання ніколи не існують заради зловживань; інтерес 
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завжди полягає в отриманні вигоди, тобто на формування зокрема прояву (форми) 

зловживання правом впливають зовнішні фактори – співвідношення часток в 

товаристві, становище товариства на ринку, стан розподілу прибутку, реакція 

товариства та інших учасників на зловживання. 

Цінність оцінки конкретного прояву зловживання правом з точки зору синергетики 

полягає в тому, що сама поведінка розглядається як цілісна система, елементи якої 

закономірно взаємопов'язані. Відтак маючи інформацію про декілька з них, можна 

відтворити цілісну систему та головний її компонент – мету на задоволення 

інтересу, зміст якого підлягає встановленню. В свою чергу зовнішні фактори 

оцінюються як детермінанти (середовище) розвитку системи, однак результат 

впливу конкретного зовнішнього фактора не може бути передбачений на 100 

відсотків з огляду на постійний розвиток системи.  

Зрозумівши загальні закони функціонування зловживання правом як системи 

перейдемо до аналізу ключового елементу – інтересу. Якщо особа використала 

право всупереч правоохоронюваному інтересу або недобросовісно порушила 

правоохоронювані інтереси третіх осіб має місце зловживання правом. Для впливу 

на систему потрібно в першу чергу впливати на мету її існування – задоволення 

конкретного інтересу. Дана позиція підтверджується рядом практичних випадків. 

Як уже зазначалось, інтереси учасників корпоративних правовідносин є 

різноманітними (загальні, індивідуальні, групові). Загальні інтереси учасників 

товариства можуть бути виведені зі змісту основних прав учасників товариства (ч. 1 

ст. 25 ЗУ «Про акціонерні товариства», ст. 10 ЗУ «Про господарські товариства»): 

право на отримання доходу, участь в управлінні, отримання інформації про 

діяльність товариства. Проте існують також індивідуальні інтереси кожного 

учасника, які подекуди важко передбачити[99,с.15-16], наприклад, наявність 

можливості отримувати інформацію про конкурента в порядку реалізації права на 

отримання інформації про діяльність товариства. 

Свідченням зловживання правом у відносинах між учасником та товариством 

є здійснення права без цілі задоволення свого законного інтересу[201,с.48]. З аналізу 

висновків, викладених у п. 3.4-3.5. Рішення Конституційного Суду України від 
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01.12.2004 № 18-рп/2004 у справі про охоронюваний законом інтерес, випливає, що 

поряд з поняттям «охоронюваного законом інтересу» мову можна вести також про 

«правоохоронюваний», «законний» та «легітимний» інтереси, проте чіткої відповіді 

про співвідношення даних понять Конституційний Суд не надав.  

Така невизначеність не дає змогу оцінити, всупереч якому виду інтересу з 

перерахованих у рішенні КСУ № 18-рп/2004 повинен діяти суб'єкт, щоб його дії 

можна було кваліфікувати як зловживання правом. На нашу думку, було б логічним 

надати перевагу правоохоронюваному інтересу, оскільки в науці поширена думка 

про те, що такий інтерес є найбільш широким[101,с.87], крім того, він не суперечить 

загальним принципам права та вимогам добросовісності, тому для його реалізації 

використання правових засобів не є нелогічним. З іншого боку, в попередньому 

підрозділі ми вели мову про те, що інтерес має бути забезпеченим за допомогою 

належного права, тобто охоронюваний законом інтерес «перебуває виключно  у  

логічно-смисловому  зв'язку  із суб'єктивними правами,  але прямо ними не 

опосередковується, тобто виходить за межі  останніх» (п.3.3. Рішення КСУ № 18-

рп/2004). Разом з тим, невіднесення певного інтересу до охоронюваного законом не 

означає, що такий інтерес є незаконним (абз 3. п.3.5. Рішення КСУ № 18-рп/2004).  

Іншими словами, якщо за допомогою права особа реалізує 

правоохоронюваний інтерес, який не суперечить суті такого права, відсутні інші 

передбачені механізми для реалізації такого правоохоронюваного інтересу (такий 

інтерес не є частиною іншого суб'єктивного права), а також така реалізація не може 

порушити правоохоронювані інтереси інших осіб, то вести мову про зловживання 

правом немає підстав. Наприклад, особа –учасник товариства 1 стає учасником 

товариства 2 шляхом купівлі однієї акції для отримання інформації про діяльність 

останнього, оскільки обидва товариства є учасниками концерну (ч.5 ст. 120 ГК 

України). Така ситуація дозволяє прозоріше управляти обома товариствами. При 

порушенні даних критеріїв такі дії повинні розцінюватись як зловживання правом 

(наприклад, особа –учасник товариства 1 стає учасником товариства 2 шляхом 

купівлі однієї акції з метою отримання інформації про діяльність товариства як 

конкурента).  

Про відсутність іншого реального шляху задоволення інтересу як критерію 

відсутності в діях особи ознак зловживання правом веде мову і І.В. Спасибо-
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Фатєєва. Автор вважає, що застосування даного критерію є стримуючим фактором 

втручання сторонніх осіб в діяльність учасників корпоративних 

правовідносин[274,с.134-135]. В даному контексті можна згадати про дії О.А. 

Навального в Росії, який будучи міноритарним акціонером деяких товариств (Банку 

«ВТБ», "Транснефть", "Газпром", "Газпром нефть", "Интер РАО ЕЭС", ЛУКОЙЛ, 

"Роснефть", "РусГидро", «Сбербанк России» и "Сургутнефтегаз») вимагав від АТ 

надання інформації в рамках публічного експерименту «Отримай протоколи Ради 

Директорів». Відмови акціонер оскаржував до суду: в більшості випадків він 

отримував відмову, проте в серпні 2010 року його позов про надання інформації у 

вигляді копій протоколів Ради директорів за 2009 рік було задоволено[279]. На нашу 

думку, з одного боку особа реалізувала своє право на інформацію, але і говорити 

про цілковите дотримання наведених нами критеріїв однозначно не можна. 

Акціонер може здійснити такий захід для перевірки ефективності діяльності органів 

товариства в контексті здійснення права на управління або контроль, що не 

суперечить правовим вимогам (в тому числі законним), проте з іншою мотивацією 

такі дії могли б розглядатись як зловживання правом. 

 Оцінка дій особи на можливість реалізації права іншим, що більшою мірою 

відповідає меті того чи іншого засобу, притаманна і англо – американській системі 

права. Наприклад, при оцінці судом можливості продовження розгляду справи за 

похідним позовом акціонера суд в якості одного з критеріїв оцінки має вирішити 

питання про можливість задоволення інтересу за допомогою інших засобів, зокрема 

тих, що здійснюються від власного імені акціонера[336]. Таким чином, значення має 

мета норми права та мета відповідного права: якщо благо можна отримати, а інтерес 

– задовольнити, за допомогою менших фінансових та часових затрат, то дії особи 

оцінюються з точки зору доцільності обрання саме складнішого заходу. У випадку 

якщо мета є недобросовісною – в діях особи є ознаки зловживання правом. 

Прикладом зловживання правом може бути і ситуація, коли особа вже 

реалізувала свій інтерес за допомогою іншого способу: наприклад, була проведена 

аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності товариства, достовірність 

висновку якої не оспорювалась акціонером. Проте така особа неодноразово 

протягом короткого періоду часу ініціювала проведення додаткової перевірки в 

порядку ч.5 ст. 75 ЗУ «Про акціонерні товариства». Очевидно, що в такому випадку 
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особа  переслідує не мету здійснення контролю, а намагається створити незручності 

в процесі діяльності товариства, оскільки її інтерес вже був реалізований в порядку 

ч.1. ст. 75 ЗУ «Про акціонерні товариства». Ще одним прикладом може бути 

обрання способу захисту при поданні позову до товариства, який навіть потенційно 

не може захистити «порушене» право.  

Дії сторони повинні оцінюватись на предмет їх спрямованості на задоволення 

інтересу як учасника товариства  або відповідно для задоволення 

загальнокорпоративного інтересу з боку товариства.  Наприклад, утримання 

мажоритарного акціонера від голосування з приводу приведення Статуту у 

відповідність з внесеними змінами до законодавства (прийняття ЗУ «Про акціонерні 

товариства» від 17.09.2008, внесення змін згідно із ЗУ від 07.04.2016) могло бути 

розцінено як зловживання правом. Очевидно, що в такій ситуації не можна вести 

мову про захист акціонером свого правоохоронюваного інтересу. Така оцінка дій 

акціонера характерна і для права зарубіжних країн: так рішенням Верховного суду 

ФРН від 22 травня 1989 було визнано дії акціонера по оскарженню рішення 

загальних зборів зловживанням правом з огляду на те, що акціонер намагався 

досягнути недобросовісних цілей, а також звернення до суду не було пов'язано зі 

здійсненням контрольних функцій для захисту загальних інтересів учасників АТ. 

Так всі учасники мають один спільний інтерес – процвітання та прибутковість 

«спільної справи», що є передумовою передання управління товариством більшості. 

Однак процес прийняття рішень свідчить про те, що воля більшості фактично 

перетворюється в волю юридичної особи, чого не можна сказати про волю 

меншості, яка фактично позбавлена реальної можливості  впливати на кінцевий 

результат. Специфічним інтересом меншості є пріоритет отримання доходу над 

можливостями управління. Більшість, як правило, розставляє пріоритети в 

зворотному порядку, часто способом забезпечення такого пріоритету виступає 

«рішення про направлення прибутку на розвиток виробництва», що позбавляє 

міноритаріїв можливості отримати прибуток[291,с.50, 84-87,88]. Подібного 

висновку дійшов і КСУ в п.4.3. згаданого Рішення N 18-рп/2004. Водночас ознаки 

зловживання правом відсутні, коли приймаючи рішення про розподіл прибутку 

таким чином, щоб його більша частина спрямовувалася на розвиток товариства, а 

менша – на виплату дивідендів, мажоритарний акціонер намагається збільшити 
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інтенсивність розвитку товариства, в яке він вклав найбільше коштів, у порівнянні з 

іншими акціонерами, котрі зацікавлені у високих дивідендах, і лише опосередковано 

цікавляться, за рахунок чого ці дивіденди будуть виплачуватись[181,с.117]. 

Критерій відповідності мети здійснення права реалізації правоохоронюваного 

інтересу дозволить захистити добросовісних учасників відносин від зловживання 

правом іншого учасника, оскільки дає змогу визначити об'єктивну відповідність дій 

особи тим цілям прав та норм права, які передбачені законодавством або 

випливають із загальноправових принципів. 

Таким чином, особа має здійснювати право для задоволення свого 

правоохоронюваного інтересу, щоб її дії не були кваліфіковані як зловживання 

правом. Однак це не вичерпна роль інтересу: додатковим свідченням наявності в 

діях особи зловживання правом є використання права всупереч його меті, яке 

порушує інтереси інших осіб[327,с.26]. В англійському праві надаються критерії 

встановлення природи (кола) інтересів учасників товариства, наслідком порушення 

яких в межах корпоративних правовідносин, є обов'язок їх відновлення та 

відшкодування збитків товариством або іншим учасником. Так, порушення таких 

інтересів є підставою визнання поведінки порушника як такої, яка несправедливо 

порушує інтереси учасника, попри законність дій та непорушення суб'єктивного 

права («unfairly prejudicial conduct») [347].  

Для цілей нашого дослідження такі критерії мають значення постільки, 

поскільки вони допоможуть визначити коло правоохоронюваних інтересів, а) які 

особа може реалізувати за допомогою того чи іншого права без оцінки її дій як 

зловживання правом; б) порушення яких з боку товариства або інших осіб є 

достатньою підставою для використання особою, чий інтерес порушено, захисних 

механізмів, а відтак це свідчить про відсутність ознак в діях особи зловживання 

правом. В такому випадку право реалізується з правомірною та справедливою 

метою. 

Переходячи до розгляду кола інтересів, головним критерієм їх виділення є те, 

що вони виникають у особи як учасника відповідного товариства, незалежно від 

інших правових статусів, якими наділена така особа (наприклад, якщо учасник 

одночасно є орендодавцем майна товариству або посадовою особою товариства). 

Крім того, наслідок задоволення інтересу має бути реальним – особа має отримувати 



 53 

конкретну майнову вигоду від реалізації відповідного інтересу. При цьому, як і в 

нашому висновку, інтереси не звужуються лише до суб'єктивних прав, закріплених 

локальними актами товариства, але імовірність відмови у захисті інтересу, який 

випливає з незакріпленого права є вищою. В той же час, в деяких прецедентах 

інтерес учасника може включати такі «легітимні очікування» як продовження 

зайняття посади директора; незмінності локальних актів товариства в суттєвих 

частинах; безпосередня участь в управлінні товариством; право надавати 

консультації щодо стратегії діяльності товариства; інтерес як кредитора у разі 

надання позики товариству. Однак поза межами критерію є права орендодавця, 

постачальника, надавача послуг [359,с.257-261] тощо. 

Особливої актуальності даний механізм набуває при вирішенні сучасних 

корпоративних конфліктів. Одним із таких конфліктів став спір з приводу 

управління компанією ВАТ «Укрнафта», копія акціонерної угоди якої була 

опублікована[289]. 25 січня 2010 року (після набрання чинності Законом України 

«Про акціонерні товариства») було укладено Угоду, сторонами якої виступили 

акціонери товариства, що сукупно володіють 90 відсотків акцій (кожен від свого 

імені), та саме товариство. В угоді був визначений порядок управління товариством, 

зокрема порядок обрання органів товариства. Голова правління товариства мав 

обиратися з кандидатів, запропонованих «більшістю голосів інших, ніж НАК 

«Нафтогаз України» акціонерів компанії». В той же час квота членів органів 

компанії, які мають право пропонувати НАК «Нафтогаз», має бути погоджена 

спільно з іншими акціонерами. Відповідно до статті 17 вказаної Угоди правом, 

якому підпорядковані правовідносини Сторін за цією Угодою, є виключно право 

Англії. 

Така Угода є вартою аналізу на предмет відповідності вимогам 

корпоративного законодавства. По-перше, така Угода за своїм змістом суперечить 

корпоративному законодавству. Згідно з українським законодавством (ч.2 статті 4; 

абзацом 3 ч.1 статті 25 ЗУ «Про акціонерні товариства») Статутом не можуть 

встановлюватись обов'язки акціонера, які суперечать закону, в той же час Статутом 

можуть встановлюватись інші права акціонерів-власників простих акцій. Відповідно 

до частини 4 статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» пропозиції акціонерів, що є 
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власниками 5 або більше відсотків простих акцій підлягають обов'язковому 

включенню до порядку денного. Згідно з частиною 3 статті 53 Закону України «Про 

акціонерні товарситва» обрання членів наглядової ради ПАТ здійснюється 

виключно шляхом кумулятивного голосування. Таким чином, обов'язок акціонера 

НАК «Нафтогаз» погоджувати свої пропозиції до порядку денного (кандидатів в 

члени наглядової ради), а також обирати Голову правління виключно з числа 

запропонованих іншими акціонерами осіб суперечить чинному на момент укладення 

Угоди законодавству. Очевидно, що це стало однією з причин обрання іноземного 

права, поряд з можливістю підпорядкування розгляду справи виключно 

Арбітражному суду в місті Лондон. Відтак така стратегія є проявом уникнення 

ризиків та обрання іноземного права, які будуть нами розглянуті в розділі 3 даної 

роботи. 

По-друге, така Угода викликає питання з точки зору Сторін її укладення: 

товариство обмежує акціонера у самостійному здійсненні  права на управління 

товариством: правомочності пропозиції кандидатур до органів товариства. 

Виходить, що окремі права акціонерів щодо вирішення питань діяльності 

товариства мають бути здійнені за погодженням з самим товариством. Враховуючи, 

що товариство діє в особі виконавчого органу а право пропозиції кандидатури 

останнього належить акціонерам, відмінним від НАК «Нафтогаз», то фактично 

тристороння Угода є угодою між кінцевими бенефіціарами акціонерів – власником 

акціонерів та державою (не на користь останньої). 

По-третє, вказаний порядок корпоративного управління суперечить інтересам 

НАК «Нафтогаз» як головного акціонера товариства на самостійне здійснення свого 

права на управління товариством. Так згідно з розподілом власну квоту посадових 

осіб «Нафтогаз» має погоджувати з товариством та іншими акціонерами, а за 

пропозиції інших осіб має голосувати без попереднього погодження. Згідно з 

заявами офіційних осіб держави посадові особи товариства блокують виплату 

дивідендів державі, а також сплати податків. Така діяльність приносить збитки 

державі[314].  

Таким чином, здійснення прав одних акціонерів приносять шкоду інтересам 

інших, що є зловживанням правом згідно з визначеними нами ознаками: особа 

здійснює своє право на управління виключно з метою отримання власної вигоди, а 
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не процвітання компанії та надання можливості реалізації інтересів інших 

акціонерів. При цьому, актом зловживання є не сам факт укладення угоди та 

здійснення права, а очевидні факти здійснення права всупереч право 

охоронюваному інтересу. 

Уряд зазначає, що оспорити вказану Угоду видається неможливим з огляду на 

умови про сплату штрафу у випадку спроб змінити керівництво товариством. 

Очевидно, що передбачення такого наслідку не відповідає правоохоронюваному 

інтересу інших акціонерів на участь в управлінні (виплачена сума не є способом 

захисту декларованої Угодою мети – збалансування інтересів сторін та енергетична 

безпеки України), а слугує неправомірній меті – зберегти керівництво компанією за 

будь – яких умов, попри те, що протягом 5 років дії Угоди здійснення такого 

порядку спричинювало недоотриманню дивідендів іншим акціонером, виникнення 

податкової заборгованості самим товариством.  

Якби до даної Угоди було застосовним українське право, то можна було б 

запропонувати такий механізм побудови аргументації та способу захисту права. 

Крім пропозиції щодо розвитку доктрини зловживання правом та підходів до 

системної кваліфікації такого явища, пропонується розглядати акт зловживання 

правом, як такий, що суперечить ч.5 ст. 203 ЦК України, оскільки спрямований на 

настання не тих наслідків, які обумовлені ним, тобто для яких існує певне 

суб'єктивне право, а для реалізації інтересу за допомогою неналежного правового 

засобу. Такий підхід дозволить визнавати правочини недійсними на підставі ч.3 ст. 

215 ЦК України з огляду на порушення вимог ч.5 ст. 203 ЦК України, зокрема 

зловживання правом полягає в тому числі в здійсненні права не для реалізації 

правоохоронюваного інтересу, а з іншими цілями. Детальніше такий спосіб захисту 

буде розглянуто нами в розділі 3. 

Таким чином, вихід із ситуації може бути знайдений шляхом побудови 

стратегії оспорення дійсності Угоди на основі ч.5 ст. 203 та ч. 3 ст. 215 ЦК України, 

а фактично на основі недобросовісної мети її укладення або вимоги розірвати угоду 

на підставі недобросовісного здійснення своїх прав за умовами Угоди з метою, що 

не відповідає інтересам товариства та спрямована на задвоволення майнових 

інтересів обмеженого кола осіб. В будь-якому разі варто відзначити, що по-перше, 
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визначення кінцевої стратегії є можливим лише на основі дослідження всіх 

матеріалів справи: від повного тексту самої Угоди до внутрішніх документів 

товариства, а також його фінансово-господарського стану та «good will» (поняття 

англійського права, яке включає всю ділову історію товариства, здебільшого 

грунтуючись на діловій репутації). По – друге, ми в цілому не заперечуємо 

можливість укладення Угод та врегулювання відносин корпоративного управління 

на розсуд сторін. В той же час така діяльінсть не має мати наслідком погіршення 

стану дотримання прав інших акціонерів та має приводити до поліпшення 

майнового стану товариства і здійснення його діяльності в межах чинного 

законодавства в першу чергу. 

Зловживання правом завжди засновується на бажанні реалізувати інтерес 

найвигіднішим для себе чином в тому числі правовими засобами, які для цього не 

передбачені. Синергетика є методологічним підходом, який досліджує системи з 

точки зору їх індивідуального формування та функціонування під впливом 

зовнішніх факторів. Інтерес є системоутворюючим елементом системи – вся система 

виникає у відповідь на наявний інтерес. Останній дає можливість об'єктивніше 

оцінити ту чи іншу ситуацію з точки зору зловживання правом: визначає мету 

реалізації права, дозволяє з'ясувати відповідність мети діяльності засобам її  

реалізації, є універсальним засобом для побудови стратегії захисту відповідних 

корпоративних прав в межах всіх правових систем, відповідає загальноправовим 

принципам права: верховенства права, добросовісності, розумності. Відтак для 

докорінної зміни системи – боротьби з конкретним проявом зловживання правом - 

варто впливати на правоохоронюваний інтерес, який формує таку поведінку. 
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ВИСНОВКИ ДО І РОЗДІЛУ 

1. Корпоративні відносини можна визначити як особливий вид цивільно-правових 

відносин між учасниками товариства або товариством в особі його органів та його 

учасниками, які виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав 

в господарських товариствах. Враховуючи те, що найбільш поширеними формами 

господарських товариств в Україні є товариства з обмеженою відповідальністю та 

акціонерні товариства, а також те, що в межах даних товариств зосереджена 

більшість капіталовкладень та іноземних інвестицій, порівняно з кооперативами та 

іншими імовірними суб'єктами, в межах нашого дослідження зосередимо головну 

увагу на зловживанні правом в товариствах з обмеженою відповідальністю та 

акціонерних товариствах. 

2. Для визначення сфери та системи проявів зловживання правом у 

корпоративних правовідносинах ми окреслили сферу корпоративних правовідносин 

шляхом з'ясування сфери існування (в тому числі галузева належність); 

законодавчого визначення та ознак; суб'єктів корпоративних правовідносин; обсягу 

поняття «корпорація»; правового статусу органів юридичної особи; правової 

природи та системи корпоративних правовідносин, а також системи корпоративних 

прав і прав товариства в корпоративних правовідносинах. 

3. Дослідження співвідношення понять «abuse of law» (зловживання об'єктивним 

правом), «abuse of rights» (зловживання суб'єктивним правом), «evasion» (ухилення, 

обхід), «circumvention» (обхід), «avoidance» (законний обхід закону), «unfair 

prejudice» (несправедливе порушення інтересів учасника товариства) в зарубіжній 

літературі дало змогу дійти висновку про те, що доктрина зловживання правом в 

іноземній та міжнародній практиці знаходиться на стадії уніфікації.  

4. Зловживання правом не є правопорушенням з огляду на відсутність 

порушення конкретної норми права та відповідно відсутність санкції як елементу 

механізму юридичної відповідальності. Відповідно формально зловживання правом 

є правомірною поведінкою. В той же час віднесення такої поведінки до правомірної 

лише за формальними ознаками суперечить принципу верховенства права. Отже, 

зловживання правом є неправомірною (протиправною поведінкою) в широкому 
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розумінні, але не є правопорушенням. 

5. Зловживання правом у корпоративних правовідносинах можна визначити як 

особливу форму реалізації права господарським товариством або його учасником, 

яка є нелінійною системою, та характеризується вольовим, недобросовісним, 

нецільовим використанням права, що полягає в реалізації правоохоронюваного 

інтересу, який суперечить суті такого права за наявності інших механізмів реалізації 

такого правоохоронюваного інтересу або якщо така реалізація порушує (може 

порушити) правоохоронювані інтереси інших осіб. 

6. Особливостями зловживання правом в корпоративних правовідносинах є 

неоднорідність проявів; тенденція до більшого поширення зловживання 

немайновими правами; конкретний прояв зловживання правом часто залежить від 

обсягу корпоративних прав учасників товариства; виключне значення категорії 

інтересу (в межах конфлікту інтересів; як критерій кваліфікації; як детермінант 

стратегії розвитку товариства, відносин акціонерів між собою та потенційних 

зловживань правом тощо); залежність імовірності зловживання правом від кількості 

учасників товариства; використання адміністративного ресурсу. 

7. При визначенні меж дослідження доцільніше вести мову про зловживання 

правом в корпоративних правовідносинах, а не зловживання корпоративними 

правами, оскільки в останньому випадку поза увагою лишаються фактичні форми та 

способи зловживання правом, які впливають на стратегію та тактику зловживань та 

протидії ним. Відтак широкий підхід до визначення предмету дослідження підвищує 

практичне значення роботи для використання результатів дослідження в діловому 

обороті, а також для поліпшення законодавства та корпоративної практики у 

відповідності до найкращих іноземних та міжнародних традицій. 

8. Зловживання правом є системою, яка завжди засновується на бажанні 

реалізувати інтерес найвигіднішим для себе чином в тому числі правовими 

засобами, які для цього не передбачені. Синергетика є методологічним підходом, 

який досліджує системи з точки зору їх індивідуального формування та 

функціонування під впливом зовнішніх факторів. Інтерес є системоутворюючим 

елементом системи – вся система виникає у відповідь на наявний інтерес. Останній 
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дає можливість об'єктивніше оцінити ту чи іншу ситуацію з точки зору зловживання 

правом: визначає мету реалізації права, дозволяє з'ясувати відповідність мети 

діяльності засобам її  реалізації, є універсальним засобом для побудови стратегії 

захисту відповідних корпоративних прав в межах всіх правових систем, відповідає 

загальноправовим принципам права: верховенства права, добросовісності, 

розумності. Відтак для докорінної зміни системи – боротьби з конкретним проявом 

зловживання правом - варто впливати на інтерес, який формує таку поведінку. 

9. Якщо особа використала право всупереч правоохоронюваному інтересу або 

недобросовісно порушила правоохоронювані інтереси третіх осіб має місце 

зловживання правом. Висновок про виправданість такого підходу підтверджується 

його застосовністю у справах проекту О.А. Навального «Отримай протоколи Ради 

Директорів» (РФ); критеріїв можливості продовження розгляду справи за похідним 

позовом (Великобританія); щодо інтересів товариства; проведення аудиторських 

перевірок діяльності товариства; з приводу управління компанією ВАТ «Укрнафта». 

10. Стратегія України в оспоренні дійсності Акціонерної угоди ВАТ «Укрнафта» 

може бути заснована на системному застосуванні ст. 13, ч.5 ст. 203 та ч.3 ст. 215 ЦК 

України, а фактично з урахуванням недобросовісної мети її укладення або вимоги 

розірвати угоду на підставі недобросовісного здійснення своїх прав за умовами 

Угоди з метою, що не відповідає інтересам товариства та спрямована на 

задоволення майнових інтересів обмеженого кола осіб.  
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РОЗДІЛ 2. ФОРМИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У КОРПОРАТИВНИХ 

ПРАВОВІДНОСИНАХ 

2.1. Загальна характеристика форм зловживання правом у 

корпоративних правовідносинах 

Визначившись з особливостями зловживання правом у корпоративних 

правовідносинах, можна перейти до аналізу системи їх проявів. 

В першу чергу необхідно розглянути питання про виділення форм та видів 

зловживання правом. В науці недостатньо уваги приділяється аналізу окремих 

проявів зловживання правом в корпоративних правовідносинах, а їх систематизація 

тим більше залишає бажати кращого. В основному виділяється велика кількість 

класифікацій за різними критеріями, проте терміни «форми» та «види» зловживання 

правом вживаються вільно та несистемно. Зустріти праці, де були б розмежовані 

дані поняття, доволі складно, сплутаними залишаються і їх обсяги 

[297;298;299],[251, c. 42, 80]. На нашу думку, визначення термінологічних 

неточностей між «формами» та «видами» зловживання правом, має виняткове 

теоретичне та практичне значення: для створення їх чіткої системи для подальшого 

наукового вивчення, формування стратегій захисту, розроблення загальних 

положень для захисту від певної спорідненої групи конкретних проявів. Крім того, 

поняттям «інша форма зловживання правом» оперує законодавець в ч. 3 ст. 13 ЦК 

України. Проте  слушним є зауваження О.В. Чернокальцевої про те, що відсутність 

будь-яких натяків на ознаки, за якими можна було б визначити те чи інше 

зловживання як форму, може бути віднесено до недоліків законодавчої техніки [293, 

c. 58]. О. Губар також звертає увагу на те, що нечіткість класифікації видів та форм 

зловживання правом ускладнює правильне тлумачення ст. 13 ЦК і перешкоджає 

формуванню одноманітної судової практики [143, c. 93]. Відтак необхідно 

визначитися із співвідношенням даних понять.  

Насамперед звернемося до загальнонаукового значення термінів «форма» та 

«вид». Форма – спосіб існування змісту, його внутрішня структура, організація і 

зовнішній вираз [268]. Вид – певна множина об'єктів, об'єднана спільними ознаками 

по відношенню до інших множин в межах даного родового поняття [211]. В 

юридичній літературі, як уже було зазначено вище, не надається належної уваги 

систематизації форм зловживання правом. Так О.А. Кузнєцов погоджується з 
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висновком суду про те, що «недружнє поглинання» є формою зловживання правом, 

не оспорює і той факт, що зловживання певним правом  в корпоративних 

правовідносинах може бути визначене як форма зловживання правом; проте, 

класифікуючи зловживання правом за суб'єктом здійснення, називає їх видами 

зловживання правом [201, c. 2,128,144]. Д.А. Токарєв та А.І. Гончаров також ведуть 

мову про необхідність класифікації саме форм зловживання правом [290, c. 36]. В 

теорії існує кілька позицій щодо класифікації форм та видів зловживання правом, 

проте найбільш комплексною, обґрунтованою та системною є позиція О. Губара, 

який пропонує дворівневу класифікацію зловживання правом: перший рівень мають 

становити форми зловживання (шикана та зловживання правом з невиключним і 

неодиничним наміром заподіяння шкоди), другий – види відповідних форм 

зловживання правом (залежно від засобу зловживання – наприклад, зловживання 

корпоративними правами) [145]. Без шкоди для змісту класифікації може бути 

застосовано і термін «зловживання правом в корпоративних правовідносинах». 

Значним досягненням автора є спроба розмежувати види та форми зловживання 

правом. Проте на нашу думку, дана позиція також має кілька спірних моментів. 

По-перше, не зовсім правильно ділити всі форми зловживання правом на 

«шикану» та «інші форми», попри зауваження О. Губара про поширення такої 

позиції в науці (М.О.Стефанчук [281, c. 121]), адже виокремлення однієї із форм і 

об’єднання за незрозумілим критерієм усіх інших нівелює пізнавальну цінність 

даної класифікації. Тим більше, що в ч. 3 ст. 13 ЦК України йдеться про «інші 

форми», а не «іншу форму» [260, c. 152]. По-друге, з огляду на ту ж норму ЦК 

можна сказати, що законодавець оперує поняттям «форма», а не «вид», тому 

фактично при класифікації за певними критеріями проявів зловживання правом, 

йдеться про об'єднання форм за певними ознаками. За тією чи іншою підставою 

поділу одна форма зловживання правом може належати до різних видів.  

В.Ю. Пашутіна також опрує поняттям «форма» та запропонувала наступні 

форми залежно від завідомо недобросовісного наміру, з яким здійснюється 

зловживання корпоративними правами: 1) зловживання корпоративними правами 

виключно з наміром завдати шкоди правам та інтересам господарського товариства 

(шикана); 2) зловживання корпоративними правами з наміром корпоративного 

шантажу; 3) зловживання корпоративними правами з наміром незаконного 
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поглинання та захоплення; 4) зловживання корпоративними правами з іншими 

завідомо недобросовісними намірами[242, c. 98]. Частково такий підхід відтворює 

наші підходи, висловлені в попередніх дослідженнях[204; 206], в той же час він 

містить і суттєвий недолік. В однорівневій класифікації містяться різнопорядкові 

категорії. Так, за правилами логіки при поділі понять на види один елемент не може 

включати інший з огляду на те, що включати одна в одну можуть або 

різнопорядкові, або тотожні множини[158]. Фактично ж дисертант в межах 

виділення форм не врахувала, що один елемент класифікації може включати інший. 

Відповідно намір на недружнє захоплення або корпоративний шантаж не  виключає 

інших намірів в межах однієї стратегії. Зокрема намір корпоративного шантажу 

може включатися до наміру заподіяння шкоди або незаконного захоплення. 

В.Ю. Пашутіна також здійснила спробу розмежувати категорії «вид» та 

«форма», однак лише декларативно зазначила про те, що «співвідношення форм та 

видів зловживання корпоративними правами є те, що в межах однієї форми 

зловживання корпоративними правами можуть відбуватись різні види зловживання 

корпоративними правами, а в межах одного виду зловживання корпоративними 

правами можуть бути реалізовані різні форми зловживання корпоративними 

правами» [242, c. 99-100]. Втім конкретного пояснення про відмінність вказаних 

понять так і надано і не було. 

В дослідженнях щодо явища зловживання правом в суміжних інститутах 

(зловживання договірною свободою) висловлюється такий підхід до систематизації 

проявів: виділяються типи зловживання правом залежно від елементів договірної 

свободи, в межах яких можуть проявлятись конкретні форми. Поряд з цим, автор 

зазначає, що «окрім типів і форм, зловживання свободою догвоору можуть бути 

класифіковані залежно від суб'єктного складу відносин. Типи та форми можуть в 

такому випадку співпадати, однак правові наслідки зловживання можуть бути 

різними» [199, c. 27-30]. В цілому такий підхід є обгрунтованим та таким, що 

дозволяє систематизувати прояви зловживанням у систему, втім недоліком 

лишається відсутність чітких критеріїв розмежування форм та видів зловживання. 

На нашу думку, з огляду на позицію законодавця, будь-який прояв 

зловживання правом є його формою. Проте не можна назвати недружні поглинання, 
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грінмейл (корпоративний шантаж) та зловживання правом на прибуток 

однопорядковими категоріями. На нашу думку, колосальне значення має позиція 

О.О. Мілетич, висловлена 2015 року щодо загальної теорії зловживання правом, 

згідно з якою зловживання за складністю діянь поділяються на одно – та багато – 

складні. До останніх автор відносить рейдерство[233, c. 9]. Така позиція цілком 

кореспондується з нашими попередніми роботами, де було вказано на доцільність 

виділення простих та складних форм зловживання правом в корпоративних 

правовідносинах. 

Проста форма зловживання правом в корпоративних правовідносинах –

особлива форма реалізації права господарським товариством або його учасником, 

яка є нелінійною системою, та характеризується вольовим, недобросовісним, 

нецільовим використанням  конкретно визначеного права конкретним суб'єктом, що 

полягає в реалізації правоохоронюваного інтересу, який суперечить суті такого 

права за наявності інших механізмів реалізації такого правоохоронюваного інтересу 

або якщо така реалізація порушує (може порушити) правоохоронювані інтереси 

інших осіб. Наприклад, зловживання правом на контроль за діяльністю акціонерного 

товариства міноритарним акціонером; зловживання правом на управління 

товариством мажоритарним акціонером тощо.  

Складна форма зловживання правом в корпоративних правовідносинах – 

поєднання простих форм, об'єднаних спільною метою та (або) стратегією. 

Наприклад, недружні поглинання, грінмейл (корпоративний шантаж) тощо[204, c. 

195]. 

Вести мову про види зловживання правом можна в контексті класифікації 

його форм за різними критеріями. Наприклад, за критерієм суб'єкта здійснення 

діяння форми зловживання правами в корпоративних правовідносинах можна 

поділити на ті, що вчинені товариством та ті, що вчинені учасником товариства; за 

критерієм права як засобу зловживання – на зловживання матеріальними та 

процесуальними правами тощо. 

Виділення форм зловживання правом має значення для кваліфікації того чи 

іншого діяння як зловживання правом, а видів – для групування окремих форм 

зловживання правом (наприклад, зловживання правом на управління, на контроль, 
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на інформацію є зловживанням матеріальними правами) [209, c. 179]. 

Перейдемо до класифікації форм зловживання правом в корпоративних 

правовідносинах. Так, І.А. Тимаєва виділяє зловживання з винятковою метою 

спричинити шкоду та зловживання в інших формах. При цьому наголошується на 

незначному поширенні шикани в корпоративних відносинах з огляду на 

спрямованість дій учасників на отримання вигоди [288, c.56-57]. Аргументом на 

користь підтвердження позиції І.А. Тимаєвої може бути і теорія інтересу юридичної 

особи Р. Ієринга, якою останнім часом обґрунтовують пріоритетність інтересу   

отримання прибутку підприємницькими товариствами, до яких відносяться і 

господарські товариства (ст. 83, 84 ЦК України)[252, c. 39, 43]. На нашу думку, 

підстава поділу, сформульована автором, визначена неточно, оскільки, як уже було 

зазначено, «форма» є не підставою, а одиницею поділу.  

Також І.А. Тимаєва пропонує такі критерії класифікації: 1) залежно від виду 

корпоративних відносин (з участю учасника та товариства; у відносинах  між 

учасниками); 2) за суб'єктом зловживання (з боку товариства; з боку учасників); 3) 

за органом управління (загальними зборами, наглядової ради; виконавчого органу); 

4) за розміром частки в статутному капіталі учасника (більшістю (мажоритаріями) 

та меншістю (міноритаріями)); 5) за природою права, яке використовується для 

зловживання (матеріальні та процесуальні, майнові та немайнові права); 6) залежно 

від засобів, на основі яких здійснюється зловживання (без або з переходом частки); 

7) за характером зловживання (разовий та продовжуваний); 8) залежно від правових 

наслідків зловживання (настання цивільної, адміністративної, кримінальної 

відповідальності) [288, c.57-59].  

Відповідає цілям нашого дослідження критерій мети зловживання, 

запропонований О.В. Волковим, відповідно до якого виділяється зловживання 

правом, вчинене: а) з єдиним наміром заподіяти шкоду іншій особі (шикана); б) з 

метою збагачення, тобто з метою отримання майнової вигоди (наживи); в) з метою 

ухилення від виконання своїх обов'язків; г) з метою перешкоджання, блокування 

реалізації суб'єктивних прав кредиторів та третіх осіб [126, c. 292]. Д.А. Токарєв 

пропонує подібну класифікацію, більш пристосовану до сфери нашого дослідження, 

протиставляючи шикані зловживання правом з метою збагачення, що одночасно 

може заподіювати шкоду іншій особі. Індивідуальними цілями як заволодіння 
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товариством (отримання контролю); заволодіння найбільш значимим майном і 

активами товариства, отримання більш високих доходів від участі в діяльності 

товариства (наприклад, укладення договорів з метою власного збагачення), 

можливість отримання разового і швидкого особистого збагачення без цілі 

систематичного отримання  доходів і розвитку діяльності товариства (наприклад, 

корпоративний шантаж, збагачення або отримання вгоди і процесі управління 

товариством). Третім різновидом форм зловживання правом розглядається 

здійснення права з ціллю отримання вигоди без прямого збагачення (наприклад, 

усунення конкурента шляхом поглинання, збанкрутування в процесі ведення 

конкурентної боротьби, прийняття разових рішень для задоволення конкретних, 

індивідуально-визначених інтересів суб'єктів)[291, c. 101-105]. 

На нашу думку, форми зловживання можна також класифікувати залежно від 

організаційно-правової форми товариства, в межах якого вони відбуваються: ТОВ 

(ТДВ) чи АТ з огляду на різницю в правових статусах цих корпорацій та їх 

учасників. Відповідно, прояви зловживання правом в деяких аспектах можуть 

відрізнятись. Це, наприклад, стосується вчинення правочинів із заінтересованістю. 

Наведений перелік класифікацій є невичерпним, в науці існують і інші 

підстави поділу форм зловживання правом. Також можна створювати нові підстави 

поділу: залежно від того, в процесі реалізації якого інституту відбулось 

зловживання, на якій його стадії (наприклад, при скликанні загальних зборів тощо). 

Проте нами була здійснена спроба виділити і проаналізовати найбільш поширені, 

відносно обґрунтовані та практичнозначимі класифікації[209, c. 180]. 

Проаналізувавши існуючу систему форм зловживання правом у 

корпоративних правовідносинах, ми можемо перейти до аналізу окремих форм 

зловживання правом в цій сфері. 

2.2. Характеристика окремих простих форм зловживання правом у 

корпоративних правовідносинах 

В даному підрозділі ми спробуємо виділити та проаналізувати окремі 

найбільш поширені прості форми зловживання правом в корпоративних 

правовідносинах[204, c. 195]. Прості форми зловживання правом характеризуються 

використанням конкретно визначеного корпоративного права конкретним суб'єктом 

з встановленою метою або принаймні встановленою невідповідністю правомірній 
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меті. 

Почнемо зі зловживання з боку учасників (акціонерів) товариства, що може 

здійснюватись, як щодо самого товариства, так і інших учасників [288, c. 110]. 

Засобом зловживання виступають окремі корпоративні права. При чому, 

особливістю зловживання правом в сфері корпоративних правовідносин, є те, що 

мажоритарні та міноритарні учасники схильні зловживати більшою мірою різними 

правами з огляду на різницю в їх інтересах. 

Засобом зловживання може виступати право на управління товариством. 

Так, відповідно до Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням 

НКЦПФР від 23.07.2014р. № 955, дане право здійснюється щляхом участі та 

голосування на загальних зборах та включає повноваження, передбачені п. 2.1.1. 

Принципів. Так, можливим є зловживання правом товариства на визначення часу 

проведення загальних зборів. Зокрема може бути визначено занадто короткий 

проміжок часу для реєстрації з тим, щоб всі акціонери не встигли зареєструватись, 

при чому афілійовані учасники реєструються в першу чергу. Відповідно особи, які 

не встигли зареєструватись не є учасниками зборів, не можуть голосувати з питань 

порядку денного. Разом з тим, значної підтримки в науці набула позиція, згідно з 

якою право на управління необхідно розглядати в широкому значенні, включаючи 

до його змісту і участь в інших органах товариства, що стосується не лише АТ, а і 

ТОВ та ТДВ.  

Зловживання правом на управління товариством може відбуватись у формі 

неявки на загальні збори, голосування проти певного рішення [201, c. 117]. 

Наприклад, В. Я. Ріхтерман і О. І. Койда вважають можливим кваліфікувати як 

зловживання правом голосування акціонера «проти» з питання зменшення 

статутного капіталу, у разі якщо товариство зобов'язане зменшити статутний 

капітал, і за невиконання цього обов'язку настануть негативні наслідки [255, c. 77]. 

Подібна позиція була підтримана і судовою практикою [75]. Проте в даному 

контексті необхідно врахувати позицію Вищого господарського суду: участь 

акціонера у загальних зборах є його правом, а не обов'язком. У законі відсутні 

норми, які зобов'язували б акціонерів, у тому числі власників значних пакетів акцій, 

брати участь у загальних зборах акціонерів. Відповідно, у господарського суду, 

незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, відсутні підстави для 
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прийняття рішень про спонукання акціонера зареєструватися та взяти участь у 

загальних зборах акціонерів (п. 2.20 ПП ВГСУ «Про деякі питання практики 

врішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» від 25.02.2016 N4). 

Аналогічну позицію займає і Верховний Суд України: участь у загальних зборах та 

голосування на них є правом, а не обов'язком акціонера (абз. 2 п. 24 Постанови 

Пленуму ВСУ від 24.10.2008 N 13 «Про практику розгляду судами корпоративних 

спорів»). Втім, практика щодо застосування наведеної позиції судів вищих інстанцій 

не завжди є однозначною. У деяких рішеннях точка зору ВГСУ розглядається як 

безумовний імунітет від визнання дій особи зловживанням правом (наприклад, 

Постанова ВГСУ від 06.07.2011 р. у справі № 6/138-10-4762 ), в інших випадках 

систематичність в діях відповідача розглядається як зловживання (наприклад, 

Постанова ВГСУ від 05.10.2010 р. у справі № 16/222). 

Цікавий аналіз позицій, висловлених в Постанові Пленуму ВСУ було 

запропоновано Г. Здоронок, яка вказує на  необхідність розглядати статтю 116 ЦК 

України у зв’язку з іншими статтями, зокрема ч. 3 ст. 13; ч. 6 ст. 13; ч. 3 ст. 16; ст. 

319 ЦК України. Також автор описує приклад, коли акціонер, що володіє 

мажоритарним пакетом акцій (40,5 %), перешкоджав проведенню загальних зборів 

шляхом неявки, оскільки для кворуму необхідно 60 відсотків голосуючих акцій. При 

цьому фінансове становище товариства було близьким до банкрутства, і загальним 

зборам необхідно було прийняти ряд рішень, в тому числі по зміні голови 

правління. Коли загальні збори були проведені, акціонер оскаржив рішення 

загальних зборів. Суди відмовились кваліфікувати його дії як зловживання правом 

[163]. 

Вказані факти свідчать про те, що питання про доцільність системного 

застосування позицій ВСУ та ВГСУ слід вирішувати з урахуванням фактичних 

обставин кожної конкретної справи, зокрема наявність об'єктивних причин[204, c. 

197], які зумовили неможливість взяти участь в загальних зборах, спрямованість 

інтересу учасника, розмір частки учасника, а також важливість та нагальність 

питань, що були включені до порядку денного загальних зборів товариств. 

Проте варто відзначити, що згідно з ч.1 ст. 29 Закону України «Про акціонерні 

товариства» статутом товариства може бути передбачена можливість укладення 

договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, 
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у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність 

за його недотримання. Відтак, для визначення участі в загальних зборах акціонерів - 

обов'язком акціонера необхідна наявність одночасно двох умов: 1) у статуті 

товариства повинна бути передбачена можливість укладення договору між 

акціонерами; 2) між усіма акціонерами повинен бути укладений договір, за яким 

участь у загальних зборах визнається обов'язком акціонера. 

А.Є. Молотніков обґрунтовано кваліфікує як зловживання правом 

призначення максимальної кількості представників з метою перешкоджання у 

проведенні загальних зборів з огляду на відсутність вільних місць, що 

унеможливлює участь всіх акціонерів [224, c. 94]. Обмежень щодо кількості 

представників відповідно до ст. 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» дійсно немає; 

ЗУ «Про господарські товариства» також не вказує на обмеження, проте буквальне 

тлумачення положень ст. 58 («представники  учасників   можуть    бути    

постійними    або призначеними на певний  строк.  Учасник  вправі  в  будь-який  

час замінити   свого   представника   у  загальних  зборах  учасників, сповістивши 

про це інших учасників») свідчить про меншу вірогідність зловживань, порівняно з 

аналогічною нормою ЗУ «Про акціонерні товариства». 

В межах права на управління також часто відбувається зловживання правом на 

оскарження рішень загальних зборів товариства, а також інших органів 

управління. Спеціальний порядок реалізації права на оскарження рішень загальних 

зборів передбачений ст. 50 ЗУ «Про акціонерні товариства». Проте, як свідчить 

практика, учасник будь-якого господарського товариства може оскаржити рішення 

його органів (п.п. 19, 21, 38 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду 

судами корпоративних спорів» від 24.10.2008 р. № 13). Слушним є зауваження 

ВГСУ, що рішення органів юридичної особи, прийняті до вступу позивача до складу 

її учасників або придбання ним акцій, не можуть бути визнані такими, що 

порушують його корпоративні права (п. 2.4. ПП ВГСУ від 26.02.2016 № 4). Крім 

того, недостатність голосів для зміни результатів голоування не  підставою для 

відмови у задоволенні вимог про визнання рішення недійсним (п.2.16.). 

Обов'язковою умовою захисту права є наявність порушення прав та законних 

інтересів позивача. Наприклад, вимога про визнання недійсним рішення загальних 

зборів з тієї підстави, що вони були проведені не в той час, який був вказаний в 
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повідомленні, попри погодження такої зміни з учасником товариства та відсутності 

доказів вимог учасника не змінювати час, судом може розглядатись як форма 

зловживання правом [201, c. 125-126]. Тим більше, сама присутність учаника на 

загальних зборах нівелює будь-які порушення у повідомленні про такі збори (п.2.27 

ПП ВГСУ від 25.02.2016 № 4). Також як зловживання правом може кваліфікуватися 

звернення учасника товариства до суду з вимогою про визнання недійсним рішення 

наглядової ради, яким було призначено виконавчий орган, через 12 років з моменту 

його прийняття[201, c. 139]. В обох випадках не було доведено, що вказані дії 

товариства порушили права та законні інтереси учасника, а також те, що обраний 

спосіб захисту міг би відновити такі інтереси у разі їх порушення. Крім того позов 

був позбавлений доцільності. Тому суд кваліфікував такі дії як зловживання правом.  

Виділяються форми зловживанням правом акціонерами на визнання 

недійсним правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість: 1) особою, що 

не є акціонером на момент здійснення операції; 2) якщо права і законні інтереси 

акціонера даного правочину не порушені [293, c. 153]. На нашу думку, такі дії не 

можуть розглядатися як форми зловживання правом: якщо особа не наділена 

правом, то зловживання ним також виключено. В обох випадках право на 

оскарження просто відсутнє у акціонера: подібна позиція підтверджується п. 1.2., 

2.2. та 2.4. ПП ВГСУ від 25.02.2016 № 4; а також п. 51 ПП ВСУ від 24.10.2008 N 13. 

Ми в цілому не заперечуємо можливість існування зловживання правом в цій сфері, 

проте запропоновані автором прояви навряд чи можна кваліфікувати як форми 

зловживання правом. Наприклад, особа може використати такий момент: на відміну 

від ст. 82 Закону РФ «Про акціонерні товариства», якою визначено зміст інформації, 

що доводиться до відома відповідних органів товариства, ЗУ «Про акціонерні 

товариства» лише зобов'язує заінтересовану особу повідомити про наявність у неї 

заінтересованості [113, c. 38]. Таким чином, суть конфлікту інтересів може і не бути 

встановлена, що в подальшому може бути використано заінтересованими особами. 

  Останні новели законодавства відповідно до ЗУ від 07.04.2015 № 289-VIII 

суттєво вдосконалюють процедуру укладення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість. Зокрема такими позитивними моментами є наступні:  

встановлено суму предмету правочину в 100 мінімальних заробітних плат, яка є 
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мінімальним порогом, з якого можливим є ініціювання процедури надання згоди на 

вчинення правочину; передбачено, що заінтересована особа проект правочину та 

інформацію про ознаки заінтересованості; передбачено дифереційований порядок 

оцінки правочинів на предмет відповідності звичайним ринковим умовам; 

встановлено, що на вчинення правочинів на суттєві суми (більше 10 відсотків 

вартості активів товариства) потрібне схвалення загальних зборів; у випадку 

затягування з прийняттям рішення наглядовою радою рішення виноситься на 

розгляд загальних зборів; цілком усунено ризик зловживанням правом на вчинення 

значних правочинів із заінтересованістю в ПАТ з огляду на неможливість їх 

схвалення навіть загальними зборами; важливим кроком є передбачена можливість 

надання на безоплатній основі гарантії, поруки, застави посадовою особою або 

акціонером товариства, що володіє 25 відсотками акцій товариства.  

Дані заходи детальніше будуть  розглянуті нами в розділі 3 даної роботи в 

контексті способів попередження і захисту від зловживання правом в 

корпоративних правовідносин. Принагідно зазначити, що нами вже відзначалась 

необхідність деякої деталізації норм, що регулюють порядок вчинення таких 

правочинів[210, c. 90]. ЗУ від 07.04.2015 № 289-VIII в цій частині цілком відповідає 

найкращій європейській практиці та критеріям Doing business [338;339], і має стати 

безумовно ефективним способом протидії зловживанням в цій частині. В той же час 

закон в цій частині містить деякі недоліки. 

Першим з них є недостатнє інформування про суть заінтересованості. На 

практиці доведення або спростування суті заінтересованості є основою розгляду 

таких справ. Існують випадки, коли суди задовольняють позови про визнання 

недійсним правочину, коли позивач вказує на наявність заінтересованості лише з 

посиланням на відповідну норму закону без достатнього фактичного обґрунтування 

в сукупності з відсутністю доказів для спростування з боку відповідача[82;80]. На 

нашу думку, такий підхід є недостатньо обґрунтованим та виправданим з огляду на 

вимогу змагальності та обов'язку сторін обґрунтовувати свої вимоги і заперечення 

поданими до суду доказами відповідно до вимог частини 2 статті 4-3 ГПК України. 

Однак не менш поширеними є випадки, коли причиною відмови у задоволенні 



 71 

позову було недоведення наявності заінтересованості[59], а точніше її змісту. 

Принагідно зазначити, що з тих чи інших причин в оскарженні всіх без винятку 

рішень попередніх інстанцій було відмовлено, а рішення залишені без 

змін[57;58;60;61;62;63;65;67;69;70;71]. В тому числі, про це свідчать дані системи 

аналізу судових рішень Verdictum станом на 07 травня 2015. 

Так відсутність обов'язку вказувати, в чому полягає заінтересованість, 

призводить до наступних ситуацій. Особа задекларувала свою заінтересованість у 

вчиненні певного правочину, однак не вказала зміст такої заінтересованості. Така 

вимога не передбачена ні чинною редакцією ЗУ «Про акціонерні товариства», ні 

редакцією, яка набуде чинності з травня 2016 року. З тих чи інших причин 

загальними зборами було схвалено укладення такого правочину, проте один з 

акціонерів вважає, що такий правочин таки порушує права та інтереси товариства. З 

травня 2016 року така особа може подати похідний позов. Варто мати на увазі, що 

відповідно до статті 72 ЗУ«Про акціонерні товариства» правочин може бути 

визнаний недійсним у випадку порушення вимог статті 71, тобто порядку вчинення 

такого правочину. З огляду на чинне та майбутнє правове регулювання, подаючи 

позов до суду акціонер описує фабулу справи, жодна із сторін не заперечує 

наявності заінтересованості, проте суд відмовляє в задоволенні позову про визнання 

договору недійсним, оскільки не вбачає, чим відповідна заінтересованість могла 

порушити інтереси акціонера та (або товариства), адже такі відомості не були 

надані, ні товариству, ні суду. 

Натомість якщо серед обов'язкових даних до повідомлення матиме місце зміст 

заінтересованості – відомості про отримання конкретних благ внаслідок вчинення 

такого правочину, встановити порушення інтересів товариства буде значно 

простіше. Наприклад, посадова особа товариства є сестрою акціонера контрагента. 

Саме по собі повідомлення про родинні зв'язки не свідчить про потенційні 

порушення. В той же час передбачення в новій редакції статті 71 обов'язку вказати 

ознаки заінтересованості не є достатнім заходом протидії зловживанням.  

Тому варто розглянути співвідношення понять «зміст» та «ознаки». Зміст - це 

сукупність елементів, процесів, зв'язків, які становлять даний предмет чи явище. Це 
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визначення майже ідентичне поняттю "сутність", і тісно пов'язана з ним. Проте 

сутність абстрактніша, ширша, ніж категорія "зміст". Зміст реалізується в кожному 

окремому предметі (групі предметів) на певному етапі розвитку, за певних умов. 

Зміст є проявом сутності в даному контексті, внутрішнім зв'язком в окремому 

випадку[311]. В той час як ознакою є будь – яка характеристика чи властивість 

предмета, за якою він пізнається[295]. При чому ознака в логіко-філософській та 

лінгвістичній площині характеризується узагальненим значенням, відносною 

самостійністю, універсальністю[137, с.124]. Тому попри відносну непорівнюваність 

даних понять (форма – зміст; поняття - ознака) доцільним є вживання поняття 

«зміст» в тексті норми про повідомлення особою інформації про свою 

заінтересованість. Крім того, в логіці зміст поняття розглядається як сукупність його 

суттєвих ознак[183]. Таким чином,  у законі доцільно закріпити вимогу про 

обов’язкове надання інформації про зміст заінтересованості, оскільки «зміст» є 

більш індивідуалізованим та комплексним поняттям, який з одного боку об'єднує 

«ознаки», а з іншого – надає їм ситуативності, отже дане поняття більше сприяє 

цілям внесення змін до порядку регулювання вчинення правочинів із 

заінтересованістю.  

Наприклад, виконанням вимог частини 4 статті 71 ЗУ «Про акціонерні 

товариства» є надання інформації про те, що вона є «особою, заінтересованою у 

вчиненні акціонерним товариством правочину відповідно до вимог пункту 2 

частини 3 даної статті». Однак розмір, вид винагороди, а також дані 

вигодовідчужувача особа може і не вказувати, не порушуючи вимог статті 71. Крім 

того, відповідно до абзацу 2 частини 4 статті 71 виконавчий орган повинен 

повідомити наглядову раду або акціонерів і «пояснення щодо ознаки 

заінтересованості», тобто розкрити суть відповідної ознаки. В той же час таке 

пояснення могло б бути більш інформативним, якби виконавчий орган отримував 

відповідні емпіричні відомості від заінтересованої особи, і на основі них робив 

відповідний аналіз тієї чи іншої ознаки. 

Таким чином, для уникнення додаткових законодавчих змін та створення умов 

для зловживання правом товариства на вчинення правочину із заінтересованістю 
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доцільно в Статуті товариства передбачити норму, яка тлумачитиме поняття 

«ознаки заінтересованості у вчиненні правочину» як «зміст заінтересованості». 

Також не зайвим було б і додаткове роз'яснення НКЦПФР або вищих судових 

інстанцій. 

Другим проблемним моментом може стати обов'язок поінформувати 

товариство про наявність заінтересованості (частина 4 статті 71 ЗУ «Про 

акціонерні товариства»). Ні в попередній редакції Закону, ні в теперішній не вказано 

кого саме має попередити особа про свою заінтересованість. З огляду на 

необхідність оперативності такого попередження «першоотримувачем» такої 

інформації має стати виконавчий орган. Однак якщо саме така особа є одноосібним 

виконавчим органом, очевидно, що є сенс звертатись до наглядової ради. В той же 

час, незрозуміло, кого потрібно інформувати заінтересованому директору у ПрАТ, 

де не створена наглядова рада.  

Пропонуємо врегулювати дане питання в Статуті, передбачивши, що 

«Заінтересована особа інформує товариство про наявність та зміст 

заінтересованості, а також надає іншу інформацію, передбачену Законом, 

виконавчому органу товариства,  якщо така особа не входить до складу 

одноосібного виконавчого органу. Якщо така особа входить до складу одноосібного 

виконавчого органу, особа повідомляє відповідну інформацію наглядовій раді, а 

якщо вона не створена – загальні збори акціонерів». 

В таких випадках можливим є юридичне виконання вимог закону без 

фактичної  протидії зловживанню товариством в особі його органу. Тому такі спірні 

питання мають бути врегульовані в Статуті товариства. Так, практиці відомі такі 

випадки і вони виправдовують себе на практиці: особа, заінтересована у вчиненні 

правочину, зобов'язана з моменту виникнення у неї заінтересованості 

проінформувати той орган, членом якого вона є, Правління Товариства та Наглядову 

раду Товариства про наявність у неї такої заінтересованості[90]. Альтернативою 

може стати норма про те, що у випадку заінтересованості виконавчого органу або 

його члена, всі обов'язки в частині подальшого інформування товариства, після 

первинного надання інформації заінтересованою особою, покладаються на 
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незалежного члена наглядової ради. 

 Потенційно проблемною може бути ситуація надання згоди загальними 

зборами на вчинення правочину із заінтересованістю в товаристві з двома 

акціонерами, навіть якщо один з них є міноритарним, незалежно від кількості акцій. 

Згідно з частиною 8 статті 71 ЗУ «Про акціонерні товариства» у голосуванні про 

надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані 

у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання 

приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися 

для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. 

Відповідно, якщо мажоритарний акціонер заявив про наявність заінтересованості, то 

імовірніше за все, що навіть, якщо такий правочин не нестиме загрози інтересам 

товариства чи навіть буде сприятливим, інший акціонер не проголосує «за» його 

вчинення.  

Оцінити комплексно всі факти зможе лише незалежний директор або 

професійний суд, який врахує не лише факт наявності заінтересованості, але і 

можливі позитивні наслідки такого правочину для товариства.  Єдиним виходом із 

ситуації, що складалась може бути підвищення рівня суддівської правової культури 

та формування практики кваліфікації і застосування наслідків зловживання правом. 

Однак з іншого боку саме по собі заявлення міноритарним акціонером на загальних 

зборах (навіть власника 1 акції) про наявність заінтересованості у мажоритарія може 

бути і добросовісним. Тому, як уже зазначалося в межах нашої роботи, оцінки 

потребує інтерес учасників. 

 В ЗУ від 07.04.2015 № 289-VIII ч. 10 ст. 71 ЗУ «Про акціонерні товариства»  

містить поняття «істотні умови правочину», які товариство зобов'язане 

оприлюднити внаслідок надання згоди на укладення правочину із 

заінтересованістю. Однак «істотні умови» не охоплюють всю необхідну інформацію 

для розуміння суті заінтересованості. Тому пропонуємо в частині 10 статті 71 ЗУ 

«Про акціонерні товариства» слова «істотні умови» замінити на «істотні умови та 

інші умови та відомості, що мають значення, якщо це передбачено Статутом». 

Таким чином, порядок здійснення правочинів, щодо вчинення яких є 
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заінтересованість, суттєво поліпшений, однак потребує окремих уточнень та 

вдосконалень. 

Також не зайвим було б удосконалення правового регулювання порядку 

вчинення таких правочинів іншими господарськими товариствами [113, c. 40]. 

Окремо слід зупинитись на такому засобі зловживання правом як здійснення 

контролю за діяльністю товариства. Ініціювання проведення аудиторської 

перевірки традиційно розглядається як засіб контролю міноритарних учасників 

товариства, оскільки мажоритарії і так володіють всією необхідною інформацією. 

Така правомочність забезпечує здійснення контролю за діяльністю товариства, 

проте запобігає втручанню в оперативно-господарську діяльність товариства [201, c. 

137]. Дане право передбачено ст. 146 ЦК України (щодо ТОВ та ТДВ) та ст. 75 ЗУ 

«Про акціонерні товариства». Проте попри покладення витрат на ініціатора 

перевірки, нескінченні аудиторські перевірки можуть привнести організаційну 

нестабільність в діяльності товариства. Крім того, логічно, що невиправдана частота 

таких перевірок навряд чи вплине на якість результату, який очікує ініціатор. Тому 

даний механізм контролю та забезпечення балансу інтересів може бути 

використаний для зловживання правом, а систематичне ініціювання аудиторських 

перевірок товариства є формою зловживання правом. 

Чи не найпоширенішими є випадки зловживання правом на інформацію. 

Традиційно з недобросовісними цілями це право використовується міноритарними 

учасниками. О.А. Чернокальцева виділяє такі способи отримання інформації про 

діяльність акціонерного товариства: шляхом публічного розкриття інформації; у 

випадку, коли товариство надає акціонерам відповідно з вимогами законодавства 

при відсутності заяви акціонера про надання такої інформації (наприклад, 

повідомлення про проведення загальних зборів); надання інформації на вимогу 

акціонера [293, c.94-95]. Д.В. Ломакін поділяє отримання інформації на «активне 

(права вимоги виникають тільки після вчинення необхідних дій самим акціонером) 

та пасивне (право вимоги до товариства виникає після здійснення відповідних дій по 

наданню інформації)»[215, c. 120]. Зловживання можливе у разі активних дій з боку 

певних осіб. Також виділяється два способи ознайомлення з документами 

товариства при активному способі отримання цієї інформації: ознайомлення з 

документами та отримання копій [293, c. 100]. Втім, обов'язку товариства надавати 
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копії законодавством не передбачено (п. 2.33 ПП ВГСУ від 25.02.2016 № 4), хоч і не 

виключається його передбачення Статутом. 

В літературі обґрунтовано виділяють такі форми зловживання правом на 

інформацію: 1) отримання інформації про акціонерне товариство як процес, що 

потребує фінансових затрат від товариства і відволікання його співробітників від 

безпосередніх трудових функцій, а також такий, що супроводжується іншими 

негативними наслідками; 2) отримання інформації про акціонерне товариство з 

метою повідомлення її  невизначеному колу осіб виключно в цілях створення 

негативних наслідків для акціонерного товариства в сфері його ділової репутації, що 

врешті решт, призводить до негативних майнових наслідків (втрата інвесторів, 

контрагентів тощо) [ 293, c.96-98]. 

Щодо першої форми, то ч. 2 ст. 78 ЗУ «Про акціонерні товариства» передбачає 

відшкодування вартості копій та пересилання документів поштою, проте реальні 

витрати товариства можуть бути значно більшими: наприклад, працівники вимушені 

витрачати весь свій робочий час на підготовку відповідей при великій кількості 

запитів [293, c. 99-100]. Зловживання в цьому процесі можуть бути і з боку 

товариства: так, не вказано спосіб виготовлення копій: тобто теоретично товариство 

може найняти для цього третю особу (за трудовим чи цивільно-правовим 

договором) та вимагати від ініціатора запиту відшкодування вартості його послуг за 

завищеною ціною. По суті засобом зловживання правом товариством виступає 

штучне збільшення вартості копій документів, тому практика має сформувати 

підхід, при якому при визначенні розміру оплати необхідно виключити 

необґрунтоване збільшення  суми витрат на виготовлення однієї копії. О.А. 

Кузнєцов пропонує застосовувати механізм про визначення ціни «на основі цін, що 

звичайно застосовуються за аналогічні роботи» [201, c. 149-150]. Звертається увага, 

що як правило, недобросовісні учасники запитують у товариства значні об'єми 

інформації (оригінали для ознайомлення та копії для особистого користування); 

вказують найменування запитуваних документів без ідентифікуючих ознак або без 

зазначення періоду; вимагають особливого оформлення запитуваних копій; 

оскаржують момент оплати копій витребуваних документів [165,c. 167] тощо. 

Цілями такої недобросовісної реалізації права можуть бути придбання значного 

пакету акцій за мінімальною ціною; шантаж з боку міноритарних акціонерів з ціллю 
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примушування викупу акцій за завищеною ціною; інші дії з ціллю отримання 

прибутку або нанесення шкоди [293, c. 99-100, 103] тощо.  

Серед форм зловживання правом на інформацію не можна оминути увагою 

вимогу учасника про надання товариством інформації, яка є конфіденційною або 

становить комерційну таємницю. Питання полягає в тому, чи ті частини документів, 

які є обов'язковими для доступу акціонерів, що містять конфіденційну інформацію 

або комерційну таємницю, повинні бути надані в порядку ст. 78 ЗУ «Про акціонерні 

товариства». Прямої відповіді на дане запитання немає в ЗУ «Про господарські 

товариства», ЗУ «Про акціонерні товариства», ЦК України, ГК України. Тому 

учасники можуть зловживати своїм правом на інформацію для отримання 

документів, що містять такі відомості, наприклад, з метою передання її іншим 

особам або використання акціонером, що є одночасно власником підприємства-

конкурента. Як випливає з тлумачення п. 2.10., п. 6 Методичних рекомендацій щодо 

доступу акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації про акціонерне 

товариство, затверджених Рішенням НКЦПФР від 26.01.2005 № 27, товариство 

може не надавати таку інформацію з огляду на її захищеність та необхідність 

дотримання розумного балансу між відкритістю товариства і прагненням не завдати 

шкоди його інтересам. Відповідно питання про правомірність надання чи ненадання 

такої інформації відноситься на розсуд товариства, проте акціонер має всі підстави 

звернутися до суду для оскарження такого рішення.  

Разом з тим, товариство має можливість врегулювати питання конфіденційної 

інформації на локальному рівні. Відповідно до п. 4.6 Принципів корпоративного 

управління, затверджених Рішенням НКЦПФР 22.07.2014 «Товариство має чітко 

визначену інформаційну політику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її 

донесення до відома всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, 

необхідному для прийняття зважених рішень, інформаційну політику товариства 

доцільне визначати з врахуванням потреб товариства у захисті конфіденційної 

інформації та комерційної таємниці». З даних положень випливає, що товариство 

має цілком обґрунтоване право (за наявності внутрішніх документів) не надавати 

акціонеру конфіденційну інформацію та інформацію, що становить комерційну 

таємницю.  Вимога акціонера надати таку інформацію може розглядатись як 

зловживання правом[293, с. 107-110], оскільки чіткої імперативної норми про право 
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товариства її не надавати немає. Крім того, на право товариства встановлювати для 

певної інформації режим «з обмеженим доступом» вказується і в деяких судових 

рішеннях[84]. На необхідність врегулювання окремих питань інформаційної 

політики локальними актами для протидії зловживанням з боку зацікавлених осіб, в 

тому числі в контексті захисту конфіденційної інформації, акцентується увага і в 

науці корпоративного права[307, с.113]. Фактично у даному випадку акціонер має 

право вимагати, а товариство – право не надавати інформацію. Однак даний 

висновок часто доводиться підтверджувати в суді. Кроком вперед є Постанова 

Верховного Суду України від 18 листопада 2014 року № 3-174гс14, якою 

передбачено, що наданню підлягають лише документи звітного характеру.  

Також як зловживання правом на надання інформації можуть бути 

кваліфіковані дії особи, яка мала можливість ознайомитись з необхідними 

документами в інший спосіб, ніж це передбачено ст. 116 ЦК України, проте не 

скористалась нею, оскільки в такому випадку особа могла задовольнити свій інтерес 

в інший передбачений законом раціональний спосіб. Як приклад можна навести 

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.02.2013 р. у справі 

№ К18/070-12 [79]. Як форма зловживання правом також може розглядатись запит 

про надання інформації, яка була раніше опублікована [271, c. 63]. Для прикладу, 

можна навести наступну справу. «Відповідач стверджує, що позивач не скористався 

наданою можливістю ознайомитись з документами товариства і безпідставно 

звернувся до суду за відсутності факту порушення його права. Зокрема позивач не 

з'являвся на територію відповідача в робочий час з наміром ознайомитись з 

документами Товариства, не з'являвся на виклики відповідача для участі  в 

загальних зборах (про що також надано суду відповідні листи з доказами їх 

надіслання на адресу позивача). Крім того, відповідач надав докази того, що позивач 

займає посаду виконавчого директора в Товаристві і згідно з табелями використання 

робочого часу  та внутрішніх актів, протягом тривалого часу без поважних причин 

не з'являється на роботу. Також, відповідач зазначив, що займана позивачем посада 

при умові належного виконання своїх трудових обов'язків, дозволяє останньому 

бути обізнаним зі всією документацією Товариства» [79]. Даний приклад яскраво 

ілюструє ситуацію задоволення інтересу за допомогою не створеного для цього 

права за наявності інших правомірних заходів його здійснення. 
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Безумовно, сфера зловживань з боку учасників товариства не обмежується 

проаналізованими та названими формами, проте з огляду на обмеженість обсягів 

дослідження перейдемо до аналізу проявів зловживання правом з боку товариства. 

Як вже було зазначено, товариство діє в особі своїх органів. Відповідно, 

зловживання з боку органів товариства є зловживанням правом самим 

товариством[204, с.195]. З огляду на це необґрунтованою видається кваліфікація дій 

осіб-членів колегіального органу як зловживання правом, замість самого товариства 

[234, c. 91-92].  

Однією із передумов зловживання правом товариством є відсутність 

належного режиму контролю зі сторони учасників за діяльністю органів товариства, 

що знижує конкурентоздатність та успішність [288, c. 85]. Особливу увагу слід 

приділяти діям виконавчого органу та наглядової ради [201, c.141]. Такі 

зловживання більш вірогідні в акціонерних товариствах, на що звертав увагу ще 

Г.Ф. Шершеневич, де через чисельність, некомпетентність, розосередженість 

акціонерів ведення справи зосереджується в руках правління [304, c. 368]. В науці 

дослідженню зловживань з боку товариства приділяється значно менше уваги[201, c. 

57], ніж зловживанням з боку його учасників, що намагаються пояснити відсутністю 

прав товариства по відношенню до своїх учасників, що ми спростували у розділі І 

даного дослідження. 

Прояви зловживання правом з боку товариства відрізняються залежно від 

компетенції, якою наділені органи управління, обсягу їх повноважень та обраної 

системи корпоративного управління. Для США та Великобританії характерною є 

дворівнева система управління (загальні збори та виконавчий орган); для ФРН – 

трирівнева (загальні збори, наглядова рада, виконавчий орган). У Франції 

застосовуються обидві моделі [288, c. 65-66]. В Україні допускається створення, як 

дворівневої, так і трирівневої структури органів управління (ч.2 ст. 51 ЗУ «Про 

акціонерні товариства»). Залежно від структури органів управління можна 

класифікувати і форми зловживання правом. Проте така класифікація 

стосуватиметься лише акціонерних товариств, оскільки для ТОВ та ТДВ створення 

наглядової ради не передбачено, хоча в принципі немає перешкод для створення 

органу зі схожою компетенцією. 

Зловживання з боку наглядової ради можливе при призначенні 
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одноособового виконавчого органу, схвалення значного правочину та 

правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, скливанні загальних 

зборів акціонерів, а також при реалізації інших повноважень, передбачених 

законами та Статутом. Наглядова рада також може з власної ініціативи скликати 

загальні збори велику кількість разів, наприклад, для заподіяння шкоди акціонерам, 

що територіально віддалені від місцезнаходження юридичної особи або для 

дезорганізації їх прибуття та очікування «сприятливого» моменту для прийняття 

певного рішення. Такі дії наглядової ради безпосередньо впливають на реалізацію 

права учасників товариства на управління ним. 

Зловживанням правом з боку товариства може бути систематичне 

неприйняття рішення про проведення позачергових загальних зборів учасників 

товариства [288, c.84] (наглядової радою за ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства»; 

головою товариства –за ст. 61 ЗУ «Про господарські товариства»). В обох випадках 

учасники, у разі нескликання таких зборів відповідним органом мають право 

здійснити це самостійно, проте 10 та 25 днів відповідно товариство може виграти: 

або для перешкоджанню прийняття рішення з питання, заради якого скликаються 

збори, або для завдання шкоди певним учасникам, або для зриву таких зборів 

(наприклад, при наявності інформації, що один з мажоритарних учасників 

збирається за кордон), в інших цілях. Крім того, таке одноразове рішення може бути 

способом утримання контролю над товариством для реалізації повної стратегії, 

наприклад, недружнього поглинання. 

Звертається увага в науці і на можливість прийняття рішення про припинення 

повноважень діючого виконавчого органу, але не включення питання про обрання 

нового [288,c. 85]. Тому ще однією формою зловживання з боку як наглядової ради, 

голови товариства, так і акціонерів або учасників, що скликають позачергові 

загальні збори, є прийняття рішення про скликання загальних зборів, але не 

включення в порядок денний ряду питань, що є обов'язковими для виконання 

рішень. 

Найпоширенішими зловживаннями з боку органів товариства, а тому числі 

виконавчого органу, є зловживання при підготовці та проведенні загальних 

зборів учасників, при розпорядженні майном товариства тощо. 

В науці доволі жваво дискутується питання про правову природу виконавчого 
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органу: як представника чи як складової частини товариства. Від відповіді на дане 

питання залежить можливість застосування до правочинів, вчинених виконавчим 

органом, норм про правочини, що вчиняються для себе особисто, та правочини, що 

вчиняються представником з перевищенням повноважень [288, c. 72]. В останніх 

дослідженнях зберігається вказана тенденція. В.П. Грибанов, С.М. Корнєєв, 

О.О. Красавчиков, Р.Б. Сабодаш та ін. підтримують тезу про те, що неприпустимим 

є змішування поняття та повноважень органу товариства з його представником, 

оскільки між товариством та його органом як частиною цієї юридичної особи 

цивільно-правові відносини представництва не виникають. На відміну від 

представника, орган товариства не набуває для себе прав навіть у разі вчинення 

правочинів з перевищенням повноважень[142,с.10]. Ми підтримуємо точку зору, 

відповідно до якої орган юридичної особи не є її представником, оскільки він 

завжди діє як юридична особа, а не самостійний суб'єкт правовідносин. 

Необхідно відзначити і позицію ВГСУ, висловлену в Постанові Пленуму ВГСУ 

від 29.05.2013  № 11 «Про деякі питання визнання правочинів (господарських 

договорів) недійсними»: «представником не може вважатися орган юридичної 

особи, в тому числі її керівник, навіть якщо він діяв всупереч інтересам цієї особи: 

представництво в даному разі визначається за правилами глави 17 ЦК», яка 

фактично змінила стійку тенденцію судової практики до ототожнення дій керівника 

з діями представника [74;66], проте посилання на ст. 238 ЦК України в даному 

контексті зберігається [83;89]. Відтак є підстави вести мову з доктринальної точки 

зору про відносини квазі-представництва, що усуне суперечності між природою дій 

виконавчого органу та обмеженнями ст. 238 ЦК України. Розглянемо такий 

приклад: директор ТОВ може перебувати на лікарняному або у відпустці, тимчасово 

його обов'язки виконуватиме інша особа (припустимо, заступник). В цей час цей 

директор може підписати договір від імені іншої особи (припустимо, як акціонер АТ 

на підставі довіреності) з очолюваним ним ТОВ. Формальною підставою таких дій 

може слугувати, наприклад, ч. 3 ст. 60 ЗУ «Про акціонерні товариства».  

Також директор може видати довіреність на укладення договору від імені 

товариства іншій особі, яке і підпише даний договір від імені товариства або такий 

договір може бути укладений на ім'я іншої особи, визначеної директором. В обох 

випадках може йти мова про наявність заінтересованості [288, c.107], але не 
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порушення норми частини 3 ст. 238 ЦК України. Проте такий механізм недостатньо 

виписаний для товариств, відмінних від акціонерних. 

Прикладом зловживання при розпорядженні майном може бути ситуація, коли 

директор може прийняти рішення про збільшення власної заробітної плати при 

незадовільному фінансовому стані товариства. Очевидно, що такий спосіб 

розпорядження майном товариства не відповідає інтересам ні останнього, ні його 

акціонерів. Крім того, у найманого директора страх втрат власних вигод сильніший 

за бажання розвитку нових можливостей для товариства, тому часто оперативні 

рішення спрямовані на задоволення нагальних потреб.  

В науці звертається увага на можливість зловживання правом на укладення 

правочинів від імені товариства у формі виведення його активів за правочинами до 

10 відсотків [288, c. 81]. Проте на нашу думку, в даному випадку кваліфікація дій 

виконавчого органу має бути значно серйознішою, ніж зловживання правом, з 

огляду на можливість наявності в таких діях ознак правопорушень. Аналогічних 

висновків можна дійти і при аналізі такої запропонованої форми, як допущення 

порушень при підготовці проведення загальних зборів.Також як зловживання 

правом виконавчим органом можуть бути кваліфіковані дії по ініціюванню 

неодноразового скликання загальних зборів з одного і того ж питання [201, c. 145]. 

Ще одним прикладом зловживання правом з боку господарського товариства є 

прийняття органом, до компетенції якого входить таке повноваження, рішення про 

зміну місця реєстрації товариства [201, c. 108]. Таким чином, можуть бути вчинені 

перешкоди для адекватного контролю за діяльністю товариства з боку акціонерів, а 

також фактично змінює місце проведення загальних зборів та територіальну 

підсудність справ за участю цього товариства. 

Іноді поєднання в одній особі учасника та директора (або члена іншого органа) 

товариства призводить до зловживань з боку товариства в особі виконавчого органу, 

хоча фактично має місце зловживання одного учасника по відношенню до інших. 

Так, російській судовій практиці відомі випадки вчинення перешкод в ознайомленні 

з інформацією про діяльність товариства директором-учасником останнього по 

відношенню до інших учасників [291, c. 143]. Однак для виключення учасника на 

таких підставах необхідно доводити наявність недобросовісної поведінки саме в 

якості учасника, а не члена органу товариства [288, c. 148-149]. Тому, на нашу 
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думку, в такому випадку мова йде не про конкретну форму зловживань, а про 

передумови або сферу таких зловживань. 

Передумови для ще одного прояву зловживання правом товариства на надання 

інформації в порядку, що не суперечить Закону України «Про акціонерні 

товариства» створені останніми змінами відповідно до ЗУ від 07.04.2016. В цілому 

позитивною є зміна щодо оприлюднення проектів рішень щодо кожного з питань, 

включених до порядку денного ПрАТ. Однак викликає питання співвідношення 

норми останнього речення абзацу 3 частини 1 статті 35 ЗУ «Про акціонерні 

товариства» («приватне акціонерне товариство додатково розміщує на власній веб-

сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною 3 цієї статті») та 

норми пункту 5-1 частини 3 («адресу власного веб-сайту, на якому розміщена 

інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, що включені до порядку 

денного»). Таким чином, пошук інформації може відбуватись по замкненому колу: 

на сайті варто знайти повідомлення, в якому буде посилання на той же сайт для 

пошуку проектів рішень. Очевидно, що законодавець мав на увазі адресу конкретної 

сторінки на сайті, де розміщені проекти рішень, однак такий висновок не випливає з 

буквального системного тлумачення згаданих норм та може стати умовою для 

зловживання правом на отримання та надання відповідної інформації, а також 

порушувати право акціонера на отримання відповідної інформації. 

Таким чином, в межах даного підрозділу нами була здійснена спроба виявити та 

проаналізувати окремі прості форми зловживання правом в корпоративних 

правовідносинах на предмет можливості такої кваліфікації, а також змістовного 

наповнення. Аналіз судової практики та наукових досліджень дає змогу дійти 

висновку про те, що здійснення деяких форм зловживань наразі об'єктивно 

ускладнене з огляду на наявність превентивних законодавчих норм та виправданих 

тенденцій судової практики. До таких форм належать: зловживання, пов'язані з 

місцем проведення загальних зборів; можливість паралельного існування 

одноособового та колегіального виконавчих органів; практики  «правочинів в 

процесі звичайної господарської діяльності», що дозволяють обійти процедуру 

схвалення значних правочинів; практика надмірної індивідуалізації запитів про 

надання інформації тощо. Здійснивши аналіз простих форм зловживання правом, в 

подальшому можна перейти до аналізу складних його проявів, які містять поєднання 
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окремих простих форм задля реалізації конкретної стратегії та мети. 

2.3. Характеристика окремих складних форм зловживання правом у 

корпоративних правовідносинах 

2.3.1. Грінмейл як складна форма зловживання правом у корпоративних 

правовідносинах 

Грінмейл бере свій початок з середини 1980х років в США. Найвідомішими 

компаніями, які постраждали від нього є Волт Дісней (Walt Disney Co.) 1984 року, 

Гудєар Тайр енд Раббер (Goodyear Tire and Rubber Compan у) 1986 року, Сент 

Реджіс Пейпер (St. Regis Paper Company) in 1984, Віаком інтернешнл (Viacom 

international Inc.) 1986 року, [351] Кенон (Canon) 1976[341, c.4]. Світового 

поширення це явище набуло завдяки американському мільярдеру Кеннету Дарту. На 

початку 90-х років ХХ століття К. Дарт викупив близько 4 відсотків зовнішнього 

боргу Бразилії. У 1994, коли держава домовилась з 750 кредиторами про 

реструктуризацію свого боргу, лише Дарт не погодився із запропонованим планом і 

вимагав для себе особливих умов. Вести з ним переговори було неможливо, адже 

Дарт вимагав за свою згоду астрономічну суму. Як наслідок, Уряд Бразилії 

реструктуризував свої борги без участі К. Дарта. Останній подав до суду і в 

результаті отримав понад 800 млн. доларів. Через рік він заблокував емісію 

бразильських облігацій, випустивши на ринок власні папери, забезпечені належною 

йому частиною зовнішнього боргу, і тим самим спровокував фінансову кризу [286, 

c. 83]. «Король грінмейла», як називають К. Дарта, реалізовував свої стратегії і на 

російському ринку: він мав стосунок до реорганізації «Сибнафти», ЮКОСа, 

«Русгідро» та ін. аж до 2008 року, примноживши свій капітал більше, ніж на 200 

млн доларів [221]. Внаслідок хвилі гучних справ окремі штати в США вжили 

заходів на нормативному рівні для протидії даному явищу, в той же час з 2013 року 

спостерігаються якісно нові прояви грінмейлу. Так серед постраждалих компаній  

зазначаються  ВебЕмДі (WebMD)  та  ЕйДіТі (ADT) [139; 351], Yahoo[344;328]. Такі 

події ще раз підтверджують позицію про те, що явище грінмейлу знаходиться в 

постійному розвитку та змінюється залежно від просторових та часових чинників. 

Метою зловживань акціонерів є задоволення корисливих та інших інтересів, 

що може супроводжуватись заподіянням шкоди самому товариству і його 

акціонерам, що в літературі називають «грінмейлом» або корпоративним шантажем. 
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На думку А.В. Габова і О.Є. Молотнікова, «історично грінмейл, або корпоративний 

шантаж склався як відповідь міноритарних акціонерів, точніше окремої їх частини, 

на свавілля мажоритарних учасників та менеджменту корпорацій, що спостерігалося 

на самому початку виникнення акціонерного руху[130]. Дійсно, на такі дії 

міноритарних акціонерів часто штовхають мажоритарні учасники та товариство[288, 

с.112] шляхом ігнорування інтересів міноритаріїв та фактичного усунення їх від 

управління справами товариства. Іншими цілями грінмейлу називають 

«корпоративну розвідку», примушення товариства до вчинення ряду юридично 

значимих дій на користь учасника або його афілійованої особи [291, c. 102]. Для 

визначення суті явища грінмейлу, або корпоративного шантажу, необхідно 

відмежувати його від інших форм зловживання правом, а також визначити його 

особливості. 

Суть грінмейлу. У вітчизняному законодавстві відсутнє визначення 

корпоративного шантажу, механізмів його виявлення та припинення, оцінки збитків 

мажоритарних акціонерів, відповідальності грінмейлерів тощо [286, c. 85]. На нашу 

думку, недоліки такої неврегульованості перебільшені, оскільки передбачення 

методик оцінки та тактик протидії не є метою нормативного регулювання. Крім 

того, саме по собі передбачення в законодавстві відповідальності за певні дії 

виводить такі діяння зі сфери зловживання правом; щодо спеціальних методик 

виявлення, припинення та оцінки збитків, то їх регулювання може бути віднесено 

максимум до локальних та рекомендаційних актів (наприклад, принципів 

корпоративного управління). Єдине, що принесло б користь для попередження та 

захисту від зловживання правом у формі корпоративного шантажу в сьогоднішніх 

умовах, є визначення даного поняття та пряма вказівка на нього як форму 

зловживання правом; а також впровадження системи заходів, які б робили таку 

діяльність невигідною. 

Деякі вітчизняні автори ототожнюють поняття «зловживання акціонером 

належним йому правом» і «корпоративний шантаж», або «грінмейл», проте, на нашу 

думку, така позиція є надто спрощеною та не відповідає обсягам порівнюваних 

понять. Іншою проблемою є те, що деякі науковці не відносять грінмейл до 

зловживання правом з огляду на поєднання юридичних та фактичних дій при його 

вчиненні[242,с.105], що, на нашу думку, не виключає віднесення його до форм 
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зловживання правом. Сам факт наявності фактичних дій при реалізації права не 

впливає на кваліфікацію правових актів, адже норми права регулюють не всі, а лише 

найважливіші відносини. Відтак будь-яка «юридична дія» супроводжується 

фактичними. З огляду на відсутність інших аргументів у опонентів підходу до 

грінмейлу як форми зловживання правом, перейдемо до аналізу даного явища. 

Зміст грінмейлу полягає в тому, що акціонер, який володіє пакетом акцій, 

розмір якого не дозволяє істотно впливати на процес управління акціонерним 

товариством (прийняття управлінських рішень), шляхом зловживання своїми 

правами істотно ускладнює діяльність акціонерного товариства. Метою подібної 

поведінки акціонера є продаж свого пакету акцій контролюючому акціонеру або 

самому акціонерному товариству за завищеною ціною або одержання від зазначених 

осіб інших майнових вигод (найчастіше вчинення правочинів про надання послуг, 

виконання робіт тощо)» [130, c. 52]. Наприклад, в липні 2001 року міноритарний 

акціонер ВАТ «ЛУКОЙЛ» з Рязанської області Ірина Єгорова звинуватила главу 

нафтової компанії Вагіта Алекперова в порушенні «прав і свобод громадянина» та 

досягла судової заборони на відвантаження ВАТ «ЛУКОЙЛ» нафти через систему 

«Транснафта». Заборона була знята через два дні скасуванням  судового рішення. 

Втрати ВАТ «ЛУКОЙЛ» оцінюються мінімум в 1 млн. доларів [293, c. 157]. 

Д. Нікульников розглядає зловживання правом на інформацію як один з етапів 

грінмейлу, [236, c. 13], тобто фактично не заперечує думку про можливість 

об'єднання в межах однієї форми зловживання правом інших форм. Також в 

комплексі зі зловживанням правом на інформацію можливі і блокування діяльності 

товариства  штучно створеними судовими розглядами спорів (про права на акції, 

законність рішень загальних зборів, різноманітних рішень органів управління 

товариством, щодо легітимності реєстру акціонерів, про реорганізацію, ліквідацію, 

зміну місцезнаходження, типу акціонерного товариства тощо) [138, c. 43]. Такі дії, 

наприклад, можуть бути вчинені з метою нанесення шкоди діловій репутації 

товариства або дії в інтересах основного конкурента обраної жертви перед великим 

тендером по розподілу замовлень[107, c. 121]. 

А. Смітюх відносить грінмейл до категорії шикани [269, c. 21], проте на нашу 

думку, ціль на заподіяння шкоди не є визначальною при грінмейлі (принаймні в 

більшості випадків), оскільки в першу чергу грінмейл спрямований на отримання 
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переваг для себе або третіх осіб. На обов'язковість заподіяння прямої майнової 

шкоди при грінмейлі звертають увагу і В.В. Горовенко та Р.Є. Карасьов [135, c. 104], 

що не є зовсім слушним. 

В цілому вдалим для з'ясування змісту поняття видається визначення 

Д. Нікульнікова, який зазначає, що грінмейл – це корпоративний шантаж, який 

полягає у законній діяльності міноритарного акціонера (подання численних скарг, 

позовів проти товариства, ініціювання перевірок діяльності товариства), що 

спрямована на спонукання менеджменту чи мажоритарних акціонерів придбати 

акції у цього міноритарного акціонера за ціною, значно вищою за їхню вартість, або 

отримання відступних у грошовій чи іншій формі [236, c. 13-16]. Проте і таке 

визначення містить ряд недоліків: складність у розмежуванні понять грінмейлу та 

зловживання правом на інформацію; визначення грінмейлу через поняття 

«корпоративного шантажу», яке навряд можна назвати родовим; звуження 

суб'єктного складу грінмейлерів до міноритарних акціонерів, хоча теоретично таким 

чином може діяти і мажоритарій. 

Як уже було зазначено в наших попередніх дослідженнях, грінмейл є формою 

зловживання правом в корпоративних правовідносинах, що характеризується 

складним характером з огляду на поєднання окремих форм зловживання правом для 

досягнення спільної мети в межах реалізації єдиної стратегії [204, c. 196]. Подібної 

думки дотримується і А.Смітюх, проте акцентує увагу на спланованості конфлікту 

та «мети на отримання переваг, які не могли б бути отримані законним шляхом» 

[269, c. 21]. Перша ознака не видається сутнісною, оскільки грінмейлери можуть 

користуватися вже існуючим конфліктом, а друга ознака нівелює відмінність 

грінмейлу від блекмейлу за критерієм здійснюваності в рамках закону. 

Окремої уваги слід приділити змісту, яким наділяється грінмейл в практиці 

США, які є батьківщиною даного явища. Так грінмейл, або погоджений зворотній 

викуп цінних паперів, або «прощальний поцілунок», це викуп товариством власних 

акцій за винагороду, яка є вищою, ніж поточна їх ціна, або отримання одноразової 

крупної виплати в обмін на підписання угоди про відмову від права брати участь у 

конкурсі на купівлю акцій[355, c. 13]. В обох випадках такий викуп носить 

дискримінаційний характер, оскільки аналогічна пропозиція не робиться для інших 

акціонерів (фактично грінмейлер отримує більше вигоди, ніж інші акціонери) [341, 
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c. 6]. Також в дослідженнях останніх років зазначається, що погроза поглинанням 

давно перестала бути обов'язковою ознакою грінмейла, натомість почали 

використовуватись нові тактики, зокрема т. зв. перекупки акцій[351]. Критерії 

кваліфікації грінмейлу закріплені на законодавчому рівні в США, хоч через свою 

змістовну обмеженість піддаються жорсткій критиці. Зокрема з новою хвилею 

грінмейлу з 2013 року відкритим лишається питання, чи такі правила поширюються 

на купівлю акцій за правилами голандського аукціону (тактика виходу з безвихідних 

ситуацій, які були нами розглянуті в першому розділі). Грінмейлом є будь – яка 

сума, яку корпорація (або будь-яка інша за погодженням з корпорацією) сплачує 

акціонеру для прямого чи непрямого набуття її частки, якщо: 

(1) Акціонер володів акціями менше, ніж 2 роки перед таким продажем; 

(2) Протягом певного часу впродовж дворічного періоду з дати купівлі акцій, 

будь-яка особа, яка діє за погодженням з акціонером, або будь-якою іншою 

пов'язаною особою, погрожувала зробити публічну оферту на купівлю акцій 

компанії; та 

(3) Купівля була здійснена за пропозицією, яка не була зроблена на однакових 

умовах для всіх акціонерів. 

Для цих цілей кваліфікується будь-яка пропозиція купити або іншим чином 

набути у власність частку або активи корпорації, якщо така пропозиція мала бути 

подана або зареєстрована до будь-якого федерального чи національного агенства з 

регулювання цінних паперів[351]. Тобто грінмейлом є спонукання акціонером 

товариства викупити його акції, в  обмін на відмову від ініціювання аукціону з 

продажу цих акцій. Після визначення суті явища грінмейлу варто перейти до його 

тактики. 

Тактика грінмейлу доволі проста і варіативна водночас. Атакуюча структура 

купує на фондовому ринку невеликий пакет акцій успішної компанії, після чого 

акціонер починає публічно критикувати керівництво компанії. Потім він надсилає 

скарги до контролюючих і правоохоронних органів, а також пред'являє судові 

позови з будь-якого питання. Результатом такої діяльності для атакуючої сторони є 

або отримання відступних за відмову від претензій, або продаж свого пакета акцій 

за завищеною ціною. На заході такий грінмейл є одним із видів бізнесу. Проте 

західне ділове співтовариство виробило механізми протидії подібним схемам, які 
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будуть розглянуті нижче [139]. Також слід враховувати особливості українського 

законодавства. Згідно з вимогами статті 64 ЗУ «Про акціонерні товариства» перехід 

більше, ніж 10 відсотків акцій товариства, є інформацією, яка підлягає 

розголошенню. В той же час якщо особа двічі придбала по 9 відсотків акцій, така 

операція виявиться непоміченою. Відповідно грінмейлер залежно від цілей – 

максимальний час тримати в таємниці свою появу серед акціонерів або одразу 

приступити до активної фази реалізації своєї стратегії – може обрати ту чи іншу 

тактику. 

Як уже було описано вище, грінмейл поєднує в собі прості форми 

зловживання правом в корпоративних правовідносинах. В той же час грінмейлери 

володіють безліччю тактичних заходів. Наприклад, скорочення строку, протягом 

якого чинною є пропозиція викупу акцій, недотримання якого потягне негативні 

наслідки. Також важливе значення має «ціна грінмейлу», яка має бути меншою ціни 

реалізації захисних стратегій грінмейлу, але може бути значно вищою за ринкову 

ціну акцій[355, c. 20-23]. Саме тому способи попередження і захисту від грінмейла, 

як на законодавчому, так і на локальному рівні мають бути простими та відносно 

низьковартісними. 

Необхідно враховувати також і відмінність у явищах грінмейлу західних та 

пострадянських традицій. У вітчизняній та російській літературі описуються такі 

заходи грінмейлу як критика менеджменту, розповсюдження чуток, підрив 

авторитету товариства, блокування стратегічних ініціатив тощо[157, c. 69-72]. В 

західній традиції панує тендеція до використання дійсно правдивої інформації, 

наявність підготовчої аналітичної стадії ціни акцій та вартості накопичення 

інформації[351]. Таким чином, «пострадянський грінмейл», хоч і не є 

правопорушенням, однак значно більш наближений до девіантної поведінки, ніж 

грінмейл західного зразка. По-друге, останній більше характеризується аналітичною 

фаховою роботою, замість агресивних тактик публічного (Росія) та непублічного 

(Україна) характеру. По – третє, в Україні та Росії грінмейл часто відбувається із 

залученням адміністративного ресурсу та корупційних чинників. 

Багатогранність тактики корпоративного шантажу полягає і в тому, що вона 

може бути як самостійною стратегією, так і частиною плану недружнього 

поглинання, а в деяких випадках – способом захисту міноритарних учасників [291, 
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c. 102]. Тобто часто засоби протидії грінмейлу та засоби самого грінмейлу 

співпадають [288, c. 120], зокрема в юридичній літературі можна зустріти 

порівняння грінмейлу як способу захисту від недружнього поглинання з 

«протиграбіжницькою сигналізацією в висококриміногенному районі» [355, c. 38]. 

Деякі науковці навіть відносять грінмейл до особливого виду рейдерства (Б.М. Грек, 

Д.В. Зеркалов) [138, c. 42], а на практиці невдала рейдерська атака може 

перетворитись в грінмейл, направлений на повернення рейдером витрачених на 

невдалу атаку грошей[167, c. 15]. Тобто грінмейл може носити як негативну, так і 

позитивну спрямованість. Часто виплата грінмейлу посадовими особами товариства 

розглядається сама по собі як зловживання правом, адже кошти, витрачені на 

переплату завищеної ціни могли бути спрямовані на розвиток товариства або 

виплату дивідендів. 

В той же час сам по собі факт виплати чи невиплати суми грінмейла ще не 

свідчить про зловживання правом товариством. Так оцінці підлягають безліч 

критеріїв, серед яких можливість грінмейлера успішно управляти товариством 

(якщо сума не буде виплачена у випадку, коли грінмейл є першим етапом 

поглинання і кінцева мета буде досягнута); перспективи появи вигідніших 

пропозицій в майбутньому; ступінь недооцінки акцій на ринку; цінність та вартість 

зібраної грінмейлером інформації. Уніфікованим критерієм є поєднання інтересів 

товариства та акціонерів внаслідок боротьби чи прийняття грінмейлу[355, c. 50,58]. 

Таким чином, проявами грінмейлу можуть бути як недобросовісне створення умов 

для прийняття рішення товариством про викуп акцій у певного акціонера за 

завищеною ціною (наприклад, придбання суттєвого міноритарного пакету для 

створення перешкод у діяльності товариства); так і отримання винагороди за 

відмову від вже зробленої оферти придбати акції товариства у іншого акціонера. 

Поширення грінмейлу в Україні зумовлене недосконалістю законодавства, 

достатньо великою кількістю акціонерів, які володіють незначною кількістю акцій, 

наявністю корупційної складової. Грінмейлери для реалізації своїх цілей 

використовують також недосконалість судової системи, а також неефективність 

менеджменту товариства, який не завжди здатний організувати повний контроль над 

компанією, що проявляється у відсутності консолідації контрольного пакета акцій, 

організованого документообігу, контролю за діяльністю працівників, які можуть 
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стати основним джерелом інформації для грінмейлера [182, c. 110]. Крім того, згідно 

з вимогами розділу 12 ЗУ «Про акціонерні товариства» ціна викупу акцій товариства 

не може бути меншою за ринкову, в той же час максимальний рівень не 

встановлений. Тим більше, якщо інше не встановлено Статутом ПрАТ таке рішення 

приймається простою більшістю голосів. Таким чином, відсутність будь-яких 

законодавчих обмежень в цій частині є умовою для зловживання правом товариства 

на встановлення ціни викупу внаслідок недобросовінсих дій грінмейлера. 

В юридичній літературі виділяють такі характерні особливості грінмейлу: 

1) обмеженість дій грінмейлера виключно сферою корпоративних відносин; 

2) пред'явлення вимог, які не можуть бути задоволені за звичайних обставин; 

3) непропорційність фінансових або інших майнових вимог порівняно з тими, на які 

особа, що діє добросовісно, могла б претендувати за даних умов; 4) це форма 

завуальованого втручання третіх осіб у діяльність комерційної організації; 5) 

втручання здійснюється на основі володіння особою певною кількістю акцій [139, c. 

120]; 6) фактично грінмейлер отримує кращі умови, ніж могли б отримати інші 

акціонери при добросовісній поведінці. 

На нашу думку, грінмейл є складною формою зловживання правом, що 

поєднує ряд простих форм. Проте в межах наукової дискусії інші позиції, що 

визначають грінмейл як метод недружніх поглинань (О. Коломійцева, О. Шустік); 

вид або етап недружніх поглинань (Д. Зеркалов, О. Бєліков); самостійність обох 

явищ (Б. Грек, К. Терещенко). Ми не заперечуємо, що іноді грінмейл може 

передувати недружнім поглинанням чи бути частиною його стратегії, проте це не 

спростовує самостійність цієї форми з огляду на різницю в цілях: метою недружніх 

поглинань є набуття контролю над товариством; метою грінмейлу – отримання 

вигоди шляхом примушування до викупу частки в статутному капіталі за 

завищеною ціною. 

З огляду на багатогранність тактики грінмейлу грінмейлерів також поділяють 

на різні види. Залежно від обраної тактики  - на «професійних» та «ситуативних». 

Стратегія «професійного» та «ситуативного» грінмейлера може суттєво 

відрізнятись. В першому випадку особа, яка заявляє вимоги, є добре відомою в цій 

сфері, її репутація свідчить про те, що правдива та важлива інформація була дійсна 

зібрана, а будь-які домовленості з такими особами будуть ними дотримані за умови 
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виконання їх вимог. Наприклад, в 1980 –х в США відомими грінмейлерами були 

Віктор Познер, Карл Ікан, Соул Стаінберг[355, c. 36-37], в Росії сьогодні – 

«МІНФІН», цілями якої були «Лукойл», «Юкос», «Норільський нікель» [104]. В 

таких ситуаціях практично завжди більш вигідним є викуп інформації з 

впевненістю, що вона ніколи не буде поширена. Зовсім інакшим є «ситуативний» 

грінмейл, при якому особа грінмейлера є невідомою взагалі або достеменно 

невідома її репутація. Часто такі грінмейлери використовують т.зв. тактику «блефу» 

- повідомляють про наявність резонансної інформації без повідомлення деталей, 

однак насправді вони володіють загальновідомими фактами та чутками, які не 

несуть загрози репутації товариства та (або) акціонерів. Навіть якщо такий 

грінмейлер таки володіє дійсно вартісною інформацією необхідним є застосування 

додаткових заходів для гарантії, що після отримання відступних, він не вимагатиме 

додаткових вигод або все одно не поширить відповідну інформацію [355, c. 36-37]. 

Ще одна особливість зловживання правом в корпоративних правовідносинах, 

яка є характерною для Росії та, на жаль, України, полягає в зверненні міноритарних 

акціонерів (учасників) до осіб, що професійно спеціалізуються на зловживанні 

правом, на що ми вже звертали увагу в наших попередніх дослідженнях [204, 

c. 196]. Об'єктом уваги осіб, що спеціалізуються на грінмейлі (можливо, з 

подальшим недружнім поглинанням) часто стають товариства, реорганізовані в 

процесі приватизації (за рахунок великої кількості міноритарних акціонерів та 

наявності у цих підприємств великих активів) [288, c. 96-97].Також для України 

характерним є те, що грінмейл рідко переходить у відкриту стадію, а вимоги 

недобросовісних осіб задовольняються швидко. Часто такі дії навіть не 

кваліфікуються як грінмейл: ззовні все виглядає як відстоювання учасником 

товариства своїх прав [139, c. 119]. 

З огляду на те, що грінмейл в Україні здійснюється в більшості випадків 

непублічно, важко знайти у відкритих джерелах багато прикладів його проявів. 

Одним з перших гучних грінмейлів був приклад Харцизького трубного заводу, який 

став об'єктом грінмейлу з боку Renaissance Securities (Cyprus) Ltd. Так за позовом 

міноритарного акціонера суд заборонив НКЦПФР зареєструвати додаткову емісію 

акцій на суму 20 мільйонів доларів, які мали бути спрямовані на будівництво нової 

лінії труб, що було частиною інвестиційної програми[235].  
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Також до заходів грінмейлу вдаються звичайні акціонери, які не отримують 

дивідендів з тих чи інших причин. Такий грінмейл зазвичай не має великої загрози з 

огляду на його несистемність та відсутність необхідних знань у недосвідченого 

грінмейлера. Питання ефективних тактик грінмейлу обговорюються навіть на 

фахових юридичних форумах[345] з огляду на відсутність будь – якої негативної 

оцінки даного явища на нормативному рівні. 

Важливою ознакою грінмейлу є те, що в його основі завжди лежить 

корпоративний конфлікт [107, c. 121]. Проте останній може бути як спеціально 

ініційованим для реалізації стратегії грінмейлу, так і вже існуючим та використаним 

окремими особами для своїх недобросовісних цілей. 

Вище ми акцентували увагу на негативних аспектах та наслідках грінмейлу як 

форми зловживання правом, однак без висвітлення можливих позитивних наслідків, 

яким приділяється достатня увага в зарубіжних джерелах, аналіз явища грінмейлу 

був би неповним. В західній літературі навіть існує, хоч і не панує позиція, що 

грінмейл є виключно транзакційною винагородою, яка враховує вартість збору 

інформації[355, c. 33,49]. Дійсно такі зловживання можуть привести до покращення 

роботи фінансової, юридичної, управлінської складової роботи товариства[288, 

c. 118] шляхом стимулювання посадових осіб товариства зменшувати кількість 

формальних приводів для зловживань. 

Зокрема серед позитивних наслідків грінмейлу виділяють, по-перше, 

підвищення ринкової ціни акцій товариства внаслідок проявів інтересу до набуття 

контролю з боку міноритарного акціонера. Якщо інформація про потенційний 

перехід акцій стане відомою третім особам, товариство може навіть отримати 

вигоду внаслідок отримання пропозицій придбати акції за кращою ціною. Також 

ціна на акції на ринку може підвищитись внаслідок покупки декількох незначних 

міноритарних пакетів, що свідчить про те, що наразі акції є низькооціненими, а 

відтак вигідним є їх придбання саме зараз, поки ціна не підвищилась[355, c. 18,20].  

Збільшення попиту приведе до збільшення ціни. В той же час зазначається[374, 

c. 293-294], що подібні до останніх ситуацій є скоріше винятком, ніж правилом. 

По – друге, грінмейл іноді виступає способом протидії недружнім 

поглинанням[355, c. 15]. Дійсно, особливо агресивний грінмейл може суттєво 

зменшити привабливість товариства для реальних чи потенційних «рейдерів». В той 
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же час будь – яких способів «нашкодити» агресору часто самих по собі вже не 

достатньо для основної цілі – збереження бізнесу[110], а тим більше – ефективного 

ведення справ. 

По-третє, часто грінмейлер внаслідок збору інформації та представляючи її 

представникам товариства, виявляє такі порушення та зловживання з боку 

виконавчого органу або наглядової ради, які не були відомі загальним зборам в 

особі акціонерів. Сам по собі процес збору інформації є дороговартісним процесом. 

Тому деякі автори[355, c. 21,34,37]  зазначають, що завищена ціна продажу акцій 

при грінмейлі насправді відображає суму ринкової ціни та вартості накопиченої та 

систематизованої інформації про товариство як аналог незалежного аудиту.  

По – четверте, грінмейл виступає загальним заходом поліпшення 

підприємницького середовища через усунення неефективних його учасників[348, 

c. 12]. 

По – п'яте, якщо грінмейл виступає першою стадією поглинання, відмінного 

від недружніх, то часто цілковите оновлення персонального складу товариства та 

його органів має соціально позитивний ефект, підвищуючи ефективність 

товариства[355, c. 28].  

Таким чином, грінмейл видається складним та багатогранним явищем та є 

складною формою зловживання правом в корпоративних правовідносинах, 

відмінною від недружніх поглинань, в межах якої можуть бути поєднанні окремі 

форми зловживання правом, що в свою чергу формує стратегію, як самого 

грінмейлу, так і захисту від нього. Попри амбівалентну природу даного явища 

юридичною практикою зарубіжних країн були вироблені заходи попередження і 

захисту від грінмейла, в тому числі на законодавчому рівні, які будуть розглянуті у 

розділі 3 нашої роботи.  

2.3.2. Недружні поглинання як складна форма зловживання правом в 

корпоративних правовідносинах 

Недобросовісні перерозподіли власності є одним з негативних явищ 

вітчизняної економіки, а дослідження юридичної складової цього явища у вигляді 

недружніх поглинань відіграє важливу роль для виявлення та протидії таким діям. 

Серед передумов для створення сприятливого клімату для недружніх поглинань 

можна назвати те, що в процесі приватизації були створені акціонерні товариства, 
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значна частина акцій яких розподілилася серед керівництва приватизованого 

підприємства. Також серед причин виникнення та існування недружніх поглинань 

виділяють відсутність спеціального закону про відповідальність за такі діяння, 

корупцію, можливість винесення рішення не за місцем знаходження відповідача, 

висока рентабельність таких дій [296, c. 436-437] та ін. 

Метою будь-якого поглинання є доступ до активів певного товариства, якого 

можна досягти різноманітними шляхами: як прямо – придбати у власність майно, 

що цікавить, так і опосередковано – стати власником контрольного пакету акцій 

товариства [138, c. 43]. Цілями проведення недружніх поглинань можуть бути не 

лише захоплення контролю над успішним учасником ринку, але і усунення 

конкурента шляхом його ліквідації після отримання контролю; приєднання його до 

іншого товариства тощо [291, c. 103]. Проте головною метою недружніх поглинань, 

залишається отримання корпоративного контролю над товариством усупереч 

інтересам основних інвесторів [182, c. 109], тобто його учасників. 

Необхідно визначитись із термінологічними аспектами даного питання: так, 

для позначення аналізованого явища застосовуються такі терміни, як «рейдерство», 

«захоплення бізнесу», «загарбання», «вороже поглинання» тощо. В літературі по 

суті також часто вживається для позначення даного явища термін «сіре рейдерство» 

як явище, що не містить явно протиправних дій [138, c. 42]. На нашу думку, в цьому 

контексті слід віддавати перевагу терміну «недружні поглинання», оскільки: 1) цей 

термін є відносно усталеним в юридичній літературі та науці цивільного права; 2) 

він максимально наближений до законодавчих термінів «злиття і приєднання», які 

розглядаються як форми або ступені поглинання [277, c. 46]. Також в літературі 

вказується на неюридичне забарвлення терміну «рейдерство» [156, c. 38], що є 

цілком слушним зауваженням. 

На нашу думку, недружні поглинання потрібно визначати як дії, спрямовані на 

отримання контролю над товариством-об'єктом поглинання поза волею останнього 

та всупереч його інтересам. Недружні поглинання можуть виступати складною 

формою зловживання правом у корпоративних відносинах; разом з тим, можливі 

ситуації, коли виникнення корпоративних відносин між «агресором» і «мішенню» 

відбувається на кінцевому етапі поглинання, як мета, до якої прагне одна із сторін. 

Дії, спрямовані на отримання контролю над об’єктом поглинання, що відбуваються 
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за межами корпоративних правовідносин, або такі, що реалізуються у формі 

кримінальних, адміністративних чи інших правопорушень, виходять за межі 

предмета нашого дослідження[206, c. 154]. Таким чином, розглядаючи недружні 

поглинання як складну форму зловживання правом у корпоративних 

правовідносинах, в межах даної роботи ми будемо досліджувати недружні 

поглинання, які: а) реалізуються через зловживання правом; б) відбуваються у 

межах вже існуючих корпоративних правовідносин між «агресором» і об’єктом 

поглинання.  

Ми вже зазначали про відмінність таких явищ, як грінмейл та недружні 

поглинання, проте варто зауважити, що дані тактики можуть трансформуватись 

одна в одну в процесі їх реалізації. Так, агресор в процесі реалізації тактики з 

недружнього поглинання може відмовитись від свого наміру, наприклад, з огляду на 

його витратність, та запропонувати викупити сформований пакет [269, c.22]. Про 

початок недружнього поглинання або про такі наміри можуть свідчити такі дії, як 

збір інформації про товариство, скуповування акцій товариства, повідомлення від 

реєстроутримувача про спроби вилучення або вилучення у нього реєстру акціонерів, 

отримання рішення суду про накладення забезпечувальних заходів на майно 

підприємства або на певні дії з боку керівництва, а також поява в пресі негативної 

інформації про товариство та його менеджмент, пред'явлення новими кредиторами 

вимог про раніше неіснуючі борги [288, c.125] тощо. 

В зарубіжній літературі розрізняють щонайменше два типи недружніх 

поглинань залежно від кінцевої мети такого поглинання під умовними назвами:  а) 

захоплення; б) знищення. В першому випадку метою є отримання контролю і 

здійснення підприємницької діяльності; в другому може бути -  усунення 

конкурента шляхом банкрутства чи іншого припинення товариства тощо. Такі цілі 

визначають і тактики: при захопленні тактика буде обрана таким чином, щоб 

завдати мінімальної шкоди товариству, його репутації, веденню господарської 

діяльності. В другому випадку агресор вживає всіх заходів для зменшення вартості 

часток товариства через погіршення репутації та майнових втрат. Відзначається, що 

тактика знищення може буде реалізована і до завершення поглинання, в той час як 

захоплення завжди має інтенцію до повного завершення поглинання. 

Парадоксальним є той факт, що якщо представники органів товариства діяли 
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всупереч інтересам товариства, сприяючи реалізації вказаних тактик, то у випадку 

«знищення» персональна відповідальність таких осіб буде м'якшою (принаймні в 

американській традиції). Причиною є критерії кваліфікації. Так, при реалізації 

захоплення порушується «обов'язок лояльності» - пріоритету інтересів акціонерів 

над власними інтересами менеджменту; при знищенні – «обов'язок піклування» - 

застосування розумних заходів управління товариством. В останньому випадку 

посадові особи аргументують свої дії своїм переконанням, що вони вважали певні 

дії ефективними. Спростувати це дуже складно [355, c. 37-38]. Мета агресора 

визначає обрану стратегію. 

Здебільшого для реалізації стратегії недружнього поглинання 

використовуються такі суб'єктивні права, як оскарження рішень загальних зборів 

акціонерів; звернення до господарського суду з заявою про застосування 

забезпечувальних заходів; вимога скликання позачергових загальних зборів 

акціонерів (учасників) товариства; ознайомлення з даними, що містяться в реєстрі 

прав власників цінних паперів[204, c. 196] і т.д. 

Також слід відзначити нову редакцію норми частини 4 статті 65 ЗУ «Про 

акціонерні товариства», де міститься правило про те, що ринкова вартість акцій 

визначається станом на день, що передує дню, коли особа (особи, що діють спільно) 

стали (прямо або опосередковано) власником (власниками) контрольного пакета 

акцій товариства. Видається, що редакція є цілком вдалою, однак зміна акціонера 

стовідсотково впливає на ціну акцій товариства.  

При цьому, при недружніх поглинаннях ціна акцій зменшується, і як правило, 

сам день зміни власника є вже скоріше номінальною датою, оскільки відповідна 

інформація стає відомою раніше. Тому акції міноритарного акціонера стрімко 

втрачають свою вартість. Таким чином, новий власник акцій може зловживати 

правом на викуп акцій товариства за де-факто заниженою ціною – ринкова вартість 

в результаті таких подій може бути меншою, ніж за завичайних умов.   

В іноземному праві в таких ситуаціях застосовуються стратегії захисту у 

вигляді отруйних пігулок, викупу акцій міноритарія одночасно з контрольним 

пакетом тощо, однак в Україні імперативність законодавчих норм унеможливлює 

використання цих та інших стратегій. Аналогічне зауваження можна висловити і до 
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норм про викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів (стаття 

66), обов'язковий викуп АТ акцій на вимогу акціонерів в порядку статті 68. Крім 

того, згідно з вимогами ЗУ «Про акціонерні товарииства» ринкова ціна є 

мінімальною для продажу акцій товариства, тому саме на її падіння будуть 

спрямовані дії агресора. Дана ситуація має бути врахована мішенню при 

переговорах про ціну акцій та закріпленні ціни продажу у попередніх та основних 

договорах. 

Зловживання правом в корпоративних відносинах з боку акціонерів 

(учасників) товариства, спрямоване на недружнє поглинання, можливе з 

використанням процесуального законодавства. Це може проявлятись у розгляді 

позовів в судах, вигідних особам, які зловживають правом. Наприклад, вимогу про 

подання позову за місцезнаходженням відповідача можна обійти за допомогою норм 

про заміну неналежного відповідача: позов подається до якогось товариства з даної 

територіальної підсудності, а потім замінюється на товариство, що знаходиться в 

іншому куточку держави.  

Переваги обрання позивачем віддаленого суду полягають у пропуску 

відповідачем строку на оскарження прийнятих судом рішень через тривалість 

доставки кореспонденції з суду; додаткових витратах товариства, серед яких оплата 

витрат на відрядження, послуги фахівців відповідного профілю; складнощі в 

нейтралізації заангажованого адміністративного ресурсу з причини віддаленості 

[288, c. 120-121] і т.д. 

Таким чином, міноритарний учасник може негативно вплинути на діяльність 

товариства, особливо якщо мова йде про територіальну віддаленість. Загалом всі 

«територіальні» зловживання більш гостро відчуваються на території великих за 

розміром держав (наприклад, РФ). В Україні такі сценарії є менш шкідливими, 

проте, наприклад, окремі особи могли б скористатися ситуацією в Автономній 

Республіці Крим станом на березень 2014 року та подати позов в одному з судів 

Криму, будь-яке рішення про накладення арешту на майно або іншого 

забезпечувального заходу може призвести до колосальних збитків, оскільки при 

спробі його скасування можуть виникнути значні практичні труднощі. 

Проте варто пам'ятати, що як стратегія недружнього поглинання, так і 

стратегія його попередження та захисту залежить від організаційно-правової форми 
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товариства, а також від внутрішньої структури управління (наприклад, 

передбачення Статутом створення додаткових контролюючих органів, особливого 

порядку здійснення значних правочинів (можливість передбачення додаткових 

критеріїв передбачена ЗУ «Про акціонерні товариства») тощо), яке є об'єктом таких 

дій. 

Серед тактик проведення недружніх поглинань також розглядається тактика 

скуповування всіх боргів товариства, розрахування за якими можливе лише у разі його 

банкрутства [288, c. 128-129]. Зміна складу органів управління на загальних зборах 

учасників [270,c.111]; розмивання пакетів акцій через додаткову емісію [288, c. 141]; 

створення системи подвійного менеджменту тощо. 

Ще одним проявом може бути змова з учасником товариства, якому агресор 

пропонує взяти участь в такій тактиці: запропонувати продати свою частку по 

завищеній ціні учасникам товариства, коли вони не реалізують своє переважне право, 

особа отримає право продати свою частку іншій особі, яку із задоволенням 

«викупить» агресор. Крім того, ставши учасником товариства, така особа сама 

отримає право реалізовувати таке переважне право, поступово «виживаючи» інших 

учасників. 

Також варто пам'ятати про такий нюанс: переважне право не реалізується, якщо 

мова йде про продаж часток між наявними учасниками товариства. Наприклад, якщо 

учасник А захоче продати свою частку учаснику Б, то учасник В не матиме права 

вимагати продати дану частку йому (ст. 7 ЗУ «Про акціонерні товариства», ст. 53 ЗУ 

«Про господарські товариства», що стосується ТОВ, ТДВ, ПрАТ). Відповідно особа 

може стати міноритарним учасником товариства, що відкриває ширші можливості для 

скуповування акцій через домовленості з окремим учасниками тощо. 

У випадку, коли агресор обирає тактику дій через загальні збори, можливий 

такий сценарій розвитку подій, як проведення альтернативних загальних зборів, що 

проводяться у той же або близький час, проте з іншим порядком денним, до якого 

типово включаються питання про затвердження нової редакції статуту, відкликання і 

обрання членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії. Для скликання 

таких зборів агресор або використовує свої 10 відсотків акцій, або намагається 

домовитись з акціонерами, що володіють відповідною кількістю акцій [270,c. 111]. 

Іноді товариство може стати об'єктом недружніх поглинань з огляду на його активи, 
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які можуть цікавити агресора значно більше, ніж сам бізнес об'єкта (наприклад, 

земельні ділянки в центрі міста тощо). В інших випадках першим етапом недружніх 

поглинань є грінмейл для зниження капіталізації і створення умов для подальшого 

поглинання [107,c. 121].  

Отже, аналіз передумов та причин виникнення недружніх поглинань, їх мети та 

особливостей, розмежування з суміжними поняттями, вирішення термінологічних 

питань, способів отримання контролю над товариством та засобів зловживань (які 

права здебільшого використовуються з недобросовісними цілями), етапів та 

найпомітніших тактик  реалізації недружніх поглинань свідчить про самостійність 

даного явища, можливість його розгляду в якості складної форми зловживання 

правом, а також дає змогу сформувати стратегію попередження та захисту від нього. 
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ВИСНОВКИ ДО ІІ РОЗДІЛУ 

1. Будь-який прояв зловживання правом є його формою, які в свою чергу 

поділяються на прості та складні. 

2. Проста форма зловживання правом в корпоративних правовідносинах –  

особлива форма реалізації права господарським товариством або його учасником, 

яка є нелінійною системою, яка характеризується вольовим, недобросовісним, 

нецільовим використанням  конкретновизначеного права конкретним суб'єктом, що 

полягає в реалізації правоохоронюваного інтересу, та суперечить суті такого права 

за наявності інших механізмів реалізації такого правоохоронюваного інтересу або 

якщо така реалізація порушує (може порушити) правоохоронювані інтереси інших 

осіб.  

Складна форма зловживання правом в корпоративних правовідносинах – поєднання 

простих форм, об'єднаних спільною метою та (або) стратегією. 

Виділення форм зловживання правом має значення для кваліфікації того чи іншого 

діяння як зловживання правом, а видів – для групування окремих форм зловживання 

правом (наприклад, зловживання правом на управління, на контроль, на інформацію 

є зловживанням матеріальними правами). 

3. Система простих форм зловживання правом не може бути вичерпною з огляду на 

свою багатогранність, однак в межах роботи нами було окреслено її структуру та 

охарактеризовано деякі форми. Зловживання правом з боку товариства реалізується 

через зловживання його органами. 

4. Попри позитивну оцінку ЗУ від 07.04.2015 № 289-VIII, він містить деякі недоліки, 

в тому числі стосовно регулювання порядку вчинення правочинів, щодо вчинення 

яких є заінтересованість. По-перше, у законі доцільно закріпити вимогу про 

обов’язкове надання інформації про зміст заінтересованості, оскільки «зміст» є 

більш індивідуалізованим та комплексним поняттям, який з одного боку об'єднує 

«ознаки», а з іншого – надає їм ситуативності, отже, дане поняття більше сприяє 

цілям внесення змін до порядку регулювання вчинення правочинів із 

заінтересованістю. Втім такий обов’язок може бути передбачений Статутом 

товариства. По-друге, питання щодо адресата повідомлення про наявність 
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заінтересованості має бути врегульованим у Статуті товариства наступним чином. 

«Заінтересована особа інформує товариство про наявність та зміст 

заінтересованості, а також надає іншу інформацію, передбачену Законом, 

виконавчому органу товариства,  якщо така особа не входить до складу 

одноосібного виконавчого органу. В такому випадку особа повідомляє відповідну 

інформацію наглядовій раді, а якщо вона не стоврена – загальні збори». По – третє, в 

частині 10 статті 71 ЗУ «Про акціонерні товариства» слова «істотні умови» замінити 

на «істотні умови та інші умови, умови та відомості, що мають значення, якщо це 

передбачено Статутом». По-четверте, варто врегулювання питання вчинення 

правочинів, щодо яких існує заінтересованість, в товариствах, відмінних від 

акціонерних. На сьогодні, це безперешкодно може бути здійснено в Статуті 

товариства. 

5. Грінмейл є формою зловживання правом в корпоративних правовідносинах, що 

характеризується складним характером з огляду на поєднання окремих форм 

зловживання правом для досягнення спільної мети в межах реалізації єдиної 

стратегії. 

6. Необхідно враховувати також і відмінність у явищах грінмейлу західних та 

пострадянських традицій. В західній традиції панує тендеція до використання 

дійсно правдивої інформації, наявність підготовчої аналітичної стадії ціни акцій та 

вартості накопичення інформації. Таким чином, «пострадянський грінмейл» хоч і не 

є правопорушенням, однак значно більш наближений до девіантної поведінки, ніж 

грінмейл західного зразка. По-друге, останній більше характеризується аналітичною 

фаховою роботою, замість агресивних тактик публічного (Росія) та непублічного 

(Україна) характеру. По – третє, в Україні та Росії грінмейл часто відбувається із 

залученням адміністративного ресурсу та корупційних чинників. 

7. В західних джерелах чільна увага приділяється і потенційним позитивним 

наслідкам грінмейлу, зокрема можливості підвищення ринкової ціни акцій (частки) 

товариства; як способу протидії недружнім поглинанням; як способу збору та 

аналізу інформації; як захід поліпшення підприємницького середовища через 

усунення неефективних його учасників; як спосіб підвищення ефективності 



 103 

товариства. 

8. Недружні поглинання треба визначати як дії, спрямовані на отримання контролю 

над товариством-об'єктом поглинання поза волею останнього та всупереч його 

інтересам. Недружні поглинання можуть виступати складною формою зловживання 

правом у корпоративних відносинах; разом з тим, можливі ситуації, коли 

виникнення корпоративних відносин між «агресором» і «мішенню» відбувається на 

кінцевому етапі поглинання, як мета, до якої прагне одна із сторін. Дії, спрямовані 

на отримання контролю над об’єктом поглинання, що відбуваються за межами 

корпоративних правовідносин, або такі, що реалізуються у формі кримінальних, 

адміністративних чи інших правопорушень, виходять за межі предмета нашого 

дослідження. Таким чином, розглядаючи недружні поглинання як складну форму 

зловживання правом у корпоративних правовідносинах, в межах даної роботи ми 

будемо досліджувати недружні поглинання, які: а) реалізуються через зловживання 

правом; б) відбуваються у межах вже існуючих корпоративних правовідносин між 

«агресором» і об’єктом поглинання.  

9. Стратегія недружнього поглинання, як і стратегія його попередження та захисту, 

залежить від організаційно-правової форми, внутрішньої структури управління 

товариством (наприклад, передбачення Статутом додаткових контролюючих 

органів, особливого порядку здійснення значних правочинів (можливість 

передбачення додаткових критеріїв передбачена ЗУ «Про акціонерні товариства») 

тощо), яке є об'єктом таких дій. 
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РОЗДІЛ 3. СПОСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВІД 

ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 

3.1. Способи попередження зловживання правом у корпоративних 

правовідносинах 

Зловживання правом у корпоративних правовідносинах може призвести до 

порушення прав та інтересів як учасників товариства, так і самого товариства. 

Враховуючи наші попередні дослідження щодо систематизації та окремих способів 

попередження зловживання правом в корпоративних правовідносинах, вважаємо за 

необхідне поглибити аналіз пропозицій щодо механізмів попередження та захисту 

від зловживання правом, сформовані юридичною наукою та практикою, а також 

окремі норми, які прямо чи опосередковано слугують даним цілям. Безумовним є 

той факт, що вжиття заходів для недопущення будь-якого явища, тобто 

попередження його, є значно ефективнішим засобом збереження стабільно 

добросовісної поведінки потенційних агресорів, порівняно із захистом від таких 

зловживань.  

Діяльність, спрямована на попередження зловживання правом у 

корпоративних правовідносинах, повинна характеризуватися конструктивною та 

професійною реакцією на раніше розроблені та застосовані агресорами схеми 

[286,c.84]. Великого значення набуває і впливовість добросовісного учасника, яка 

визначається чіткістю і неоспорюваністю права власності, наявністю спеціальних 

знань та досвіду, вільними фінансовими ресурсами, юридичним забезпеченням 

тощо. Також великого значення набувають традиції компромісного погодження 

корпоративних інтересів [141, c. 28]. Почнемо з того, що попередження зловживань 

перш за все можливе за допомогою виключення факторів, що відкривають 

можливості для існування такого явища. Тобто законодавство має бути 

спрямованим  на врахування механізмів виходу з корпоративних конфліктів [177, 

c. 158], що мінімізує випадки зловживання правом. 

Правовий досвід у сфері зловживання правом в корпоративних правовідносинах 

інших країн свідчить про наявність проблеми зловживання корпоративними 

правами в переважній більшості країн. В деяких країнах закріплена норма про 

неприпустимість зловживання корпоративними правами (КНР), в інших країнах 

питання зловживання корпоративними правами базується на загальному принципі 
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неприпустимості зловживання цивільними правами (Німеччина, більшість країн 

СНД), проблема зловживання правами в корпоративних правовідносинах інколи 

визнається на рівні доктрини та судової практики (Франція). Слід зауважити також, 

що в законодавстві багатьох країн визнається зв’язок зловживання правом та 

добросовісності (Німеччина, РФ, Франція), що слід визнати аргументом на 

підтримку розуміння зловживання правами як недобросовісного здійснення 

корпоративних прав. [242, c. 127] В той же час, на нашу думку, сама по собі 

декларативна норма не вирішить проблему такого зловживання. Чинне 

законодавство містить лише окремі норми, спрямовані, серед іншого, на 

попередження зловживання правом в корпоративних правовідносинах. Це, 

наприклад, обов'язковість порушення права чи інтересу для оскарження рішення 

загальних зборів АТ, а також встановлення часових меж такого оскарження (ч.1 ст. 

50 ЗУ «Про акціонерні товариства»); визнання недійсним правочину із 

заінтересованістю (ч.1 ст.73 ЗУ «Про акціонерні товариства»); виключення учасника 

з ТОВ та ТДВ (ст. 64 ЗУ «Про господарські товариства») тощо. 

Цікавою в даному контексті є також «теорія самозастосовного закону» Блека і 

Крекмена ( «a self-enforcing model of corporate law»), яка покликана забезпечити 

використання управлінських можливостей «крупними», але такими, що складають 

меншість, зовнішніми акціонерами. Саме дана модель лежить в основі механізмів 

кваліфікованої більшості для прийняття рішень, порядку вчинення правочинів, щодо 

яких існує заінтересованість, розкриття інформації та процедура кумулятивного 

голосування, права вимоги викупу акцій, серед т.зв. структурних обмежень 

визнається вимога щодо кількості незалежних директорів у складі наглядової ради. 

Дана концепція передбачає наявність чітких та прозорих правил (наприклад, який 

орган товариства приймає рішення щодо розпорядження тією чи іншою часткою 

майна товариства) [111, c. 45-47]. 

Способи попередження зловживання правом в корпоративних 

правовідносинах можна класифікувати за спрямованістю заходів – на загальні та 

спеціальні; за засобом зловживання – способи попередження зловживання окремими 

правами (на прибуток, управління, інформацію тощо); за обсягом – стратегії та 
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точкові способи, спрямовані на попередження конкретного прояву зловживання. 

Для зручності викладу матеріалу систематизуємо всі заходи попередження 

зловживання правом у корпоративних правовідносинах на загальні та 

спеціальні[204, c. 196]. До загальних можуть бути віднесені ті заходи, вплив яких 

поширюється на невизначене коло суб’єктів: покращення нормативного 

регулювання, удосконалення судової практики тощо. До спеціальних належать 

тактичні та стратегічні заходи, що вживаються окремими особами у конкретних 

правовідносинах для попередження недобросовісної поведінки, в тому числі 

зловживання правом, з боку інших учасників відносин. Спеціальні заходи 

попередження зловживання правом можуть мати як фактичний, так і юридичний 

характер. Спеціальні заходи можуть, зокрема, передбачатися на локальному рівні, – 

наприклад, заходи щодо забезпечення балансу інтересів всіх учасників відносин 

тощо.  

Загальними способами попередження зловживання правом в 

корпоративних правовідносинах є наступні: (1) Удосконалення судової практики; 

(2) Виконання вимоги чіткості правового регулювання; (3) Розвиток нормативного 

регулювання: скасування отримання печатки суб'єктами господарювання; 

зменшення кворуму загальних зборів товариств; зміни до ЗУ «Про депозитарну 

систему» щодо укладення договору на обслуговування рахунка дематеріалізованих 

цінних паперів; 3.1. заходи, запроваджені Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07 

квітня 2015 року: 3.1.1. Інститут незалежних директорів (функціональне 

призначення; вплив чисельності наглядової ради та пропорції її незалежних членів 

на ефективність протидії зловживанню правом на управління; створення наглядової 

ради з кількістю членів в три, в крайньому випадку - п'яти осіб в українських 

реаліях; заходи збереження «незалежності»); 3.1.2. Зміни в порядку виплати 

дивідендів; 3.1.3. Внесення інформації, визначеної  у пропозиціях щодо членів 

наглядової ради у бюлетень для кумулятивного голосування (зміни до статті 38 ЗУ 

від 07.04.2015 № 289-VIII); 3.1.4. Зміни у порядку регулювання правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість; Використання заходів, передбачених ч.4 статті 

67 ГПК України; Переважне право купівлі частки в статутному капіталі (акцій); 

Реформування організаційно-правових форм товариств; Реформування підходів до 
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ревізійної комісії в ТОВ та ТДВ; Способи протидії грінмейлу (запровадження 

високих ставок податків на дохід, отриманий від грімейлу; внесення осіб до 

«чорного списку»; заборона виплати платежів за грінмейл; повернення прибутків, 

отриманих від грінмейлу); Встановлення цивільно-правової відповідальності 

посадових осіб товариства; Уніфікація фінансової звітності товариств відповідно до 

міжнародної практики; Створення окремих державних органів та організацій, 

покликаних сприяти захисту прав господарських товариств та їх учасників; 

Створення спеціальних компенсаційних фондів. 

Поряд з загальними, існують спеціальні способи попередження 

зловживання правом в коропоративних правовідносинах: (1) Забезпечення 

балансу інтересів учасників корпоративних правовідносин; Застосування доктрини 

«зобов'язання вірності спільній меті товариства»; (2) Укладення акціонерних 

договорів; (3) Заснування товариства за англо – американським правом; (4) 

Реалізація повноважень товариств при визначенні підстав для відмови у включенні 

до порядку денного пропозицій акціонерів – власників менше, ніж 5 відсотків акцій; 

(5) Вибір адекватної організаційно – правової форми товариства цілям учасників та 

особливостям їх взаємовідносин (врахування критеріїв та способів обрання 

персонального складу органів товариства (наприклад, наглядової ради в АТ)); (6) 

Врахування структури власності товариства; (7) Способи попередження 

зловживання правом на інформацію: надавати лише запитуваний обсяг інформації, 

не збільшуючи його за власною ініціативою; перевіряти правомочність адресата 

запиту; у разі недостатності часу для своєчасного надання запитуваної інформації 

попереджати про це учасника для уникнення звинувачень в ухиленні від її надання; 

надавати копії документів лише на платній основі; контроль за доступом до 

інсайдерської інформації; попередження виявів корпоративної розвідки, 

стороннього впливу на керівництво; використання в свою чергу в службі 

економічної безпеки способів і методів конкурентної розвідки; ведення журналу 

адресатів та наданої інформації, що дозволить зробити висновки про інтерес осіб, а 

також фактичну афілійованість або спрямованість на об'єднання зусиль певних 

учасників. (8) Способи попередження недружніх поглинань: консолідація 

контрольного пакета акцій або частки при наявності великої кількістю міноритаріїв; 

запровадженя серйозного контролю за збереженням документів та печатки (у разі 
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наявності) товариства; запровадження системи підбору працівників до органів 

управління товариством; обрання такої моделі виконавчого органу, за якої 

передбачено наявність незалежних менеджерів (залучених зовнішніх консультантів, 

наприклад);  високий рівень забезпечення діяльності товариства та своєчасне 

виправлення помилок; створення позитивного образу керівництва товариством; 

заходи для підвищення інтересу членів органів управління в добросовісній 

поведінці; запровадження посади корпоративного секретаря; правильне та 

досконале складання установчих документів товариства, в тому числі із 

урахуванням стратегій попередження недружніх поглинань (не всі з них можуть 

поки що бути застосовані в Україні з огляду на імперативність українського 

корпоративного законодавства); (9) Способи попередження дублювання органів 

товариства: створення індивідуальних форм внутрішніх документів; послуга 

державного реєстратора щодо запиту до товариства перед внесенням 

найважливіших змін до реєстру; (10) Заборона скликання наступних загальних 

зборів акціонерів до проведення вже скликаних; (11) Моніторинг зміни складу 

акціонерів: систематичне надання інформації, аналогічної зведеному обліковому 

реєстру акціонерів; використання розкритої, згідно із ЗУ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів 

юридичних осіб та публічних діячів» № 1701-VII від 14 жовтня 2014 року; (12)  

Встановлення додаткових заходів контролю за розпорядженням майном товариства, 

особливо щодо товариств, відмінних від акціонерних; (13) Інформаційна робота з 

міноритарними учасниками. 

Наша система не є закритою, відтак не містить виключного переліку способів 

попередження зловживання правом. Однак ми спробували об'єднати та розглянути 

основні нормативні та тактичні способи та заходи за критерієм їх дієвості і 

інноваційності та поширеності і оцінки їх ефективності, а також розглянути 

зарубіжний досвід, який уже може бути використаний або має бути врахований в 

поточних та майбутніх законодавчих ініціативах. 

В науці існують і інші погляди на систематизацію і класифікацію способів 

протидії зловживанню правом в корпоративних правовідносинах, які також 

частково були враховувані при формуванні нашої системи[293, c. 62-63;100, с.79-80; 

232, с. 98-100]. 
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В цілому система загальних способів попередження зловживання правом в 

корпоративних правовідносинах залежить від правових традицій тієї чи іншої 

країни. Наприклад, для Великобританії та Німеччини більш характерними є 

включення відповідних механізмів до локальних актів товариства, в той час як для 

США характерним є наділення органів товариства значними дискреційними 

повноваженнями та передбачення суворої відповідальності за порушення обов'язків 

та вимог добросовісності (duty of care, duty of loyality, які будуть розглянуті нижче). 

Таким чином, європейський підхід більше спрямований на попередження 

зловживання правом та формування об'єктивних правил поведінки у відповідних 

ситуаціях, натомість американська практика йде індуктивним шляхом – формування 

індивідуального плану захисту у конкретних ситуаціях[329, c. 800-801]. Крім того, 

одним з ключових чинників у недопущенні зловживання правом є надання всім 

акціонерам реальної можливості впливати на призначення та усунення членів 

органів товариства, випуск нових акцій, локальне нормотворення – саме в цих 

сферах забезпечується реалізація основних інтересів учасників, що в підсумку 

забезпечує баланс інтересів та усуває підстави для зловживання правом. 

З цією метою можуть використовуватися локальні акти товариств, наприклад, 

положення про окремі органи управління [288,c.102-103], де серед іншого можуть 

бути передбачені механізми відповідальності членів органів управління [291, c. 111]. 

Максимальна увага до процедурних питань організації та діяльності  товариства, 

чітке дотримання законодавства, правильна і продумана політика товариства 

мінімізують шанси недобросовісних осіб знайти привід для початку зловживання 

правом [291, c.160]. Іноземний досвід показує, що товариства з досконало 

продуманою схемою управління, яка ґрунтується на законності, економічній 

доцільності, управлінській раціональності, а також на гармонійних відносинах між 

всіма учасниками, значно більш захищені від грінмейлу або інших зловживань[286], 

що розглядалися вище. 

Важливим загальним засобом попередження зловживання правом у 

корпоративних правовідносинах є удосконалення судової практики. В даній 

категорії справ виключне значення має ухвалення судом справедливих рішень, на 

основі загальноправових та інших принципів права (наприклад, верховенства права, 

добросовісності, розумності тощо). Судова практика повинна бути уніфікованою, 
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рішення ухвалюватися оперативно. Не останню роль грає також довіра суб'єктів 

права до судової системи [291, c. 113, 125]. Загалом роль суду у протидії 

зловживанню правом відображається шляхом підняття рівня правозастосування в 

межах функціонально-правових заходів по протидії зловживанню правом, поряд з 

ідеологічними та нормативно-правовими заходами [256, c. 372]. 

Виконання вимоги чіткості правового регулювання в європейському праві 

розглядається як головна умова попередження зловживання правом, що стосується 

як способу викладу норм, так і побудови системи нормативних актів[349, c. 320], що 

є особливо актуальним і для України.   

Розвиток нормативного (в тому числі корпоративного) регулювання 

відповідних відносин як загальний засіб попередження зловживання правом має 

своєю ціллю підвищення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості 

товариств, а також забезпечення прозорого та ефективного регулювання 

корпоративних відносин через побудову комплексної та ефективної системи норм. 

Відповідно до даних Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації (в 

межах критеріїв рейтингу «Doing Business 2015») якість норм та правил 

корпоративного управління є основою функціонування ринків та розвитку 

економіки[338]. Для досягнення позитивного результату необхідним є введення в 

законодавство та правозастосовну практику принципів корпоративного управління, 

забезпечення балансу інтересів і гнучкості законодавства для обрання адекватної 

моделі регулювання [291, c. 110]. Так за даними вже згаданого рейтингу «Doing 

Business 2015»  найважливішими аспектами корпоративного управління є 

незалежність та структура виконавчого органу, прозорість та розкриття інформації 

товариством, права акціонерів щодо посадових осіб товариства та загальний 

високий рівень захисту міноритарних акціонерів[338]. Відтак завданням України є 

виконання даних завдань. 

Так Законом України «Про внесення змін до статті 41 Закону України «Про 

акціонерні товариства» щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств з 

мажоритарними корпоративними правами держави» від 13 січня 2015 року № 91 – 

VIII (згодом був скасований ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про 

акціонерні товариства» № 272 – VIII від 19.03.2015) було зменшено кворум для 

проведення загальних зборів. Суттєві зміни запропоновано ЗУ від 07.04.2015 № 289-
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VIII, що набирає чинності в частині, що стосується корпоративних прав, з  травня 

2016 року. Зокрема  передбачається підвищити рівень захисту прав інвесторів через: 

запровадження похідного позову (право міноритарного акціонера подати позов в 

інтересах товариства про відшкодування збитків); впровадження відповідальності 

посадових осіб господарських товариств у випадку завдання шкоди товариству 

їхніми неправомірними діями; встановлення порядку визнання правочину, 

вчиненого посадовою особою, недійсним та повернення прибутку, отриманого за 

результатами такого правочину; надання права позивачу на отримання 

відшкодування від товариства своїх витрат у зв’язку з судовим розглядом справи за 

позовом до посадової особи товариства про відшкодування завданих товариству 

збитків – у межах фактично одержаних товариством сум; створення умов для 

переходу квазі-публічних акціонерних товариств у приватну форму; введення 

інституту "незалежних директорів", які будуть представляти інтереси міноритарних 

акціонерів у ПАТ; встановлення детального регулювання угод із 

заінтересованістю[46, c. 1-3], яке буде враховувати інтереси всіх акціонерів. 

Помітною новацією законодавства є зміна кворуму загальних зборів 

акціонерів з 60 відсотків на більше, ніж 50. Внаслідок прийняття Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» від 19.03.2015 

№ 272-VIII втратив чинність ЗУ «Про внесення змін до статті 41 Закону України 

«Про акціонерні товариства» щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств 

з мажоритарними корпоративними правами держави» від 13 січня 2015 року № 91 – 

VIII, однак тенденція до зменшення кворуму збереглась. Вимога щодо визнання 

правомочності загальних зборів акціонерного товариства (кворуму) лише за умови, 

коли у зборах беруть участь акціонери, що володіють в сукупності не менш як 60 

відсотками голосуючих акцій, дає можливість власникам, що сукупно володіють від 

40 до 50 відсотками акцій, навмисно блокувати проведення загальних зборів. Це 

може призводити до свідомого затягування у прийнятті важливих рішень 

акціонерами, а також спричиняти зловживання та порушення корпоративних прав та 

інтересів більшості акціонерів[48]. В цілому така зміна є позитивною з точки зору 

демократизації акціонерних товариств та зменшення впливу мажоритарних 
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акціонерів на здійснення діяльності товариства. Також вдалим є встановлення 

перехідного періоду набуття чинності для більшості акціонерних товариств (з 

участю держави менше 50 відсотків) до 1 січня 2016 року, що відповідає 

забезпеченню принципу стабільності та передбаченості, в тому числі умов ведення 

бізнесу. Така зміна в цілому сприятиме усуненню умов для зловживання правом на 

участь у загальних зборах, що приведе до підвищення інвестиційної привабливості 

українських товариств. 

Оцінка норми про зменшення кворуму загальних зборів АТ дає можливість 

зробити висновок про те, що вона в цілому відповідає іноземній практиці та сприяє 

боротьбі зі зловживанням правом на управління і може розглядатись як загальний 

спосіб протидії зловживанню правом в корпоративних правовідносинах. Однак 

такий захід не завжди є достатнім, тому перспективним видається дослідження 

іноземної практики застосування інституту кворуму загальних зборів. 

В той же час норма щодо зниження кворуму до 50 відсотків не є абсолютним 

засобом для протидії різного роду зловживанням. Іноземній, зокрема англійській, 

практиці відомі і ситуації, коли для кворуму є необхідною участь хоча одного 

представника – учасника акціонерів привілейованих акцій або акціонера 

конкретного класу акцій[323, c. 472], що розглядається як спосіб протидії 

зловживанню правом на управління акціонерів – власників простих акцій.   

Цікаво, що в англійській практиці кворум встановлюється Статутом товариства 

та складає в більшості випадків кількість акціонерів, які в сукупності володіють від 

50 відсотків голосів. В деяких випадках застосовується вимога кваліфікованого 

кворуму: має бути представлена певна кількість голосів привілейованих акцій 

загалом або привілейованих акцій певного класу[323, c. 469]. Наприклад, правилами 

про проведення загальних зборів однієї компанії передбачено, що чергові загальні 

збори є чинними незалежно від кількості представлених голосів на зборах, а 

позачергові – якщо присутніми є акціонери-власники 50 відсотків акцій[369]. У 

Франції для проведення зборів досить присутності акціонерів, які володіють 25% 

голосуючих акцій. У законодавстві Чехії планка кворуму АТ встановлена на рівні 

простої більшості, тобто 50%+1 акція, однак передбачена й норма, коли АТ 
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самостійно закріплює в статуті необхідну кількість голосуючих акцій. У Німеччині, 

Польщі й Болгарії питання кворуму має визначатися в статутних документах АТ. У 

США взагалі правочинна та кількість акціонерів, яка присутня на зборах[162]. 

Цікавою та обговорюваною в іноземній літературі є практика Індії. Згідно із змінами 

від 12 вересня 2013 року до Акту про компанії кворум визначається кількістю 

членів, які його складають, незалежно від того, яким відсотком голосів вони 

володіють, в залежності від загальної кількості учасників товариства: 5 (по 1000 

осіб); 15 (1001 – 5000 осіб); 30 (більше 5000 осіб). Для ПрАТ кворум складає 2 особи 

– учасника[365; 342]. Цікаво, що останнім часом на практиці кворум може 

вважатись таким, що є досягнутим, якщо акціонер знаходиться в іншому місці, 

однак є «присутнім» за допомогою скайп або інших засобів зв'язку. Неврахування 

цієї норми викликало стурбованість практикуючих юристів[342].  Якщо станом на 

півгодин після початку загальних зборів кворум не зібраний, збори переносять на 

той же час і день через тиждень. Якщо і тоді кворуму не буде – присутні особи 

вважаютсья достатньою кількістю для проведення загальних зборів[365]. Така 

норма сприяє усуненню зловживанням правом на участь у загальних зборах шляхом 

ігнорування їх проведення. Відповідно загальні збори з одного боку можуть бути 

проведені з розумною кількістю членів, яка дозволяє обговорювати та приймати 

рішення, з іншого боку одна особа – власник контрольного пакета втрачає 

можливість блокування проведення зборів. При цьому кворум може відрізнятись 

залежно від виду загальних зборів: чергових або позачергових[385], що є цілком 

позитивною практикою. 

Варто відзначити, що для ТОВ також зменшено кворум загальних зборів 

(Закон України «Про внесення змін до статті 60 Закону України «Про господарські 

товариства» (щодо зменшення кворуму загальних зборів учасників товариства з 

обмеженою відповідальністю)» № 816-VIII від 24.11.2015). Згідно з даним Законом 

кворум зменшено з 60 до 50 відсотків. Установчими документами товариств, у 

статутному капіталі яких відсутня державна частка, може бути встановлений інший 

відсоток голосів учасників (представників учасників), за умови присутності яких 

загальні збори учасників вважаються повноважними[8]. Варто позитивно оцінити 
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вказану ініціативу з огляду на її мету – «захист прав учасників товариства з 

обмеженою відповідальністю на участь в управлінні товариством, що позитивно 

відобразиться на інвестиційному кліматі в Україні» [45]. Дані зміни відповідають 

іноземній практиці, де випадки кворуму від 50 відсотків є випробуваними[323, 

c. 472]. В той же час досі, що ні в даному Законі, ні в інших проектах не міститься 

способів вирішення безвихідних ситуацій у випадку, коли учасниками ТОВ є 2 

особи, кожен з яких володіє 50 відсотками акцій товариства. Мінімальним заходом є 

обов'язок товариства врегулювати це питання в Статуті. 

Ще однією проблемною ситуацією може стати наступна. Господарське 

товариство було засновано 2012 року двома учасники, які володіють 55 та 45 

відсотками часток відповідно. Статут товариства передбачав певний механізм 

стримування і противаг при здійсненні корпоративного права на управління. 

Очевидно, якщо кворум для проведення загальних зборів складав 60 відсотків, то 

Учасник 1, який володіє 55 відсотками часток міг бути наділеним вагомішими 

важелями впливу з огляду на імперативне право Учасника 2 – власника 45 відсотків 

часток заблокувати проведення загальних зборів.  

Перед учасниками товариства постане наступна ситуація. Якщо таке 

господарське товариство є АТ, то однозначним є те, що Учасник 1 зможе самостійно 

проводити загальні збори та приймати рішення, крім тих, для прийняття яких 

потрібна кваліфікована більшість голосів. Безумовно, що такий крок є позитивним. 

Але справедливим є зміна Статуту товариства, що надасть Учаснику 2 

альтернативні важелі впливу на управління товариством. Тому для реалізації 

власних інтересів Учасника 2 варто або розробляти більш цивілізовані способи 

співпраці з «сусідами по реєстру», ніж грубе блокування діяльності товариства. 

Наприклад, прийняття компромісних рішень, справедливий розподіл прибутку, 

диференціація необхідної кількості голосів для прийняття окремих рішень, спільне 

призначення посадових осіб товариства тощо. 

Якщо запропоноване господарське є ТОВ або ТДВ, то існує два альтернативних 

сценарія, якщо таке товариство утворено без державної частки.  

Товариство з обмеженою відповідальністю без державної частки має 
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альтернативні варіанти розвитку. Перший - якщо в статуті товариства було 

передбачено, що збори є повноважними за участі учасників, що сукупно володіють 

більш як 60 відсотків голосів. В такому випадку зазначені законодавчі зміни не 

впливають на подальшу діяльність товариства, крім випадків, якщо сторони 

бажають зменшити кворум згідно з новими можливостями, наданими законом. 

Адже в такому випадку в локальному акті товариства міститься норма, яка є 

спеціальною по відношенню до норми закону, та дозволяє товариству на власний 

розсуд визначити обсяг кворуму. Другий варіант є менш передбачуваним для 

учасників – якщо сторони в статуті передбачили, що збори вважаються 

повноважними, якщо кількість присутніх учасників відповідає вимогам ЗУ «Про 

господарські товариства». В такому випадку без волі учасників товариства 

змінюється їх можливість впливати на прийняття найважливіших рішень діяльності 

товариства – призначення посадових осіб, розподіл прибутку тощо. Адже раніше 

міноритарні акціонери зловживали своїм правом на участь у загальних зборах – 

неявка більш як 40 відсотків призводила до блокування проведення загальних 

зборів. 

В цілому, можна дійти висновку, що зменшення кворуму для проведення 

загальних зборів є позитивним кроком, що відповідає найкращій іноземній практиці. 

Адже мова йде не про достатню для прийняття рішення кількість голосів, а лише 

про можливість розпочати дискусію – провести загальні збори. Втім таке рішення 

законодаця має корелуюватися із зміною установчих документів та акціонерних 

угод. Відмова мажоритарного учасника йти на компроміс в цій частині має 

розцінюватися як зловживання правом на управління товариством. У разі якщо суди 

не кваліфікуватимуть вказані дії таким чином або не вживатимуть інших заходів для 

збереження балансу інтересів, навряд така правова нестабільність і 

непередбачуваність сприятимуть підвищенню інвестиційного клімату в Україні. 

Отже, збереження балансу інтересів учасників товариства є відправною точкою 

вирішення потенційних спорів, що можуть виникнути з огляду на останні 

законодавчі зміни. 

Як нами вже було відзначено суттєве позитивне значення мають зміни, 
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запроваджені ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо захисту прав інвесторів» № 289 – VIII від 07 квітня 2015 року (ЗУ 

від 07.04.2015 № 289-VIII) [208, c. 134-140]. 

Особливої уваги заслуговує запровадження інституту "незалежних 

директорів", який ми розглянемо через призму його функціонального призначення, 

впливу чисельності наглядової ради та пропорції її незалежних членів на 

ефективність протидії зловживанню правом на управління та заходи збереження 

«незалежності».   

Функціональне призначення. Відповідно до пункту 7 Преамбули 

Рекомендацій Комісії Європейських співтовариств від 15 лютого 2005 року «Про 

роль невиконавчих директорів або наглядових директорів лістингових компаній і 

про комітети (наглядової) ради» інститут незалежних директорів широко 

розглядається як засіб захисту інтересів акціонерів і інших заінтересованих осіб з 

подвійним спрямуванням: захистом інтересів міноритарних акціонерів та самого 

товариства. ЗУ від 07.04.2015 № 289-VIII даний інститут запроваджується і в 

Україні. Завданням уже згаданої теорії самозастосовного закону є створення такої 

наглядової ради, яка більшою мірою захищала б інтереси зовнішніх акціонерів, що в 

свою чергу дозволить закону розширити їх компетенцію[111, c. 52]. 

При чому в Європі, поряд з економічними теоріями корпоративного 

управління (агентська, теорія управлінських та заінтересованих осіб[132, c. 22-27])  

існує щонайменше дві рольові концепції незалежних директорів залежно від їхнього 

основного призначення, що обумовлено попитом на конкретну функцію. Так в 

англо-американській системі основною функцією є збалансування повноважень 

виконавчого органу та наглядової ради з огляду на низький рівень концентрації 

власності (багато некрупних акціонерів). В той час як для романо– германської та 

скандинавської систем характерною є висока концентрація капіталу в товариствах, 

тому головною метою незалежних директорів є захист інтересів міноритарних 

акціонерів від зловживань правом та порушень з боку мажоритаріїв. Можливо, саме 

такими особливостями пояснюється те, що у Великобританії голова наглядової ради 

є незалежним директором[350, c. 534]. 
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На нашу думку, варто враховувати особливість України, яка тяжіє до другого 

типу функцій незалежних директорів, однак низька правова та ділова культура 

учасників відносин вимагає мультифункціональності  незалежних директорів. 

Вимоги до таких осіб встановлені пунктом 10-1 частини 1 статті 2 ЗУ «Про 

акціонерні товариства» (в редакції змін ЗУ від 07.04.2015 № 289-VIII) та в цілому 

відповідають Додатку ІІ Рекомендації Комісії Європейських співтовариств від 15 

лютого 2005 року «Про роль не виконавчих директорів або наглядових директорів 

лістингових компаній і про комітети (наглядової) ради». 

Концептуальним призначенням незалежних директорів є спрямування 

політики компанії в стратегічному довгостроковому напрямку, визначення 

винагороди та контроль за діяльністю виконавчого органу, а також здійснення 

функції поєднувальної ланки між виконавчим органом та акціонерами[343, c. 92]. 

Відповідно запровадження інституту незалежних директорів покликано прямо 

та опосередковано протидіяти таким проявам зловживання правом як право на 

контроль за діяльністю товариства (в тому числі при аудиторських перевірках); 

право на отримання прибутку (винагорода посадовим особам товариства, завищений 

розмір якої впливає на зменшення; ситуація погіршується, коли учасник товариства 

є членом такого виконавчого органу); з боку товариства – вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість та недобрососвісні дії з відстороненням 

директора тощо. Ефективність діяльності незалежних директорів саме в цій частині 

покаже лише практика. 

Відповідно до частини 4 статті 53 ЗУ «Про акціонерні товариства» незалежні 

директори входять до складу наглядових рад публічних акціонерних товариств та 

АТ за участі держави: товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків 

акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерного товариства, 50 і більше 

відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходиться у статутних капіталах 

господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків. 

 У віданні незалежних директорів відповідно до частини 1 статті 56 ЗУ «Про 

акціонерні товариства» фактично знаходяться питання комітетів з питань аудиту, 

комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства і комітету з 
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питань призначень. Отже, контрольні та кадрові (управлінські) функції наглядової 

ради знаходяться під контролем незалежних її членів, що цілком відповідає 

найкращій європейські практиці та вимогам Рекомендацій Комісії Європейських 

співтовариств від 15 лютого 2005 року «Про роль не виконавчих директорів або 

наглядових директорів лістингових компаній і про комітети (наглядової) ради». Так 

п. 2.4.6. Консультативного документу до Рекомендацій Європейської Комісії щодо 

ролі незалежних або наглядових директорів від 05 травня 2004 року передбачено, 

що голова кожного із згаданих комітетів має бути доступним для надання 

відповідей на питання акціонерів на загальних зборах. Тож одним з найважливіших 

завдань забезпечення прозорості діяльності згаданих комітетів лишається виконання 

вимог реальної незалежності таких членів. 

Одним із  засобів виконання цього завдання є питання чисельності 

наглядової ради та пропорції незалежних її членів, а також її впливу на 

ефективність діяльності товариства та захисту прав та інтересів його учасників. Так 

в зарубіжній літературі даному питанню присвячені праці з математичними 

розрахунками та формулами максимізації такої ефективності[343, c. 92; 318; 319; 

320]. Зокрема встановлено, що більша кількість членів наглядової ради позитивно 

впливає на інвестиційну привабливість товариства з огляду на презумпцію 

прозорішого фінансового контролю[316, c. 3-37]. Так ідеальною є кількість членів 

від 6 до 15 осіб[333, c. 2570-2580], залежно від індивідуальних особливостей 

товариства. В той же час прямої залежності між ефективністю та кількісним 

складом встановити не вдалось[324].  

Другою цікавою гіпотезою є те, що чим більша кількість представників – 

акціонерів представлена у наглядовій раді, тим менша кількість незалежних 

директорів потрібна для забезпечення вимог відповідальної, етичної та ефективної 

діяльності такого органу. Тобто концентрація власників виступає замінником 

контролю[362, c. 231-250].  

На нашу думку, в правових реаліях України такий висновок є не зовсім 

справедливим з огляду на наступне. По-перше, самостійне здійснення акціонером 

функцій члена наглядової ради не виключає можливість представництва. Так згідно 
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з останніми змінами членом наглядової ради акціонерного товариства може 

бути лише фізична особа (частина 2 статті 53 ЗУ «Про акціонерні товариства»), в 

той час як до травня 2016 таким правом наділена і юридична особа. З одного боку 

таке обмеження полегшує діяльність наглядової ради, забезпечує можливість 

відповідності кваліфікаційним критеріям члена наглядової ради, з іншого – обмежує 

право учасника на самостійне здійснення управління товариством. В той же час 

відповідно до частини 3 статті 53 ЗУ «Про акціонерні товариства» до складу 

наглядової ради можуть входити представники акціонерів. По – друге, відповідно до 

останніх змін представник та акціонер відповідають солідарно за завдані збитки, 

тому представник наділений стимулом діяти відповідно (ч.8 статті 53 ЗУ «Про 

акціонерні товариства» в редакції, чинній з травня 2016). По – третє, для України 

характерною є висока концентрація капіталу, тому часто доводиться захищати від 

зловживань не товариство від менеджменту, а товариство і міноритарних учасників 

від їх мажоритарних колег. 

Таким чином, в практиці зарубіжного корпоративного управління панує 

математично доведена теорія про те, що чим більший кількісний склад наглядової 

ради, тим меншим є будь-який деструктивний вплив в тому числі і зловживання 

правом, в той же час після досягнення певної кількості членів наглядової ради 

відношення стає обернено пропорційним. Даний процес уповільнюється при 

збільшенні пропорції незалежних директорів. [343, c.100] Також незалежні 

директори розглядаються як засіб конвергенції інтересів[343, c.100], на нашу думку, 

всіх учасників корпоративних відносин – міноритарних та мажоритарних учасників 

та самого товариства, а також акціонерів - членів наглядової ради як окремої 

категорії осіб.  

Принагідно зазначити, що товариства з більшістю незалежних директорів 

рідше стають об'єктом недружніх поглинань, і якщо поглинання відбувається – таки, 

фінансові умови, що обговорюються в межах наглядової ради, а також правочини є 

більш сприятливими для акціонерів компанії[364, c.84]. Враховуючи українські 

правові традиції та підприємницьку культуру неважко помітити потенційну 

закономірність: для того, щоб максимально «розмити» голоси незалежних 
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директорів при прийнятті наглядовою радою непрофільних для них рішень (аудит, 

винагорода, призначення), тобто випадків, коли рішення приймається всім складом 

наглядової ради, може бути створена наглядова рада з великою чисельністю членів. 

Тому для максимально ефективного використання переваг інституту незалежних 

директорів, в тому числі як засобу протидії зловживанню правом мажоритарними 

акціонерами та (або) товариством в особі його органів є сенс створювати наглядову 

раду з кількістю членів в три, в крайньому випадку - п'яти осіб. 

Дані зміни є значним кроком вперед на шляху протидії зловживанню 

основними корпоративними правами, реалізація яких впливає на ефективність 

діяльності товариства, захисту правоохоронюваних інтересів всіх акціонерів, а 

також загального інтересу товариства – його процвітання. 

В той же час, доцільним є передбачення на законодавчому або локальному рівні 

наслідків втрати такої «незалежності» незалежним директором, окрім обов'язку 

скласти свої повноваження з огляду на можливість його невиконання та відповідно 

заходи збереження «незалежності». Такими механізмами можуть бути: майнова 

відповідальність члена наглядової ради за наслідками неповідомлення про втрату 

незалежності (передбачення її в договорі з ним або в Положенні про наглядову 

раду); наділення комітетів наглядової ради відповідними контрольними 

повноваженнями інші заходи, передбачені Статутом. Однак головним превенційним 

заходом має лишатись репутація такого директора, втрата якої означає припинення 

кар'єри незалежного директора в цій сфері, що фактично зводиться до питання про 

забезпечення кваліфікаційних вимог до незалежного директора. Зокрема в 

зарубіжній літературі йдеться про те, що хороший незалежний директор повинен 

привносити детальні знання відповідного типу господарської діяльності, 

поліпшувати управління та нагляд за діяльністю компанії, а також знижувати рівень 

конфліктності інтересів[340, c.49-64], тобто бути незалежним та професійним.  

Таким чином, з травня 2016 року в Україні почне формуватися практика 

діяльності незалежних директорів, основним завданням яких є захист інтересів 

міноритарних акціонерів, в тому числі від зловживання правом мажоритарними 

учасниками. З ефективним впровадженням даного інституту кількість проявів 
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зловживання правом з боку товариства в особі його органів має зменшитись. Такі 

заходи позитивно вплинули б на інвестиційний клімат в Україні в цілому та на 

прозорість в діяльності відповідних товариств зокрема. В той же час, актуальним 

видається питання забезпечення незалежності директора протягом часу здійснення 

його повноважень. Водночас новим викликом може стати розширення категорій 

товариств, де такі директори будуть включені до наглядових рад, а також 

збільшення пропорційної кількості незалежних директорів в складі рад. Крім того, 

незалежні директори потребуватимуть збільшення витрат на утримання наглядової 

роботи з огляду на рівень їхньої винагороди, високий рівень якої є гарантією 

професійності та добросовісності такого директора[208, c.138-139]. Ці та інші 

фактори мають бути враховані при подальших змінах та обранні тієї чи іншої моделі 

корпоративного управління та форми товариства.  

Відбулися зміни і в регулюванні порядку виплати дивідендів. Нами в межах 

попереднього розділу вже розглядались випадки зловживання правом на визначення 

порядку виплати дивідендів товариством в особі його виконавчого органу та 

наглядової ради. Вказані ж зміни спрямовані на уніфікацію такого порядку та в той 

же час надання свободи загальним зборам своїм рішенням визначити такий порядок 

(ч.5 статті 30 ЗУ «Про акціонерні товариства»). Так передбачено, що акціонерне 

товариство, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України 

або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається 

відповідним рішенням загальних зборів акціонерів. Такі умови для уніфікації 

порядку виплати дивідендів мають усунути передумови для зловживання правом 

товариства на визначення порядку виплати дивідендів. Однак в той же час, на нашу 

думку, дана проблема лежить скоріше не в законодавчій площині, а стосується 

питання добросовісності та правової і ділової культури. Отже, визначеність порядку 

виплати дивідендів є одним із загальних способів протидії зловживанню правом, 

який має бути реалізований належним чином, як на нормативному рівні, так і на 

локальному, в тому числі фактично. 

Позитивним є впровадження такого загального способу попередження 
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зловживання правом на управління товариством як зміни до статті 38 Закону 

України «Про акціонерні товариства», якими передбачається, що «інформація, 

визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради (чи є запропонований 

кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат 

пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора), 

обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти 

прізвища відповідного кандидата». Таким чином, введення в оману навіть 

найменш наближеного до реального управління справами товариства акціонера 

видається мінімально можливим.  

Відбулися зміни і в порядку регулювання правочинів, щодо вчинення 

яких є заінтересованість. Одним із лакмусових папірців ефективності 

корпоративного законодавства, в тому числі в контексті попередження зловживання 

правом, є дієвість механізму вчинення правочинів із заінтересованістю, критеріями 

якої є визначення суб'єкта схвалення такого правочину; змісту інформації, що 

підлягає розкриттю; відповідального суб'єкта за збитки, завдані товариству; заходи 

відповідальності до особи (осіб), відповідальної за прийняття рішення; порядок 

отримання акціонерами доказів у разі звернення з позовом до суду[338]. Українське 

законодавство в даній сфері є наразі є доволі фрагментарним, тому вчинення 

правочинів, що виходять за рамки ординарних, за українським правом є доволі 

рідкісним явищем. В розділі 2 роботи ми вже розглянули недоліки законодавчих 

змін в контексті створення умов для зловживання правом. Однак останні зміни, які 

набувають чинності з травня 2016 року відповідно до ЗУ від 07.04.2015 № 289-VIII, 

суттєво поліпшують правове регулювання в цій частині. 

Зокрема, по-перше, встановлено суму предмету правочину в 100 мінімальних 

заробітних плат, яка є мінімальним порогом, з якого можливим є ініціювання 

процедури надання згоди на вчинення правочину (ч.1 статті 71 ЗУ «Про акціонерні 

товариства»). Відтак правочини на незначні суми, навіть за наявності ознак 

заінтересованості, можуть вчинятися без надання згоди на них. Така норма є 

засобом забезпечення оперативності у прийняттті рішень, що в цілому не несуть 

загрози майновій стабільності товариства, а також протидії зловживанню правом на 

похідний позов. Так, у випадку відсутності такого обмеження кожен подібний 
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правочин був би значно затратнішим для товариства, навіть якби відповідав 

звичайним ринковим умовам з огляду на вимоги його незалежної оцінки (ч.5 статті 

71 ЗУ «Про акціонерні товариства»).Також акціонер міг би подавати позови в 

інтересах товариства з огляду на порушення вказаної норми щодо незначних 

правочинів, реагування на які потребувало б з боку товариства суттєвіших 

матеріальних ресурсів. Безумовно, що вартість предмету правочину може бути 

поділена для ухилення від застосування вказаних правових наслідків, однак це 

потребуватиме додаткових майнових і організаційних затрат з боку особи, яка бажає 

вчинити зловживання. 

По – друге, передбачено можливість встановлення додаткових випадків 

віднесення правочину до правочинів із заінтересованістю (ч.1 статті 71 ЗУ «Про 

акціонерні товариства»). Така норма дозволяє враховувати індивідуальні 

особливості товариства та вживати індивідуалізованих заходів попередження 

зловживання правом товариства на вчинення такого правочину без його схвалення у 

визначених законом випадках. 

По – третє, передбачено, що заінтересована особа повинна не лише 

повідомити про наявність заінтересованості, як це передбачено чинною редакцією 

норми, але і надати проект правочину та інформацію про ознаки заінтересованості 

(ч.4 статті 71 ЗУ «Про акціонерні товариства»). Однак, як нами вже було зазначено 

вище в контексті простих форм зловживання правом більш доцільним є 

повідомлення не ознак, а змісту заінтересованості. Наслідки відмінності даних 

понять вже були проаналізовані, тому лише відзначимо, що доцільно в Статуті 

товариства надати тлумачення терміну «ознаки заінтересованості» через поняття 

змісту – індивідуалізованих та конкретизованих фактів про таку заінтересованість. 

Така норма дозволить з'ясувати суть конфлікту інтересів, яка є чинником 

потенційних подальших зловживань посадовими особами, як явних, так і латентних. 

По – четверте, передбачено дифереційований порядок оцінки правочинів на 

предмет відповідності звичайним ринковим умовам (ч.5 статті 71 ЗУ «Про 

акціонерні товариства») для ПАТ (з використанням незалежної оцінки) та ПрАТ 

(наглядовою радою або з поширенням вимог про залучення незалежного аудитора). 

По – п'яте, встановлено, що на вчинення правочинів на суттєві суми (більше 

10 відсотків вартості активів товариства) потрібне схвалення загальних зборів (ч.7 
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статті 71 ЗУ «Про акціонерні товариства»). 

По-шосте, встановлено, що в тому числі у випадку затягування з прийняттям 

рішення наглядовою радою рішення виноситься на розгляд загальних зборів (абз.2 

ч.7 статті 71 ЗУ «Про акціонерні товариства»). 

По – сьоме, цілком усунено ризик зловживанням правом на вчинення значних 

правочинів із заінтересованістю в ПАТ з огляду на неможливість їх схвалення навіть 

загальними зборами (ч.9 статті 71 ЗУ «Про акціонерні товариства»). 

По – восьме, важливим кроком є норма п.4 абз 3 ч.10 статті 71 ЗУ «Про АТ». 

Так передбачена можливість надання на безоплатній основі гарантії, поруки, застави 

посадовою особою або акціонером товариства, що володіє 25 відсотками акцій 

товариства. Така норма є проявом найкращої зарубіжної практики, де поширеною 

умовою багатьох договорів є особиста гарантія бенефіціара – «personal guarantee»  (в 

українському правовому полі може бути відображена і іншими способами 

забезпечення виконання зобов'язань) або іншої особи, яка володіє прямим чи 

опосередкованим впливом на товариство. Такий «гарант» несе субсидіарну 

відповідальність за відповідними зобов'язаннями[356, c.8;370; 372;352]. 

Таким чином, зазначені зміни є загальним способом протидії зловживанню 

правом на вчинення правочинів із заінтересованістю як з боку заінтересованих осіб, 

так і самого товариства.  

Реформування організаційно – правових форм товариств. На нашу думку, 

також варто переглянути існуючі моделі корпоративного управління на предмет їх 

ефективності та застосовності: наприклад, організаційно-правова форма «ТДВ» 

майже не використовується  (крім випадків, прямо передбачених законом), а рідкісні 

випадки її застосування обумовлені скоріше репутаційними чинниками, ніж 

реальним впливом на рівень захисту інтересів кредиторів товариства. Так згідно з 

Концепцією проекту Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» від 6 лютого 2013 р. № 72-р на даний час механізм регулювання 

діяльності таких товариств не відповідає сучасним вимогам щодо його гнучкості та 

ефективності, а саме має, зокрема, такі недоліки: права учасників товариств не 

достатньо врегульовані або взагалі відсутній механізм їх реалізації та захисту; 

відсутній правовий механізм виключення учасника з товариства, що призводить до 

формування атмосфери взаємної недовіри та конфліктів між учасниками товариства; 
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відсутні норми щодо створення в товаристві наглядової ради, що істотно знижує 

рівень інвестиційної привабливості для іноземних інвесторів; відсутній дієвий 

механізм здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу та притягнення до 

відповідальності його членів; відсутній механізм вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість[22]. Іноді прогалини та колізії в законодавстві 

можуть використовуватись поряд зі зловживанням правом або в його межах, тому 

вдосконалення законодавства напряму впливає на мінімізацію можливостей для 

зловживання правом. 

В контексті важливості досконалості законодавства як чинника попередження 

зловживання правом варто розглянути питання реформування підходів до 

ревізійної комісії. Так законом передбачено обов'язкове створення ревізійної 

комісії в ТОВ та ТДВ. До даного органу мають входити лише учасники товариства 

в кількості не менше, ніж 3 особи. Фактично товариства з кількістю учасників 

менше трьох апріорі вимушені порушувати норму закону, оскільки не можуть 

створити ревізійну комісію з кількістю учасників, передбаченою законом. Крім того, 

якщо один з учасників є директором товариства, то для уникнення порушення 

норми мінімальним складом ТОВ має бути 4 особи. ТОВ є однією з 

найпоширеніших організаційно-правових форм товариств поряд з АТ. Часто таку 

організаційно-правову форму обирають одноосібні учасники. Виходить, більшість 

представників підприємницького сектору порушують норму закону, що може бути 

використано або недобросовісними учасниками для формальних звернень до суду з 

огляду на порушення свого інтересу. Тому пропонується [210, c.90] викласти 

відповідну норму статті 63 Закону «Про господарські товариства» в такій редакції: 

«Контроль за діяльністю дирекції (директора) товариства з обмеженою 

відповідальністю здійснюється ревізійною комісією, що утворюється загальними 

зборами учасників товариства з їх числа, в кількості, передбаченій установчими 

документами, але не менше 3 осіб. Члени дирекції (директор) не можуть бути 

членами ревізійної комісії. В товариствах, де кількість учасників становить менше 

трьох осіб, допускається утворення ревізійної комісії в складі однієї особи – 

ревізора. В товаристві, утвореному в складі одного учасника, який призначений 

директором даного товариства, ревізійна комісія не утворюється до включення до 
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складу учасників товариства інших осіб». 

З огляду на відносну недослідженість, цікаво розглянути способи 

попередження грімейлу. Для пошуку ефективних механізмів запобігання 

зловживанню правами учасників корпоративних правовідносин у формі грімейлу на 

законодавчому рівні корисно звернутися до законодавства іноземних держав. 

Запропоновані способи, на нашу думку, могли б бути запроваджені і в Україні. 

Так в низці національних правових систем передбачені високі ставки 

податків за дохід, отриманий від дій, що кваліфікуються як грінмейл[139, c.117-

121]. Наприклад, згідно з ст.5881 Кодексу законів про внутрішньодержавні доходи 

США акциз у розмірі 50 відсотків від доходу з операції грінмейлу підлягає сплаті до 

бюджету[351]. Також компанія-шантажист швидко потрапляє до чорного списку 

структур, з якими вести бізнес небезпечно. В науці висловлюється позиція [139, c. 

117, 121] про доцільність передбачення таких заходів і в українському 

законодавстві. В США у відповідь на хвилю грінмейлу, яка прокотилсь на початку 

1980-х років, кілька штатів (Нью Йорк, Арізона, Мінесота, Теннесі та Вісконсин) 

прийняли закони, які забороняють зареєстрованим в цих штатах товариствам 

здійснювати виплату грінмейла. Наприклад, у Нью – Йорку корпорації 

заборонено здійснювати викуп більше, ніж 10 відсотків акцій у акціонера за 

вартістю, більшою за ринкову, якщо тільки інше рішення не схвалено голосами ради 

директорів та мажоритарними акціонерами, за винятком, того чиї акції 

викуповують. Статутом товариства можуть бути передбачені вимоги більшої 

кількості голосів. В інших штатах, наприклад, Огайо та Пенсільванія, прибутки, 

отримані від грінмейлу підлягають поверненню[351]. В той же час, в окремих 

штатах (Делавер) посадова особа товариства, може попередити поглинання  шляхом 

«вибіркового викупу акцій», що є абсолютно законним, якщо було здійснено з 

добросовісних мотивів. Мотив в цьому контексті є добросовісним, якщо посадова 

особа діяла не з метою або не головним чином з метою зберегти посаду, [386] тобто 

всупереч право охоронюваному інтересу. 

Серед інших попереджувальних заходів загального характеру потрібно 

згадати встановлення цивільно-правової відповідальності посадових осіб 

товариства (принаймні на локальному рівні та в договорах) для уникнення 

потенційної загрози порушення прав акціонерів шляхом зловживання з боку 
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товариства, наприклад, через дії наглядової ради, та впливу окремих мажоритарних 

акціонерів на таких посадових осіб, оскільки це в свою чергу може заподіювати 

шкоду діловій репутації товариства [159, c.114]. Крім того, в останніх дослідженнях 

йдеться також про цивільно-правову відповідальність не лише посадових осіб, а і 

самого товариства та його учасників [142, c.9-10]. 

Не менш важливим загальним заходом є уніфікація фінансової звітності 

товариств відповідно до міжнародної практики. Так пропонується 

використовувати Стандарти міжнародної фінансової звітності на основі 

Загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, розроблених на основі 

розробок органів стандартизації в США. Дана система визнається найбільш 

ефективною в світі[338]. Безперечно, що некритичне та необдумане прийняття тих 

чи інших стандартів створило б більше проблем, ніж вирішило. Проте переваги в 

довгостроковій перспективі є очевидними: усунення можливих зловживань 

фінансового характеру з боку мажоритарних акціонерів через вплив на посадових 

осіб товариства, що в підсумку сприятиме підвищенню рівня прозорості і 

зрозумілості українських товариств для іноземних інвесторів тощо. 

Таким чином, нами були розглянуті загальні способи попередження 

зловживання правом в корпоративних правовідносинах. На відміну від загальних 

способів попередження зловживання правом, спеціальні є більш 

індивідуалізованими та виникають здебільшого в межах або для цілей конкретних 

правовідносин, які вже виникли або можуть виникнути в майбутньому.  

На початку даного підрозділу нами було здійснено спробу систематизувати 

окремі з них, однак з огляду на їх ситуативний характер та неможливість 

прогнозування точного сценарію зловживання, їх повна систематизація видається 

ще менш можливою. Тож перейдемо до розгляду деяких з них. 

Забезпечення балансу інтересів учасників корпоративних правовідносин є 

одним із ключових способів протидії зловживанню правом в корпоративних 

правовідносинах. Так Д.І. Дєдов зазначає, що ігнорування інтересів різних груп 

учасників товариства веде до негативних наслідків для самого товариства. 

Відсутність збалансованого задоволення інтересів учасників може мати наслідком 

цілий ряд корпоративних конфліктів і судових спорів[147, c.94]. О.В. Чернокальцева 

акцентує в даному контексті увагу на необхідності встановлення меж, в рамках яких 
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можуть правовим шляхом і взаємовигідно взаємодіяти товариство та учасник[293, 

c.103]. Також досягнення балансу інтересів можна розглядати і серед спеціальних 

заходів попередження зловживання правом як один із основних способів мінімізації 

ризиків у цій сфері. Якщо особа максимально задовольняє свій інтерес, не вдаючись 

до недобросовісних дій, то у неї не виникає бажання зловживати своїми правами і 

нести при цьому додаткові матеріальні та репутаційні ризики. Ризик виникнення 

корпоративних конфліктів та ступінь врахування інтересів всіх учасників товариства 

перебувають в обернено-пропорційній залежності. 

Одним із засобів забезпечення балансу інтересів, а також протидії 

зловживанню правом та «домінуючим становищем учасника» або «блокуючою 

меншістю» (мажоритарієм та міноритарієм відповідно) у німецькому праві виступає 

«зобов'язання вірності спільній меті товариства». Даний механізм може 

застосуватись до всіх видів партнерств, крім публічних акціонерних товариств. 

Порушення вказаного обов'язку тягне за собою обов'язок відшкодування шкоди 

товариству. Механізм реалізації даного інституту був детально розроблений 

судовою практикою німецьких судів у справах «Лінотоп» (1975 р.); «Саксонське 

молоко»; «Гирмес» (1988 р.). Фактично голосування «проти» на загальних зборах 

товариства з питань, негативне вирішення яких може спричинити шкоду товариству, 

в тому числі потягнути його неплатоспроможність, а також голосування «за» 

рішення, які мають наслідком значне погіршення становища окремих категорій 

учасників (наприклад, зменшення статуного капіталу таким чином, що фактично 

знеціненими є акції дрібних акціонерів) є зловживанням певним правом учасника та 

має наслідком обов'язок відшкодувати шкоду [114, c.124,127,129,131,133, 138]. 

Важливим засобом досягнення балансу інтересів в межах конкретного 

товариства є акціонерні та інші корпоративні договори, які є інструментом 

забезпечення гнучкості корпоративного законодавства. Умовами, які можуть бути 

предметом такого виду правочинів є положення з корпоративного управління, 

механізми виходу з безвихідних ситуацій, порядок розподілу дивідендів, окремі 

правила випуску акцій. В той же час імперативність українського законодавства та 

консервативність судової практики нівелюють всі позитиви та можливості такого 

механізму, зумовлюючи непривабливість українського права для непрямих 

інвестицій [376, c.11]. Акціонерні договори можуть виступати юридичним 
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механізмом збалансування інтересів мажоритарних та міноритарних акціонерів, 

узгодження позицій міноритарних акціонерів, що в свою чергу підвищує шанси її 

реалізації, надавати гнучкості системі корпоративного управління[293, c.51-52] Для 

вдосконалення корпоративного законодавства в цій частині вже ведеться робота в 

напрямку запровадження корпоративних договорів на невизначений строк з 

диференціацією їх умов для акціонерних товариств та товариств з часткою держави. 

Поряд з цим пропонується запровадити поняття опціонів в ЦК України. Для 

подолання жорсткості корпоративного законодавства також дискутується 

питання[376, c.11] необхідності нових підходів до ТОВ та передбачення інститутів 

гарантій, імунітетів  та обмежень відповідальності в договорах про відчуження 

частки (акції). 

Слід відзначити, що внаслідок проблем української практики у сфері 

корпоративних правовідносина та ряду інших причин, учасники відносин часто 

ідуть на штучне створення іноземного елементу для уможливлення регулювання 

корпоративних відносин за англо-американським правом, що свідчить про 

надзвичайно широку поширеність такої стратегії. Безумовно, що не останню роль в 

даному процесі відіграє недосконалість українського законодавства, а також 

функціонально – організаційні аспекти, пов'язані з його реалізацією, в тому числі 

відсутністю дієвих механізмів попередження і захисту від зловживання правом.  

Відтак комплексним засобом попередження зловживання правом в 

корпоративних правовідносинах є заснування товариства за англо-

американським правом (тобто в іноземній юрисдикції, поза територією України), 

оскільки гнучкість даного правового режиму дозволяє максимально 

індивідуалізовано врегулювати діяльність конкретного товариства та передбачити 

гнучкі механізми попередження зловживання правом в корпоративних 

правовідносинах. Американське право характеризується розвиненим регулюванням 

процесів «злиття і поглинання» та змісту відповідних транзакційних документів; 

вимогами щодо добросовісного ведення документообігу (в тому числі збереження 

всіх релевантних документів та листування) та ретельної розробки документації; 

ширшими можливостями щодо отримання інформації «про товариство, а не акцію». 

Важливу роль відіграє інститут корпоративного секретаря, який опікується 

питаннями прав акціонерів [102, c. 166]. Проте варто пам'ятати, що у разі реєстрації 
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за кордоном товариство в Україні вважатиметься іноземним. Взагалі таку стратегію 

можна охарактеризувати, як уникнення ризиків, пов'язаних зі зловживаннями, що 

грунтуються на особливостях національної правової системи.   

В той же час українське законодавство в цій частині рухається в напрямку 

гармонізації та конвергенції правових сімей, в тому числі розширення 

повноважень товариств при визначенні підстав для відмови у включенні до 

порядку денного пропозицій акціонерів - власників менше, ніж 5 відсотків 

акцій шляхом передбачення локальними актами товариства таких підстав 

(абзац 4 частини 7 статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» в редакції з травня 2016 

року), можливість зміни черговості питань порядку денного (частина 10 статті 40 ЗУ 

«Про акціонерні товариства») є кроком до забезпечення гнучкості корпоративного 

законодавства, що позитивно впливає на інвестиційну привабливість української 

юрисдикції. Також створено передумови для акціонерних угод в частині 

призначенні спільного представника від акціонерів (частина 5 статті 53). 

Серед спеціальних попереджувальних заходів важливе значення має вибір 

адекватної організаційно-правової форми товариства цілям учасників та 

особливостям їх взаємовідносин. При прийнятті рішення потрібно визначити 

критерії вибору, а також способи обрання персонального складу органів товариства 

(наприклад, кумулятивного голосування для обрання членів наглядової ради). 

Концептуально трьом учасникам навряд чи варто створювати АТ, якщо вони не 

впевнені в добросовісності одного з них, оскільки процедура виключення учасника 

не передбачена для АТ, натомість може бути реалізована в порядку ст. 64 ЗУ «Про 

господарські товариства». Якщо кількість учасників є незначною, і товариство не 

збирається здійснювати публічне розміщення акцій, прийнятною буде форма ТОВ, 

проте потрібно мати на увазі, що можливості контролю (наприклад, за значними 

правочинами) у ТОВ є значно меншими, ніж в АТ [291, c. 158-159]. Е. Кучеров 

виділяє такі критерії обрання організаційно-правової форми, як можливість 

передання інструментів володіння товариством або її частиною іншим особам; 

підвищення рівня конфіденційності інформації про власників товариством; частка в 

статутному капіталі товариства, яка може впливати на його діяльність; механізми 

впливу на деструктивного учасника [203]. Для попередження недружніх поглинань 



 131 

важливого значення набуває прозора система контролю в товаристві за складовими 

юридичного (дотримання норм законодавства, передбачення окремих механізмів на 

локальному рівні) та організаційного (чітка реалізація закріплених механізмів) 

критеріїв. 

Ще одним прикладом важливості обрання адекватної форми корпоративного 

управління є нюанс визначення персонального складу органів товариства. Члени 

наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються кумулятивним 

голосуванням, в той час як в приватному акціонерному товаристві такий порядок 

може бути змінений Статутом (частина 10 статті 53 ЗУ «Про акціонерні 

товариства»). Таким чином, в ПрАТ можливим є спрощений порядок обрання 

наглядової ради, що обумовлено концептуальними відмінностями між ПАТ та 

ПрАТ. В той же час функцією постійного представництва інтересів кожного 

акціонера в наглядовій раді обумовлена норма частини 6 статті 53 ЗУ «Про 

акціонерні товариства» («повноваження члена наглядової ради, обраного 

кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені 

достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу 

наглядової ради»). Таким чином, засновники ПрАТ, які в договірному порядку 

відмовляються від даного важелю контролю та реалізації свого права на 

представництво інтересів при здійсненні права на управління, ризикують, що при 

неможливості здійснення їхнім представником або особисто повноважень члена 

наглядової ради, остання продовжить приймати рішення з нехтуванням інтересів 

такої особи. Відповідно кумулятивне голосування саме по собі покликано 

максимально захищати інтереси міноритаріїв, а порядок припинення повноважень 

даного органу законодавчо пов'язаний зі способом обрання його членів. Тому 

відмовлятись від даних переваг є сенс лише у випадку, коли сторони передбачають 

індивідуальні способи охорони своїх інтересів Статутом товариства або коли 

структура учасників характеризується максимальним рівнем фідуціарності. 

Отже, засновники товариства повинні враховувати пріоритетні для себе 

показники при обранні тієї чи іншої організаційно-правової форми. Чим більше вона 

задовольнятиме інтереси учасників, а також враховуватиме інші особливості, тим 
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менша імовірність зловживання правом з боку всіх сторін. 

При створенні товариства належну увагу потрібно приділяти структурі його 

власності. Сприятливі умови для зловживань створює розподіл часток в ТОВ як 

50:50. Навіть англійські суди не завжди здатні вирішити проблемні ситуації (т.зв. 

«deadlock»), коли протилежні позиції з того чи іншого питання займають два 50 – 

відсоткових акціонери (справа Росс проти Телфорд[371]). Очевидно, краще уникати 

такої структури власності, наприклад, шляхом залучення третього учасника або 

передбачення в установчих документах можливих шляхів виходу із безвихідних 

ситуацій. Більш дієвим є індивідуальний вплив на конкретні зловживання певним 

правом або на конкретні складні форми зловживань (наприклад, недружні 

поглинання). 

І в науковій літературі пропонується велика кількість рекомендацій, що 

спрямовані на недопущення зловживання окремими правами учасниками товариств. 

Так, О.В. Чернокальцева в рамках спеціальних заходів по попередженню 

зловживання правом на інформацію обґрунтовано пропонує: надавати лише 

запитуваний обсяг інформації, не збільшуючи його за власною ініціативою; 

перевіряти правомочність адресата запиту; у разі недостатності часу для 

своєчасного надання запитуваної інформації попереджати про це учасника для 

уникнення звинувачень в ухиленні від її надання; надавати копії документів лише на 

платній основі [293, c. 134-136]. Окрім того, звертається увага на важливість 

контролю за доступом до інсайдерської інформації; попередження виявів 

корпоративної розвідки, стороннього впливу на керівництво [238, c.8-10]; 

використання в свою чергу в службі економічної безпеки способів і методів 

конкурентної розвідки [182, c.110]. Також доцільним є ведення журналу адресатів та 

наданої інформації, що дозволить зробити висновки про інтерес осіб, а також 

фактичну афілійованість або спрямованість на об'єднання зусиль певних учасників. 

Серед заходів попередження недружніх поглинань розглядаються: 

консолідація контрольного пакета акцій або частки при наявності великої кількістю 

міноритаріїв; запровадженя серйозного контролю за збереженням документів та 

печатки (у разі наявності) товариства; запровадження системи підбору працівників 

до органів управління товариством [291, c. 55]; обрання такої моделі виконавчого 
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органу, за якої передбачено наявність незалежних менеджерів[338] (залучених 

зовнішніх консультантів, наприклад);  високий рівень забезпечення діяльності 

товариства та своєчасне виправлення помилок [277, c.52]. О.А. Дроздова пропонує 

приділяти належну увагу створенню позитивного образу керівництва товариством; 

вживати заходів для підвищення інтересу членів органів управління в добросовісній 

поведінці, наприклад, можливість придбання акцій [291, c. 160-162] (втім, на нашу 

думку, такий захід є не зовсім безпечним для самого товариства). 

О.В. Таращанська розглядає окремі заходи протидії щодо окремих стратегій 

недружніх поглинань. Серед тих, які не були названі вище, можна виділити 

запровадження посади корпоративного секретаря, що спрямоване на забезпечення 

політики відданості менеджменту і учасників товариству, а також на вчасне 

вирішення конфліктів [283,c. 132]. Цей захід передбачений ЗУ «Про акціонерні 

товариства», проте не виключено запровадження такої посади і в інших товариствах 

на рівні локальних актів. 

Одним із найбільш ефективних заходів попередження недружніх поглинань є 

правильне та досконале складання установчих документів товариства, що полягає у 

закріпленні положень, спрямованих на ускладнення процедури поглинання. 

Найбільш поширеними стратегіями, сформованими англоамериканськими 

юристами, є наступні, втім їх застосування в Україні є неможливим з огляду на 

імперативність українського законодавства, а відтак вони можуть бути застосовані 

лише у випадку заснування товариства в окремих іноземних юрисдикціях: 

положення про сегментоване (ешелоноване) правління, дирекцію (segmented board 

provision або staggered board amendment); умова про супербільшість (supermajority 

provisions) передбачає, що для прийняття рішення про поглинання необхідна 

кількість голосів, що перевищує кваліфіковану більшість (80-90% загальної 

кількості голосуючих акцій); положення про справедливу ціну (fair price provision); 

положення про період очікування (waiting period amendment) встановлює тривалий 

період (як правило, до кількох років), лише після закінчення якого небажаний 

покупець може завершити процедуру поглинання [100, c 79-80]; встановлення 

«золотих, срібних та олов’яних парашутів» [300, c. 98]; застосування т. зв. 

«oтруйних пігулок» (“poison pills”)[100, c 79-80;358; 332]; тактика «бджіл-вбивць» 

(“killer bees”)[100, c 79-80]. 
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Іноді внаслідок корпоративного конфлікту або спроб реалізувати недружнє 

поглинання відбувається дублювання органів товариства. В літературі звертається 

увага на те, що захист від таких зловживань практично неможливий, тому 

особливого значення набуває їх попередження [291, c. 138]. На нашу думку, такими 

заходами може бути чітке передбачення в локальних актах товариства форми 

документів, складених конкретним органом, повторення яких було б 

максимально складним для недобросовісного органу; взяття до уваги лише 

підписів посадових осіб, які містяться в картках юридичної особи. 

В даному контексті також пропонується запровадити таку адміністративну 

послугу, як укладення між товариством та державним реєстратором договору, 

відповідно до якого останній зобов'язаний робити запит до товариства про будь-

які зміни органів управління, зміни в розмірі статутному капіталі перед реєстрацією 

таких змін [288,c. 143]. Проте на нашу думку, такий механізм, навіть у разі 

закріплення його на законодавчому рівні, викликає певні запитання: по-перше, кого 

саме в товаристві реєстратор повинен повідомляти про такі зміни, щоб ця 

інформація не була перехоплена агресором або зловживачем; по-друге, як такий 

механізм вплине на оперативність внесення відповідних змін; по-третє, чи не 

перетвориться даний механізм на ще один засіб зловживання. 

Наступним способом попередження зловживання правом в корпоративних 

правовідносинах, як в межах зловживання правом на скликання загальних зборів в 

межах права на управління, так і в межах складних форм зловживання правом, може 

бути законодавча заборона скликання наступних загальних зборів акціонерів до 

проведення вже скликаних [270, C. 114]. Проте наразі такий захід є неможливим з 

огляду на ч. 3. ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства» для АТ. В ст. 61 ЗУ «Про 

господарські товариства» для ТОВ та ТДВ створено гнучкіший правовий режим, 

який дає можливість передбачити таке положення на локальному рівні, хоча загалом 

дана позиція лишається спірною. 

Виняткову важливість у процесі попередження зловживання правом в 

акціонерних товариствах має моніторинг зміни складу акціонерів. Цей захід 

безумовно корисний, оскільки дає можливість відслідковувати зміни складу 

учасників та своєчасно реагувати на будь-які підозрілі зміни. Можливість 

отримання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів була 
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передбачена розділом 8 Положення про депозитарну діяльність, затверджене 

Рішенням НКЦПФР від 17.10.2006 № 999. П.п. 3,4 глави 3 розділу 5 цього 

Положення було визначено порядок надання виписок про операції з цінними 

паперами та встановлені вимоги до їх змісту. 

З метою створення механізму для систематичного відслідковування змін щодо 

власників акцій певного товариств видавалось доцільним поєднати механізми, 

передбачені розділом 5 та 8 Положення та надати товариствам можливість укладати 

договори з депозитарієм про систематичне надання інформації, аналогічної 

зведеному обліковому реєстру, проте в порядку, передбаченому для надання 

виписок. Щодо введення подібного механізму висловлювалась і І.А. Тимаєва [288, 

c. 144]. Однак у зв'язку з прийняттям Закону України «Про депозитарну систему 

України» від 06.07.2012 № 5178-VI, що набрав чинності 11.10.2013 року (ст. 22); 

затвердженням Рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 № 735 нового Положення про 

провадження депозитарної діяльності (абз. 3 п. 8 р.6); втратою чинності Положення 

про депозитарну діяльність на підставі Рішення НКЦПФР від 25.03.2014 № 341; а 

також затвердженням Рішенням НКЦПФР від 15.08.2013 № 1518 Вимог до договору 

про надання реєстру власників іменних цінних паперів (п. 4,5) можливість 

отримання такої інформації може бути реалізована на систематичній основі в межах 

договорів про обслуговування випусків цінних паперів або про надання реєстру 

власників іменних цінних паперів шляхом отримання реєстру власників іменних 

цінних паперів[25]. Проте прописання комплексного механізму та однозначного 

формулювання такої можливості так і не було здійснено[204, c. 198]. Залишається 

тільки додати, що у разі появи потенційних загроз або ознак, що свідчать про перші 

прояви зловживання окремими акціонерами, товариство має якомога частіше 

поновлювати інформацію про склад акціонерів, а не лише перед проведенням 

загальних зборів, в профілактичних цілях. 

Для попередження зловживань з боку товариства доцільним є запровадження 

додаткових заходів контролю за розпорядженням майном виконавчим органом 

товариства. Законодавча основа для цього встановлена ч. 2 ст. 70 ЗУ «Про 

акціонерні товариства», якою передбачена можливість визначення додаткових 

критеріїв для віднесення правочину до значного Статутом товариства, і ст. 63 ЗУ 

«Про господарські товариства», що стосується контролю за діяльністю виконавчого 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z1550-13
http://zakon.rada.gov.ua/go/z1550-13


 136 

органу. Проте для товариств, відмінних від акціонерних, не встановлено 

спеціального порядку схвалення правочинів із заінтересованістю та значних 

правочинів, вчинених органами товариства. На нашу думку, передбачення таких 

механізмів на рівні локальних актів ТОВ та ТДВ є ефективним засобом 

попередження зловживання правами товариством. 

Одним із найпростіших, і в той же час важливих спеціальних заходів 

попередження недружніх поглинань та інших форм зловживання правом є 

інформаційна робота з міноритарними учасниками [267, c. 67], спрямована на 

повідомлення їх про діяльність товариства та його доходи і збитки, щоб учасники 

розуміли мотиви та причини прийняття тих чи інших рішень. 

Таким чином, в межах даного підрозділу нами були розглянуті окремі заходи 

попередження зловживання правом в корпоративних правовідносинах, а також 

здійснено їх систематизацію за критерієм кола осіб та ситуації застосування 

відповідного заходу, а також проілюстрували поєднання окремих заходів для 

попередження зловживання окремими правами, як у випадку загальних, так і у 

випадку спеціальних способів попередження зловживання правом. Підсумовуючи 

викладене вище, слід відзначити, що основним попереджувальним заходом 

залишається чесне, добросовісне, відкрите ведення справ товариством, що 

ускладнює пошук формальних підстав агресорами. Учасники товариства повинні 

приділяти достатню увагу вибору організаційно-правової форми товариства, 

підготовці установчих документів, відповідально ставитися до здійснення своїх прав 

та виконання обов’язків, а також здійснювати необхідні перевірки своїх ділових 

партнерів і вживати необхідних попереджувальних заходів у разі входження 

сторонніх осіб до складу товариства. 

3.2. Способи захисту від зловживання правом у корпоративних 

правовідносинах 

У разі недостатньої ефективності заходів, вжитих для попередження 

виникнення такого явища, як зловживання правом, учасники товариства змушені 

переходити до наступного етапу забезпечення своїх прав та законних інтересів – 

захисту від недобросовісних дій інших осіб. Захист від зловживання правом у 

корпоративних правовідносинах має низку особливостей[204, c. 196], на які 

потрібно звернути увагу детальніше. 
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По-перше, захист, на відміну від попередження, виникає у відповідь на 

конкретну форму зловживання правом конкретною особою (щоправда, не завжди 

достеменно відомим є «кінцевий» агресор). По-друге, основною метою захисту від 

зловживання правом є негайне припинення дій недобросовісної особи, відновлення 

становища, яке існувало до зловживання правом, а також створення умов, що 

унеможливлювало б його повторення. На практиці рідко вдається досягти всіх 

поставлених цілей, що свідчить про необхідність вдосконалення системи способів 

захисту від зловживання правом в корпоративних правовідносинах. По-третє, 

загалом система способів захисту від зловживання правом у корпоративних 

правовідносинах може бути побудована на основі системи способів захисту 

суб’єктивних цивільних прав[204, c. 196]. Так, можна виділити юрисдикційну та 

неюрисдикційну форми захисту корпоративних прав. В свою чергу, в межах 

юрисдикційної форми слід розрізняти судовий та адміністративний порядок.  

З огляду на особливості зловживання правом у корпоративних 

правовідносинах та – в окремих випадках – неефективність загальних способів 

захисту цивільних прав та інтересів необхідно звернути увагу і на специфічні 

способи захисту, характерні для даної сфери. Крім того, захист, як і попередження 

зловживання, відбувається на основі фактичних та юридичних засобів. 

Очевидно, що з огляду на складнощі у доведенні факту наявності зловживання 

правом з боку того чи іншого учасника, а також проблем з визначенням способу 

захисту, який має бути застосований судом, більш прийнятними часто є 

неюрисдикційні форми захисту. Неюрисдикційна форма охоплює звернення за 

захистом своїх прав до некомерційних організацій, професійних посередників, а 

також здійснення самозахисту [288, c.86-87, 99, 102]. В науці існують і інші підходи 

до систематизації способів протидії зловживанню правом. 

І.А. Тимаєва пропонує свою систему способів захисту від зловживання правом в 

корпоративних правовідносинах, де немає концептуальних недоліків, які б не 

дозволили її сприйняти. Ця система включає: загальні способи захисту; міжгалузеві 

заходи (наприклад, застосування засобів забезпечення позову); самозахист; фактичні 

дії (наприклад, розголошення в пресі про недобросовісні дії, інформаційна робота з 

колективом та учасниками; збирання інформації про особу, що зловживає правом; 

забезпечення фінансової, особистої та фізичної безпеки) [288, c. 146-175]. На думку 
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Д.А. Токарєва, дану систему необхідно доповнити також системою превентивних 

заходів (які були розглянуті нами вище) та економічними заходами, до яких він 

відносить моніторинг кредиторської заборгованості, контроль за діями органів 

товариства, об’єднання з дружніми товариствами [291, c.173]. На нашу думку, дані 

заходи дійсно є важливими, проте не можна погодитися з тим, що вони мають чисто 

економічний характер. 

По-четверте, важливого значення набуває виявлення мотивів недобросовісної 

поведінки окремих суб'єктів корпоративних правовідносин [291, c. 98], оскільки 

така інформація безпосередньо впливає на обрання способу захисту та формування 

тактики і стратегії такого захисту. 

По - п'яте, особливістю захисту від зловживання правом в корпоративних 

правовідносинах є те, що одні і ті ж самі дії можуть виступати як способом 

зловживання, так і способом захисту від нього [288, c. 113]. Прикладом може бути 

позов про визнання рішення загальних зборів недійсними. Але варто зазначити, що 

подання необґрунтованих позовів лише з метою створення спору про право, навіть 

на підставі неоднозначного тлумаченням правової норми, не може кваліфікуватися 

як зловживання правом з огляду на відсутність у особи суб'єктивного права [ 201, 

c.54-55]. 

В науці часто звертають увагу на відмінності в захисті прав та інтересів 

учасників АТ і ТОВ (ТДВ), що є наслідком відмінностей їх правової природи та 

структури управління. Проте, на нашу думку, ця різниця не настільки суттєва, щоб 

ділити способи захисту на кілька груп залежно від організаційно-правової форми 

товариства. Тим більше, в Україні організаційно-правові форми товариств не завжди 

відповідають тим ознакам, які відрізняють їх у західних країнах. Наприклад, в 

Україні дізнатися про склад учасників ТОВ та ТДВ значно простіше, ніж склад 

акціонерів АТ, хоча в західних державах пріоритет публічності стоїть в зворотньому 

порядку. Ті ж особливості товариства, які впливають на той чи інший спосіб захисту 

(наприклад, зловживання, пов'язані з емісією акцій, є неможливими в ТОВ та ТДВ), 

хоч і зумовлюють необхідність окремої стратегії, проте не впливають на можливість 

застосування загальних способів захисту. 

Єдиною нормою в законодавстві України, яка прямо передбачає наслідки 

зловживання правом, є норма ч. 3 ст. 16 ЦК України, згідно з якою суд може 
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відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи у разі порушення нею 

положень про недопущення зловживання правом. О.С. Губар розглядає такі можливі 

форми відмови в захисті права: а) відмова у примусовому здійсненні права; б) 

відмова в конкретному способі захисту права; в) позбавлення повноважень на 

результат, досягнутий шляхом недозволеного здійснення права; г) позбавлення 

суб’єктивного права в цілому; д) інші форми відмови в захисті права, визначені 

законом або договором [145]. В свою чергу В.Ю. Пашутіна акцентує увагу на 

необхідності закріплення в законодавстві принципу «недопущення зловживання 

корпоративними правами», оскільки його відсутність ніби-то перешкоджає суду 

встановлювати факти зловживань[242, c. 159-161]. Втім на нашу думку, сама по собі 

декларативна норма  не вирішить проблему, що лежить в скоріше в площині 

застосування норм права та добросовісного здійснення своїх прав. На створення 

цілісного механізму протидії звертає увагу і О.О. Мілетич, зазначаючи, що він має 

складатися із трьох елементів: запобіжних заходів, заходів протидії в процесі 

реалізації суспільних відносин, а також передбачення відповідальності в кожному 

конкретному випадку[233, c. 12]. Відтак пріоритетним є створення конкретних 

механізмів, які або запобігатимуть окремим формам зловживання, або робитимуть 

їх вкрай невигідними. Таким чином, сьогодні захист від зловживання носить 

здебільшого загальний характер. 

Ефективність цієї, загальної норми залишається спірною, оскільки по-перше, 

суд може, але не зобов'язаний застосувати такі наслідки; по-друге, такий захід може 

припинити процес зловживання правом, проте навряд чи призведе до відновлення 

порушеного права добросовісного учасника, а тому про повноцінний захист 

говорити не доводиться. Разом з тим, в науці відзначається така цікава тенденція, 

що посилення захисту прав учасників або товариства, яка в свою чергу призводить 

до посилення зловживання такими правами [166, c. 211], втім це не означає, що не 

потрібно розробляти відповідні захисні стратегії. 

Переходячи до систематизації способів захисту відзначимо, що з огляду на 

індивідуальність та чисельність форм зловживання правом неможливо 

систематизувати та передбачити всі способи захисту від зловживання правом в 

корпоративних правовідносинах. Відтак вважаємо за доцільне розглянути окремі 

способи захисту від зловживання правом з кожної групи. З огляду на обмеженість 
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обсягів дослідження при виборі способів захисту для аналізу ми керувались, крім їх 

ефективності, критеріями їх поширеності або інноваційності, перспективності для 

запровадження в Україні або апробованості на практиці. Як уже було зазначено 

юрисдикційні способи захисту здійснюються в судовому та адміністративному 

порядку. 

Судовий порядок захисту може бути здійснений шляхом: (1) Пред'явлення 

позовів про визнання недійсним договорів та інших правочинів (купівлі-продажу 

акцій або правочинів щодо відчуження часток в статутному капіталі ТОВ; про 

визнання недійсним рішення загальних зборів товариства про внесення змін до 

статутних документів; про визнання прав на частку в статутному капіталі; про 

виключення учасника з ТОВ); (2) Забезпечувальних засобів як міжгалузевих 

способів юрисдикційного характеру; (3) Розгляду спору за місцезнаходженням 

товариства; (4) Підняття «корпоративної завіси»; (5) Колективних позовів; (6) 

Непрямих (похідних) позовів як способів захисту від зловживання правом: 

визначення кола осіб, уповноважених подавати непрямий позов; оприлюднення в 

окремих категоріях справ інформації щодо розгляду справи; використання в одній 

справі кількома акціонерами свого права на звернення до суду в інтересах 

товариства з різними вимогами або відстоювання відмінних позицій; похідний позов 

як спосіб захисту від зловживання правом з боку товариства або порушення 

інтересів акціонера. (7) Способів захисту від зловживання правом на непрямий 

(похідний) позов: обов'язкове пред'явлення претензії товариству з питання, 

порушеного у похідному позові; впровадження спеціального судового комітету 

наглядової ради; визначення, чиїм інтересам похідний позов відповідає, а чиїм – 

суперечить; неможливість повернення майна з чужого добросовісного володіння; 

відшкодування збитків членами виконавчого органу або іншою посадовою особою 

товариства; можливість продовження представництва у справі іншим акціонером. 

Адміністративний порядок захисту носить більше міжгалузевий характер в 

контексті зловживання правом, оскільки жоден з адміністративних органів наразі не 

наділений повноваженнями зі встановлення факту зловживання. Відтак такий 

арсенал  засобів є вужчим, в порівнянні зі свободою захисних стратегій, 
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застосованих у приватному порядку: (1) Використання міжгалузевих способів 

захисту: звернення до Антимонопольного комітету України, Фонду державного 

майна України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України; 

(2) Встановлення факту зловживання правом в корпоративних правовідносинах 

адміністративними органами (лише на рівні дискусії). 

Неюрисдикційні способи захисту від зловживання правом є найбільш 

поширеними, як в Україні, так і в зарубіжних країнах, об'єднуючи заходи як 

юридичного так і фактичного характеру. Така поширеність пояснюється їх 

особливістю максимально враховувати обставини конкретного прояву зловживання 

правом – форми, тактики, стратегії. Тому існують наступні неюрисдикційні способи 

захисту: (1) виключення учасника з товариства; (2) ініціювання аудиторської або 

ревізійної перевірки; (3) тактика «не можеш завадити - очолюй»; (4) заочне 

проведення загальних зборів; (4) Примусовий викуп акцій («сквіз - аут») та право 

вимоги обов'язкового викупу акцій («селл-аут»): історія розвитку інституту в 

Україні; іноземний досвід формування; проблеми запровадження в Україні; 

іноземний досвід вирішення спірних ситуацій; (5) самозахист у вигляді переведення 

активів на іншу юридичну особу та продовження використання майна «мішенню» 

на праві оренди; (6) узгодженість та координація дій між добросовісними 

учасниками товариства при грінмейлі та початку недружніх поглинань: визначення 

ціни продажу акцій; «контрскупка» акцій «товариства – мішені»; тактика «акулячої 

отрути»; прийняття ризику грінмейла в обмін на відмову недобросовісного учасника 

від подальшого недружнього поглинання («Standstill agreements» (договори про 

гарантії виконання зобов'язань зі сплати грінмейлу; підняття ціни продажу та 

розподілення прибутку); (7) викуп частки агресора; (8) додаткова емісія; (9) 

розробка стратегії захисту, особливо у випадку складних форм зловживання правом; 

(10) оперативне «заплутування слідів»; (11) самопоглинання; (12) «захист Пекмена»; 

(13) перенесення «боротьби на територію агресора». Перейдемо до розгляду 

найбільш цікавих та ефективних із названих способів. 

Розглядаючи конкретні способи захисту від зловживання правом в межах 

юрисдикційної форми почнемо з тих, які реалізуються в судовому порядку. 
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В більшості ситуацій використовується позовна форма судочинства. Так, 

В.І. Добровольський вважає основним механізмом захисту від зловживання правом 

пред'явлення позовів про визнання недійсним договорів купівлі-продажу акцій 

або правочинів щодо відчуження часток в статутному капіталі ТОВ; про визнання 

недійсним рішення загальних зборів товариства про внесення змін до статутних 

документів; про визнання прав на частку в статутному капіталі; про виключення 

учасника з ТОВ тощо [150]. 

Цікавий аналіз позицій, висловлених в Постанові Пленуму ВСУ, було 

запропоновано Г. Здоронок, яка пропонує проаналізувати статтю 116 ЦКУ в 

контексті з іншими статтями. Відповідно до статті 116 ЦКУ учасники 

господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим 

документом товариства та законом: 1) брати участь в управлінні товариством у 

порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених 

законом; 2) брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину 

(дивіденди); 3) вийти у встановленому порядку з товариства; 4) здійснити 

відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, 

що засвідчують участь у товаристві, у порядку, встановленому законом; 5) 

одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому 

установчим документом. Учасники господарського товариства можуть також мати 

інші права, встановлені установчим документом товариства та законом. Відповідно 

при реалізації своїх прав необхідно враховувати положення, передбачені частиною 3 

статті 13 ЦК (при здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які 

можуть порушити права інших осіб; не допускаються дії особи, що здійснюються з 

метою нанесення шкоди іншим особам , а також зловживання правом в інших 

формах), частиною 6 статті 13 ЦК (у разі недотримання особою при здійсненні своїх 

прав вимог, встановлених частинами 2-5 цієї статті, суд може зобов'язати її 

припинити зловживання своїми правами, а також застосувати інші наслідки, 

встановлені законом), частиною 3 статті 16 ЦК (суд може відмовити у захисті 

цивільного права та інтересу особі у разі порушення ним положень частин 2-5 статті 

13 цього Кодексу), статтею 319 ЦК (власність зобов'язує; власник не може 

використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, 

інтересам суспільства). 



 143 

Але в даному контексті варто пам'ятати про те, що управлінські права не 

можна ототожнювати з правомочностями власника майна: наприклад, врахування 

факту відсутності таких прамочностей при оскарженні правочинів про відчуження 

майна товариства  учасником, який вважає, що були порушені його права як 

власника [116, c. 171]. Проте позивачам слід пам'ятати про те, що для захисту права, 

порушеного шляхом зловживання правом іншою особою, посилання на норму ст. 13 

навряд буде достатньо з огляду на обмеженість можливих наслідків такого 

зловживання: наприклад, вимога про визнання недійсним рішення загальних зборів 

не охоплюється ст. 13 та 16 ЦК в частині зловживання правом. Проте для захисту 

прав відповідачем такого посилання буде достатньо, оскільки доведення факту 

наявності зловживання правом позивачем тягне за собою відмову в захисті права, 

що є тим, чого прагне відповідач[262, c. 132]. 

Натомість нами вище вже пропонувався наступний підхід до комплексного 

застосування норми ч. 3 ст. 13 ЦК України. Видається можливим розглядати акт 

зловживання правом, як такий, що суперечить ч.5 ст. 203 ЦК України, оскільки 

спрямований на настання не тих наслідків, які обумовлені ним, тобто для яких існує 

певне суб'єктивне право, а для реалізації інтересу за допомогою неналежного 

правового засобу. Такий підхід дозволить визнавати правочини недійсними на 

підставі ч.3 ст. 215 ЦК України з огляду на порушення вимог ч.5 ст. 203 ЦК 

України, зокрема зловживання правом полягає в тому числі в здійсненні права не 

для реалізації правоохоронюваного інтересу, а з іншими цілями.  

Іншими словами, для застосування такого способу захисту як визнання 

правочину недійсним потрібні чіткі формальні підстави, якими не може бути 

визнаний сам по собі факт зловживання правом. Втім згідно з ч.3 ст. 215 ЦК 

України підставою для недійсності правочину є недодержання момент вчинення 

правочину стороною вимог, які встановлені ч. 1 – 3, 5 статті 203 ЦК України. 

Відповідно до ч.5 ст. 203 ЦК України правочин має бути спрямований на реальне 

настання правових наслідків, що обумовлені ним. Загальновідомо, що правочином є 

дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та 

обов'язків. Виходячи з нашого підходу до кваліфікації зловживання правом воно 

полягає серед іншого в реалізації інтересу за допомогою права, що не призначене 

для цього за наявності інших правових засобів його реалізації. Тобто реалізуючи 
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право особа не має на меті настання тих правових наслідків, для яких дане право 

було передбачено. 

Наприклад, схвалюючи вчинення правочину, щодо вчинення якого існує 

заінтересованість, товариство здійснює це не для отримання благ для товариства, а 

для задоволення інтересу заінтересованої особи на отримання 

неправоохоронюваного інтересу (наприклад, на передання замовлення послуг 

афілійованій особі). Довести це можна, як ми описували вище, аналізуючи зміст 

заінтересованості особи, систематичність таких дій, фактичну афілійованість осіб 

тощо. Прийняття такого рішення у разі встановлення задоволення 

неправоохоронюваного інтересу свідчить, що очікуваний наслідок не є реальним 

наслідком, який обумовлений правочином – відповідність його інтересам товариства 

на отримання благ, які не можна було б отримати інакше, та фактичне отримання 

таких благ. Тобто загальні збори приймають таке рішення з формальним 

дотриманням порядку вчинення правочину без глибинного встановлення змісту 

заінтересованості, що суттєво могло вплинути на таке рішення. Крім того, якщо 

врешті товариство схвалило такий правочин за наявності достатніх підстав вважати, 

що це може порушити інтереси товариства, але зміст заінтересованості дає підстави 

вважати, що заінтересована особа може отримати додаткову вигоду від такого 

правочину, то такий правочин не спрямований на настання наслідків, обумовлених 

таким правочином. Відтак, приймаючи рішення правочин був спрямований не на 

настання позитивних наслідків для товариства, а для економічної вигоди для 

заінтересованої особи. Отже, він може бути визнаний недійсним на підставі 

комплексного застосування ст. 13, ч.5 ст. 203 та ч.3 ст. 215 ЦК України. 

Другим прикладом може бути зловживання правом товариства в особі 

виконавчого органу на розпорядження майном товариства. Наприклад, локальними 

актами товариства передбачено, що в кінці календарного року визначена частина 

коштів, що знаходиться на розрахункових рахунках товариства після виконання всіх 

поточних зобов'язань може бути виплачена членам виконавчого органу в якості 

премії. Направлення коштів товариства на додаткові грошові винагороди членів 

виконавчого органу на систематичній основі при наявності інших поточних 

зобов'язань товариства або умисне стоврення умов, при яких такі зобов'язання 

виникають одразу після виплати відповідних премій не відповідає 
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правоохоронюваному інтересу товариства на винагороду його менеджменту як 

умови їхньої заінтересованості в ефективній діяльності, та суперечить меті права на 

розпорядження майном – оперативне здійснення діяльності товариства. В такому 

випадку рішення виконавчого органу як правочин не відповідає вимогам реального 

настання наслідків, які передбачаються правочином – виплата премій для 

підвищення мотивації працівників за умови закриття всіх поточних зобов'язань 

перед початком року. Відтак правочин може бути визнаний недійсним з огляду на 

те, що він суперевчить меті реалізації права на задоволення правоохорнюваного 

інтересу.  

Таким же чином може бути оспорена і систематична політика виплати 

завищених дивідендів. Рішення загальних зборів спрямовано не на реалізацію права 

акціонерів на отримання частини прибутку, а на задоволення 

неправоохоронюваного інтересу мажоритарних акціонерів – перешкодити 

нормальній діяльності товариства або отримати надприбутки без урахування 

наслідків для товариства. Варто відзначити, що суд не може аналізувати економічну 

складову правочинів. Відтак аргументами можуть бути невиконані зобов'язання 

товариства, систематичність таких виплат,кількість майнових вимог до товариства, 

сума коштів, яка підлягає виплаті кредиторам тощо. Відтак реальний наслідок 

такого правочину є не реалізація права учасників на частину прибутку, а 

спустошення активів товариства. 

Втім слід згадати, що пропонуючи даний механізм, ми усвідомлюємо його 

відмінність від позиції, висловленій в  п.2.12. ПП ВГСУ від 25.02.2016. Так, ВГСУ 

визнав, що рішення органів юридичної особи є актами ненормативного характеру 

(індивідуальними актами), тобто офіційними письмовими документами, що 

породжують певні правові наслідки, які спрямовані на регулювання господарських 

відносин і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин. До цих рішень 

не можуть застосовуватися положення статей 203 та 215 ЦК України. З такою 

позицією ВГСУ не можна погодитись з огляду на наступне. 

По-перше, запропоноване розуміння акту ненормативної дії виглядає 

настільки загальним, що замінивши на початку слова «індивідуальні акти» на 

«договір» зміст визначення не зміниться. 
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По-друге, саме по собі рішення не є документом, а оформлюється у вигляді 

документу, наприклад, протоколу. Втім за позицією самого ж ВГСУ протокол є 

документом, який фіксує факт прийняття рішення загальними зборами, і не є актом 

за змістом статті 20 ГК України (п.2.8.). 

 По-третє, така позиція суперечить усталеній класифікації юридичних фактів, 

яка в цілому сприймається в юридичній науці та практиці. Так, юридичні факти 

поділяються на події та дії. Останні поділяються на неправомірні та правомірні. 

Правомірними діями, крім всього іншого є юридичні акти, в тому числі правочини, 

акти органів державної влади, в тому числі індивідуального характеру [191, С.113-

116]. Нормативний акт  -  це  прийнятий  уповноваженим державним чи іншим  

органом  у  межах  його  компетенції  офіційний   письмовий  документ,  який 

встановлює, змінює чи скасовує норми права, носить загальний чи локальний 

характер та застосовується неодноразово. Акти індивідуального характеру 

породжують права і  обов'язки  тільки  у  того  суб'єкта  (чи визначеного ними 

певного кола суб'єктів), якому вони адресовані [76]. Тобто локальність не є 

критерієм розмежування таких актів.  

 Більше того, якщо вже ВГСУ і висловлює позицію, що такі акти можуть 

визнаватися актами індивідуального характеру, то принаймні не всі рішення органів 

товариств є ними. На можливість поширення на рішення органів юридичної особи 

положень про правочини звертає увагу і В.О. Кочергіна[188, с. 15]. 

 Наприклад, рішення про призначення директора товариства за додаткового 

обґрунтування ще може визнаватися актом індивідуальної дії, в той час як рішення 

директора про розпорядження майном товариства, наприклад, укладення договору 

купівлі-продажу, є правочином самого товариства, виявленням його волі на 

виникнення правовідносин власності на певне майно. Більше того, як ми вже довели 

вище товариство діє в особі його органів, а відтак дії органів товариства є діями 

самого товариства. Така позиція випливає з п. 3.3. ПП ВГСУ  від 29.05.2013 № 11: 

«обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної 

сили у відносинах з третіми особами». При цьому третьою особою суд визнає і 

акціонера, що випливає з наступного речення цього ж пункту: «третя особа, 
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укладаючи договір, підписаний керівником господарського товариства, знає про 

обмеження повноважень цього керівника, оскільки є акціонером товариства і брала 

участь у загальних зборах, якими затверджено його статут». Таким чином, рішення 

органу товариства на придбання  чи відчуження майном є не індивідуальним актом, 

а діями самого товариства з розпорядження власним майном.  

 Те ж саме можна сказати про рішення загальних зборів про виплату 

дивідендів: товариство вчиняє дії для виконання обов'язку перед акціонером. Не 

винятком є і схвалення вчинення правочину із заінтересованістю: якщо особа знала 

про обмеження повноважень певного органу на його вчинення, то такий правочин 

може бути визнаний недійсним.  

 По-четверте, в науці висловлюється слушна позиція про те, що правочин є 

одним із актів індивідуальної дії за критерієм суб'єкта прийняття [195], а відтак дані 

поняття співвідносяться, як видове та родове.  

Відтак, на нашу думку, позиція ВГСУ щодо неможливості кваліфікації рішень 

органу товариства як правочинів є необґрунтованою та скоріше спрямована на 

штучне зменшення позовів з даних підстав, ніж на роз'яснення правової природи 

таких явищ. 

Запропонований спосіб захисту безумовно має свої недоліки, втім при 

практичній відсутності інших альтернативних способів застосування наслідків 

зловживання правом в судовій формі захисту без наявності інших підстав, вказана 

пропозиція може започаткувати розвиток судової практики в цій частині. 

Безумовно, що для боротьби зі зловживанням правом необхідними умовами є 

розвинена правова культура учасників відносин, їх добросовісність при застосуванні 

способів захисту від зловживання, а також високий рівень суддівського 

професіоналізму. В першу чергу необхідною є усталена практика кваліфікації дій 

особи як зловживання правом. За наявності усталених підходів до кваліфікації 

перспективним видається пропозиція змін до  норми частини 2 ст. 16 ЦК України та 

її доповненням п. 10 такого змісту «визнання дій особи зловживанням правом», що 

дозволить застосовувати такий спосіб захисту в судовому порядку. Відповідно, 

якщо дії особи будуть кваліфіковані в судовому порядку як зловживання правом, то 

таке судове рішення може бути використане в якості встановленого факту у спорах 
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щодо оскаржень рішень органів товариства,  провадженнях, порушених за 

непрямими позовами, виключення учасника з товариств, зобов'язання реєстратора 

внести зміни щодо відомостей про юридичну особу за наявності невідповідності в 

Протоколі засідання органу товариства порядку прийняття рішення - в подальшому 

передбачити у відповідних нормах ЗУ «Про господарські товариства» та ЗУ «Про 

акціонерні товариства», що рішення може бути прийняте більшістю голосів, без 

урахування частки особи, яка зловживає правом. 

Більше того, вказана пропозиція дозволить в майбутньому використовувати 

такий спосіб захисту права як відшкодування шкоди, завданої зловживанням 

правом, що також вимагатиме внесення змін до ст. 1166 ЦК України, доповнивши її 

ч.5 такого змісту: «Майнова шкода, завдана внаслідок зловживанням правом, 

підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка здійснила зловживання 

правом в будь-якій формі». Вказаний план розвитку нормативного регулювання 

дозволить розширити перелік способів протидії зловживанню правом в 

корпоративних правовідносинах. 

Важливо зазначити, що розвиток нормативного регулювання протидії 

зловживанню правом має відбуватися поступово, а перехід до кожного наступного 

етапу – після максимального відпрацювання практикою попереднього. Зокрема 

першочерговим завданням є усталення доктрини кваліфікації дій як зловживання 

правом, потім – право вимагати в судовому порядку вимагати визнання дій особи як 

зловживання правом для використання даного факту як преюдиційного. 

Насамкінець можна говорити про встановлення додаткових можливостей для 

добросовісної особи на законодавчому рівні. 

Можливим є використання міжгалузевих засобів юрисдикційного захисту 

від зловживання правом, передбачених процесуальним законодавством. Це, 

наприклад, застосування забезпечувальних заходів, а також інших наслідків, 

передбачених у разі зловживання процесуальними правами, які наведені в 

Інформаційному листі ВГСУ «Про деякі питання запобігання зловживанню 

процесуальними правами у господарському судочинстві» від 15.03.2010 № 01-

08/140 [54]. Безумовно, дані способи захисту знаходяться поза сферою 

корпоративних відносин та спрямовані на оптимізацію процесу судочинства, проте 

водночас вони позитивно впливають і на захист добросовісного учасника 

http://zakon.rada.gov.ua/go/v_140600-10
http://zakon.rada.gov.ua/go/v_140600-10
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корпоративних правовідносин. 

Забезпечувальні заходи вже розглядалися нами в якості засобу зловживання 

правом в корпоративних правовідносинах, проте вони водночас є способом захисту 

від порушень та зловживання правом щляхом забезпечення повернення виведених з 

товариства активів та/або гарантування можливості реалізації інших способів 

захисту [288, c.90] в тому числі. 

Суттєве значення в досліджуваному контексті має ч. 5 ст. 16 ГПК України, 

оскільки розгляд спору за місцезнаходженням господарського товариства 

виключає та захищає від низки можливих форм зловживання правом, проте 

агресори все одно знаходять можливості для обходу даної норми (наприклад, за 

допомогою норми про заміну неналежного відповідача).Часто порушення такої 

вимоги здійснюється з правомірною метою. Так ПАТ скликають загальні збори не за 

місцем знаходження, з огляду на обмеженість простору та велику кількість 

акціонерів, а в інших приміщеннях (зали кінотеатрів, будинків культури). У разі 

належного повідомлення про такі зміни місця, в діях товариства немає ознак 

зловживання правом, оскільки дії були спрямовані на задоволення 

правоохоронюваного інтересу – проведення загальних зборів таким чином, щоб всі 

акціонери могли бути розміщені. Оскарження акціонером таких дій саме по собі 

може містити ознаки зловживання правом. 

Наступним способом, який потребує детального дослідження є подання 

непрямих позовів, які подаються учасником\учасниками в інтересах товариства у 

разі завдання шкоди товариству з боку осіб, що входять до складу його органів, 

учасників або третіх осіб. Варто сказати, що протягом певного часу окремі елементи 

даних позовів були включені в правову систему України (ч. 2 ст. 72 ЗУ «Про 

акціонерні товариства» до лютого 2011 року), проте також часто використовувались 

як засіб зловживання правом[123, c. 5-12]. 

Похідний позов на сьогодні застосовується в більшості європейських країн, 

однак сформувався від англійській традиції права. У Великобританії право на 

похідний позов визнається ще з 1843 року, коли у справі Фосс проти Харботтл (Foss 

v. Harbottle), було визначено, що акціонер може подавати позов від імені товариства 

проти директора, який порушив свої зобов'язання перед таким товариством, якщо 

порушення не було схвалено товариством або не може розглядатись як таке. Пізніше 
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з'явилась норма про те, що акціонер не може звернутися із похідним позовом, якщо 

на загальних зборах більшість акціонерів проголосувало проти такого рішення 

(справа Taylor v. National Union of Mineworkers (1985)). Тож у Великобританії 

відповідне право було дуже обмеженим та вузько застосовуваним до прийняття 

Закону про компанії 2006 року[383, c. 5]. Згодом випадки використання такого 

механізму були суттєво розширені та на сьогодні включають, і відносини, що 

входять до предмету нашого дослідження – випадки зловживання правом 

товариством в особі його органів (наприклад, коли надмірна винагорода 

представникам виконавчого органу негативно впливає на фінансові показники 

товариства). 

Так похідний позов в англійській практиці є позовом, поданим акціонерами 

від імені товариства, проти товариства та проти конкретних посадових осіб для 

реалізації права товариства вимагати певних дій або утримання від них з боку 

посадових осіб товариства, від реалізації якого товариство відмовилось. Акціонер не 

отримує ніякої особистої вигоди, крім непрямої в результаті задоволення такого 

позову у вигляді поліпшення стану справ товариства, що напряму впливає на ціну 

акцій товариства. При цьому механізм подання позову від імені компанії виник у 

зв'язку з тим, що сам акціонер не має права подавати позов проти посадових осіб 

товариства та інших третіх осіб[336], оскільки не є стороною відповідних відносин. 

Важливими ознаками такого позову є наступні. По – перше, метою позову є 

повернення майна або відновлення права товариства, а не окремих акціонерів 

чиакціонера. По – друге, для обгрунтування похідного позовау необхідні глибокі 

знання про господарську діяльність товариства в цілому та окремі його 

правовідносини зокрема. По – третє, в більшості держав похідний позов подається 

без внесення судового збору, оскільки подається і проти компанії, і в її 

інтересах[315] водночас. 

В той же час в практиці корпоративного права США досі невизначеною є 

відмінність між прямим та непрямим позовом, зокрема в різних штатах 

застосовуються різні підходи до критеріїв їх розмежування. Cеред найпоширеніших 

є критерії винятковості та спрямованості порушення інтересів; прямого чи 

непрямого впливу на права та інтереси акціонера; часток акціонера тощо. Проте 

найбільш поширеними є  критерії: хто поніс збитки та хто отримає вигоду або інші 
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блага від відшкодування таких збитків[373, c. 8]. 

Механізм розгляду позову включає дві стадії – попередню оцінку судом 

доказової бази та попередній розгляд (слухання) для надання дозволу «на 

продовження справи». Оцінці підлягає низка факторів, серед яких свідчення 

посадових осіб товариства; чи могли бути відповідні дії схвалені товариством; чи 

акціонер діє добросовісно; чи акціонер наділений правом використання інших 

засобів від власного імені, замість непрямого позову (наприклад, позов про 

порушення власних інтересів (unfair prejudice claim), відомий англійському праву – 

прим. Автора); чи товариство вирішило не пред'являти претензію від власного імені 

[336]; чи впливали на прийняття рішення товариством щодо схвалення відповідних 

дій особи, проти яких подано позов [383] тощо. Крім того, з часу прийняття Закону 

Великобританії «Про компанії» 2006 року, який набув чинності 01.10.2007 року вже 

встигла сформуватись прецедентна практика: похідний позов в більшості випадків 

отримає дозвіл на продовження справи, якщо жоден з представників уповноважених 

органів товариства не виявить бажання продовжувати справу від імені товариства, 

якщо хоча б один представник виявить бажання –вирішення питання про надання 

дозволу належить до дискреційних повноважень судді, [337]що пов’язано з високим 

рівнем професійності та добросовісності останнього. 

В деяких державах термін «похідний позов» не використовується, однак 

існують механізми, які по суті його відтворюють. Наприклад, в Німеччині 

можливим є поданння позову в інтересах товариства проти членів органів 

товариства, які завдали йому шкоди. При цьому позов може бути ініційовано лише 

більше, ніж одним акціонером, які володіють певною кількістю акцій товариства, 

але такі акціонери обов'язково призначають представника, а не діють від власного 

імені.  Також обов'язковою вимогою, є набуття прав на акції акціонером до 

вчинення оскаржуваної дії. Таким чином, в Німеччині механізм, аналогічний 

похідному позову має менше шансів[383] бути використаним проти зловживання 

правом в корпоративних правовідносинах. 

Безумовно позитивною зміною в українському правовому полі є те, що 

внаслідок прийняття ЗУ від 07.04.2015 № 289-VIII з травня 2016 року відповідно до 

частини 2 статті 21 ГПК України позивачами також зможуть бути особи, в 

інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або 
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охоронюваного законом інтересу. Крім того, відповідно до частини 8 статті 28 ГПК 

України в новій редакції у спорах про відшкодування збитків, завданих 

господарському товариству його посадовою особою, представниками такого 

товариства є також учасники (акціонери) цього товариства, яким сукупно належить 

10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, які подали 

господарському суду позовну заяву від імені товариства або заяву про здійснення 

представництва позивача. Дані зміни відповідають найкращій європейській 

практиці. 

Так засобом, що слугуватиме протидії зловживанню правом на подання 

позову в інтересах товариства як частини права на управління товариством з боку 

недобросовісних суб'єктів використання такого права є в тому числі і офіційне 

оприлюднення господарським судом на офіційному сайті ВГСУ деяких 

документів у справах про відшкодування збитків, завданих господарському 

товариству його посадовою особою (частина 1 статті 4-8 ГПК України). Таким 

чином, забезпечується достатній рівень відкритості процесу, щоб кожна 

уповноважена особа могла стати представником товариства та вплинути на хід 

справи. 

Крім того, створено передумови використання в одній справі кількома 

акціонерами свого права на звернення до суду в інтересах товариства з різними 

вимогами або відстоювання відмінних позицій, оскільки у випадках, 

передбачених частиною 9 статті 28 ГПК України реалізація окремих процесуальних 

прав можлива за письмовою згодою усіх представників товариства. Такими 

випадками є відмова від позову, зменшення розміру позовних вимог, зміна предмета 

або підстави позову, укладення мирової угоди, відмова від апеляційної або 

касаційної скарги. З одного боку дана норма  є позитивною, оскільки унеможливлює 

монополізацію такого способу захисту одним учасником (акціонером) в 

конкретному випадку. Наприклад, у випадку виникнення спірної ситуації, 

недобросовісний учасник для нейтралізації ризику подання позову учасниками, що 

мають на меті реальний захист прав та інтересів товариства, подає позов в інтересах 

товариства, а потім відмовляється від позову. Відповідно з огляду на неможливість 

подання тотожного позову вдруге, товариство позбавляється свого права.   
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Однак, на жаль, відкритим лишилось питання, як діяти суду у випадках, коли 

представники так і не дійшли згоди зі згаданих принципових питань. З одного боку, 

імперативність норми не дає змоги врегулювати відповідне питання на локальному 

рівні, а з іншого – не дозволяє вирішити відповідне питання на розсуд суду. Таким 

чином, на практиці і такий позитивний за змістом та спрямуванням інститут як 

непрямий позов може бути використаний недобросовісними учасниками для 

зловживання правом на формування стратегії ведення процесу та отриманням 

неправомірної вигоди. Першим прикладом може бути випадок, коли Учасник 1, що 

володіє 10 відсотками частки в статутному капіталі товариства звертається до суду в 

порядку непрямого позову у зв'язку з діями директора. Учасник 2, який володіє від 

10 до 90 відсотками часток, також подає заяву про участь в процесі, та своїми діями 

фактично затягує процес та всіляко заважає належному розгляду справи. По – друге, 

мінімальний ценз в 10 відсотків унеможливлює використання такого механізму в 

акціонерних товариствах з високим рівнем концентрації капіталу, що є характерним 

для України (наприклад, коли одна особа або фактично пов'язані особи володіють 91 

відсотком часток). Тож, міноритарний акціонер в такій ситуації не зможе вплинути 

на дії виконавчого органу та мажоритарного акціонера. А відповідно реалізація його 

права, не приведе до реалізації інтересу. Таким чином, в першому випадку 

створюються всі умови для зловживання правом – реалізація права для задоволення 

не правоохоронюваного, зокрема законного інтересу, на сприяння захисту прав 

товариства, а на отримання особистої вигоди за прийняття нав'язаної стратегії 

управління. В таких випадках, лише доведення наявності в діях особи ознак 

зловживання правом на участь в управлінні товариством, зокрема формування 

стратегії захисту інтересів товариства, та відмова в захисті такого права, зможе 

дозволити добросовісному учаснику або учасникам самостійно реалізувати захист 

інтересів товариства. Проте такий висновок потребує обґрунтування в силу 

принципів диспозитивності та змагальності. На нашу думку, саме відповідність того 

чи іншого рішення інтересам товариства і є таким критерієм. 

Щодо другого випадку, то в деяких країнах (Фінляндія), існують випадки, 

коли дотримання цензу не є обов'язковим. До таких випадків належить, наприклад, 
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невиконання рішення про відшкодування збитків; незаконне відчуження майна або 

корпоративних прав іншим учасником, особливо якщо це призвело до зміни питомої 

частки інвестицій, тобто відносного впливу на рішення[326, c. 313] тощо. 

Отже, впровадження в Україні похідного позову є важливим кроком для 

захисту від зловживання правом, однак аналіз законодавчих новел, на жаль, дає 

підстави для висновків про недосконалість в цілому позитивного механізму та 

створення нових видів зловживання правом – у сфері реалізації права на подання 

позову в інтересах товариства як частини права на управління товариством. 

Виходом із ситуації є розвиток доктрини зловживання правом та позитивної 

практики застосування норми частини 3 статті 16 ЦК України. 

В наших попередніх дослідженнях ми вже детально досліджували поширену у 

всьому світі ситуацію, коли похідний позов є способом захисту від зловживання 

правом з боку товариства або порушення інтересів акціонерів на основі методу 

«case study» (навчання на справах) [208, c. 135-136]. Відтак зосередимось на 

українських реаліях. Українська практика в частині визначення відповідача 

відповідає іноземній – третя особа може подавати позов до товариства, а не до його 

органу як окремого суб'єкта. В той же час ці відносини не є корпоративними, однак 

такий позов не є похідним (непрямим), а відносини не носять ознак корпоративних, 

оскільки особа в даному випадку реалізує свої права як посадової особи, а не 

акціонера[212;187;185]. Отже, в іноземній практиці ключовим питанням є 

добросовісність учасників, що подають позов в інтересах товариства. В той же час, 

суд враховує вплив відповідного рішення на інтереси інших учасників товариства, 

ціну та перспективність такого позову, фінансову спроможність компанії брати 

участь в такому процесі, вартість провадження та збитків товариству, в тому числі 

його репутації, якщо у задоволенні позову буде відмовлено[326, c. 292-293]. Думку 

про доцільність введення в Україні непрямих (похідних) позовів відстоював і  Ю. 

Попов, звертаючи увагу на необхідність розроблення механізмів, що ускладнювали 

б зловживання даним правом (наприклад, «майновий ценз» для АТ тощо) [141, c. 

64]. Тож, в цілому введення похідних позовів є позитивною новацією. 

Відтак варто розглядати і способи захисту від зловживання правом на 
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непрямий (похідний) позов. Зазначимо, що побоювання з приводу поширення 

зловживання правом на непрямий позов викликані не стільки особливостями 

української практики та правової культури, але загальними ознаками такого позову. 

Перед прийняттям Закону Великобританії «Про компанії» 2006 року, яким було 

розширено випадки застосування непрямого позову, широко дискусійним було 

питання зловживання правом на такий позов. Наприклад, було відомо, що 

природоохоронні активісти купували акції в нафтових компаніях для можливості 

подання непрямих позовів. В якості попереджувального заходу загального 

характеру були запроваджені попередні слухання для надання довзволу на 

продовження справи[337]. Серед таких механізмів в США використовується п. 23.1. 

Федеральних правил цивільного процесу США, відповідно до якого у позовній заяві 

в забезпечення права корпорації повинно бути вказано, що «позов акціонера або 

учасника корпорації (асоціації) в захист права останньої не викликаний його 

бажанням скористатися юрисдикцією суду США в корисних цілях» [97, c. 60; 257, с. 

279-280]. Більш застосовними в Україні могли б бути передбачення обов'язкового 

пред'явлення претензії товариству з питання, порушеного у похідному позові 

(«demand requirement») та впровадження спеціального судового комітету 

наглядової ради, який займатиметься захистом прав та інтересів товариства від 

процесів зі зловживанням правом або таких, що можуть потягти збитки, оскільки 

ініційовані всупереч інтересам товариства. 

Суть першого механізму, попри його дискусійність [382; 335], полягає в тому, 

що позов має бути обгрунтованим зокрема обставинами про зусилля скаржника 

отримати результат дії, яка є предметом позову, від директорів або іншого органу з 

відповідною компетенецією, і причинами неуспішності таких спроб або 

недокладення зусиль[375]. Однак в такому випадку порушується право на доступ до 

правосуддя. 

В другому випадку стратегією комітету є доведення добросовісності дій 

товариства та його посадових осіб через доктрину «business judgement rule», яка 

звільняє посадових осіб та членів органів товариства від відповідальності перед 

товариством за збитки від діяльності товариства, яка знаходиться в межах їх 

компетенції, якщо буде доведено, що вони діяли добросовісно[325]. Тактика полягає 

в переведенні судових дебатів з теми похідного позову на тему добросовісності 
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діяльності органів товариства та його посадових осіб. Суд має відповісти на два 

питання: чи посадові особи діяли добросовісно, чи позов підлягає задовленню. На 

практиці також пропонувався і інший варіант: суд має  відхилити позов, якщо буде 

встановлено, що товариство в особі його органів володіло достатнім обсягом 

інформації та відповідна відмова у проханні акціонера була обумовлена інтересами 

товариства [322, c. 40-43]. 

Таким чином, механізм похідного позову може бути як засобом зловживання 

правом так і способом протидії такому зловживанню. Однак для максимізації 

позитивного ефекту такого механізму в іноземній практиці існують і інші стримуючі 

правила, чільне місце серед яких посідає визначення спрямованості інтересу 

(чиїм інтересам позов відповідає, а чиїм - ні). Наприклад, неможливість 

оскарження рішення, що порушує інтереси одного акціонера, якщо це відповідає 

інтересам решти акціонерів, проте в деяких випадках можуть бути відшкодовані 

збитки, завдані таким рішенням, як учаснику, так і товариству; вирішення питання 

судом про добросовісність позову перед продовженням розгляду справи 

(Великобританія) [326, c. 292]. Тобто інтерес, як уже зазначалось в попередніх 

наших дослідженнях виступає критерієм кваліфікації дій особи як зловживання 

правом. Однак, якщо раніше ми вели мову про дії спрямовані на задоволення 

правоохоронюваного інтересу, то зараз йдеться про правоохоронюваний інтерес всіх 

акціонерів. В той же час слід пам'ятати, що сукупність всіх інтересів акціонерів не 

завжди відповідає інтересам самого товариства. Тому постає питання про конфлікт 

інтересів учасників та самого товариства, де пріоритет має віддаватись захисту 

інтересу, що найбільше відповідає критеріям правоохоронюваності, стратегічності 

та задоволення якого спричиняє найменшу шкоду іншим правоохоронюваним 

інтересам. Крім того, в умовах останніх законодавчих змін, в контексті похідного 

позову мову слід вести про пріоритет інтересу товариства, оскільки саме в його 

інтересах подається відповідний позов. 

Також європейська практика дозволяє дійти висновку про те, що навіть у 

випадку, коли відчуження майна товариства відбулось із порушенням процедури 

такого відчуження виконавчим органом, який представляє саме товариство, 
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повернути майно від добросовісного набувача майже в усіх країнах неможливо. 

Така позиція ґрунтується в тому числі і на положенні статті 9 Першої Директиви 

Ради ЄС від 09 березня 1968 року «Про узгодження гарантій, яких вимагають 

держави – члени від товариств у розумінні частини статті 58 Договору з метою 

захисту інтересів учасників та третіх осіб, з огляду на встановлення рівності таких 

гарантій у всьому Співтоваристві», згідно з яким правочини, що вчиняються 

органами товариства, є обов’язковими для товариства, навіть якщо такі правочини 

виходять за межі цілей діяльності товариства, якщо такі правочини не перевищують 

повноваження органів, якими вони наділені або можуть бути наділені за 

законодавством. Проте держави-члени можуть передбачити, що товариство не є 

пов’язаним такими правочинами, які виходять за межі цілей діяльності товариства, 

якщо товариство не доведе, що третім сторонам було відомо, що такі правочини 

виходять за межі цілей діяльності товариства, або що їм не могло бути не відомо про 

це з огляду на об’єктивні обставини; оприлюднення статуту не є саме по собі 

достатнім доказом обізнаності третіх осіб. Обмеження повноважень органів 

товариства, які витікають з положень статутних документів або з рішення 

компетентних органів, ніколи не можуть бути використані проти третіх сторін, 

навіть за умови їхнього розкриття.  

Натомість використовується механізм відшкодування збитків членами 

виконавчого органу товариству. Очевидно, що інститут похідного позову в 

такому випадку є ефективним засобом протидії зловживанню правом з боку самого 

товариства (оскільки виконавчий орган фактично представляє саме товариство), з 

боку окремих акціонерів (мажоритарного акціонера або коли акціонер скористався 

правом представництва товариства на основі довіреності, відчуживши майно) [326, 

c. 292]. Таким чином, практика зарубіжних країн свідчить, що навіть у випадку 

неможливості похідного позову практично в усіх випадках існує можливість 

відшкодування збитків, завданих відповідними діями виконавчого органу.  

Можливість продовження представництва у справі акціонером в порядку 

похідного позову у справі, порушеній іншим акціонером або товариством може 

бути реалізований за таких умов: «перший» представник зловживає своїми 
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процесуальними правами; неналежно представляє інтереси товариства; інший 

акціонер має право на продовження позову. Відтак така можливість є важливим 

способом захисту з огляду на його процесуально -  стретегічну спрямованість: 

недобросовісний акціонер втрачає можливість подання позову з виключною метою 

позбавити можливості це зробити іншим акціонером з добросовісними цілями для 

реального захисту інтересів товариства[337, c. 144]. Такі обставини є актуальними і 

для України. Так якщо один акціонер подав похідний позов, а потім відмовився від 

нього, то відповідне право та інтерес товариства, що підлягає захисту, опиниться ще 

в гіршому становищі, ніж до того, оскільки згідно з ч.2 ст. 80 ГПК України у 

випадках припинення провадження у справі повторне звернення до господарського 

суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не 

допускається. Відповідно передбачення аналогічних описаним механізмам способів 

від зловживання правом на похідний позов є важливою умовою ефективності 

вказаних механізмів. 

Насамкінець відзначимо, що запровадження похідних позовів в Україні є 

позитивним кроком та цілком відповідає зарубіжній практиці. Однак в напрямку 

поліпшення правового регулювання в цій частині слід звернути уваги на способи 

захисту від зловживання правом на подання такого позову. Конкретні дієві 

механізми захисту зможуть бути оцінені точніше після дослідження практики 

застосування таких позовів, після набрання чинності нормами, що їх регулюють. 

Найбільш конкретними та індивідуалізованими властивостями 

характеризуються неюрисдикційні способи захисту. 

 В основі неюрисдикційних форм захисту корпоративних прав є дії самої 

особи, права якої порушені. Здебільшого такі дії мають фактичний характер, проте в 

літературі також звертається увага на такий можливий наслідок зловживання 

правом, як виключення учасника з ТОВ. В РФ така форма належить до судового 

порядку захисту, оскільки рішення про виключення приймається судом за позовом 

учасників, що володіють не менше, ніж 10 відсотками часток в статутному капіталі 

(ст. 10 Закону РФ «Про товариства з обмеженою відповідальністю») [288, c.146]. 

Згідно з українським законодавством (ст. 64 ЗУ «Про господарські товариства») така 

можливість може бути реалізована загальними зборами ТОВ або ТДВ, тобто самими 
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товариством. Безумовно, зловживання правом є не єдиною, і навіть не 

першочерговою підставою виключення учасника з товариства, проте у разі якщо дії 

недобросовісного учасника, що мають ознаки зловживання правом, перешкоджають 

досягненню цілей товариства, можливість виключення такого учасника є важливою 

гарантією прав та інтересів інших осіб. 

Слід зазначити, що проблема недобросовісного здійснення корпоративних 

прав та можливості виключення учасника через недобросовісне здійснення 

корпоративних прав порушена в рішенні Конституційного Суду України від 

05.02.2013 р. №1-рп/2013 «У справі за конституційним зверненням Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Ліхтнер Бетон Львів» щодо офіційного тлумачення 

положень частини четвертої статті 58, частини першої статті 64 Закону України 

«Про господарські товариства». Суддя КСУ Д. Д. Лилак висловив окрему думку 

щодо зазначеного рішення КСУ в наступній частині. Віднесення питання 

виключення учасника товариства до компетенції загальних зборів учасників 

товариства не є перешкодою для його розгляду судом і здійснення у таких справах 

правосуддя. ЗУ «Про господарські товариства» та ЦК України не містять заборони 

щодо розгляду питання про виключення учасника з товариства судом. Відтак за 

позовом заінтересованої особи суд може ухвалити самостійне рішення про 

виключення учасника з товариства. Такий висновок випливає зі змісту ч. 6 ст. 13 ЦК 

України, згідно з якою у разі недодержання особою при здійсненні своїх прав вимог, 

встановлених ч. 2 – 5 цієї статті, суд може зобов’язати її припинити зловживання 

своїми правами, а також застосувати інші наслідки, встановлені законом. Отже, на 

думку судді Д. Д. Лилака, поведінка недобросовісного учасника, що полягає у 

систематичній його неучасті у загальних зборах учасників товариства, що 

унеможливлює проведення повноважних зборів та вирішення питання про його 

виключення, розглядається як зловживання правом у розумінні ст. 13 ЦК України. 

Крім того, зазначається, що виключення учасника з товариства в судовому порядку 

має місце у міжнародній практиці і може відбуватися за рішенням суду у разі 

здійснення протиправних дій на шкоду товариству (на кшталт невиконання 

зобов’язань, заподіяння істотної шкоди, ускладнення чи унеможливлення діяльності 
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товариства, як це встановлено у таких країнах, як Латвія, Естонія, Білорусь, Росія, 

Вірменія, Молдова, Чехія). Для звернення до суду необхідною є згода 

засновників/учасників, внески яких становлять не менше половини статутного 

капіталу товариства (Латвія, Естонія, Чехія) або не менше десяти відсотків такого 

капіталу (Білорусь, Росія, Вірменія). Тому, на думку судді КСУ Д. Д. Лилака, 

віднесення питання про виключення учасника з товариства до компетенції загальних 

зборів учасників товариства є самостійним альтернативним способом розв’язання 

таких корпоративних конфліктів [242, c. 188]. 

Наступним неюрисдикційним способом є ініціювання аудиторської або 

ревізійної перевірки [288, c. 102], що цілком можливо здійснити в порядку, 

передбаченому ЗУ «Про акціонерні товариства» та ЗУ «Про господарські 

товариства», що в комплексі з фактичними діями може захистити особу від 

зловживань окремими учасниками або самим товариством, наприклад, шляхом 

отримання інформації про певні приховані зловживання та формування тактики 

протидії ним. Відтак доцільно внести зміни до ч. 4 ст. 146 Цивільного кодексу 

України, ст. 75 ЗУ «Про акціонерні товариства» в частині обмеження частоти 

аудиторських перевірок, що можуть здійснюватися за ініціативою одного і того ж 

учасника товариства 

В межах самозахисту може бути використана тактика «не можеш завадити – 

очолюй». Якщо скликання загальних зборів вимагають акціонери, які на день 

подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій 

товариства і є підстави вважати, що така вимога оформлена під диктовку 

недружнього учасника, краще погодитися зі скликанням таких зборів і очолити їх. 

Отже, якщо протокол зборів підписує не голова наглядової ради, це буде підставою 

для відмови у внесенні змін до ЄДР. Якщо є загроза захоплення, достатньо 

повідомити державного реєстратора, що будь-який протокол, поданий без підпису 

конкретної особи, є сфальсифікованим. Якщо за таких умов державний реєстратор 

здійснить внесення змін до ЄДР, це буде свідчити про його змову з нападниками 

[108, c.30]. 

Заочне проведення загальних зборів або проведення зборів шляхом 

опитування теж є способом захисту від зловживання правом в корпоравтиних 
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правовідносинах. Навіть англійському праву відомі випадки, коли в якості чинення 

перешкод для проведення загальних зборів, кілька акціонерів вчинили бійку та 

всіляко чинили опір нормальному проведенню зборів, що унеможливило прийняття 

рішень. Суд в такому випадку зобов'язав учасників провести голосування шляхом 

надсилання бюлетенів поштою до голови зборів, яким був директор[323, c. 472], 

хоча такий спосіб і не був передбачений статутом товариства.  

Перспективними для детального дослідження видаються такі механізми, як 

примусовий викуп акцій («сквіз-аут») та право вимоги обов'язкового викупу 

акцій («селл-аут»). В науці цивільного права існують  діаметрально протилежні 

погляди щодо раціональності даних явищ. «Селл-аут» передбачений ст. 68 ЗУ «Про 

акціонерні товариства», проте в науці звертається увага на відсутність прозорої 

процедури його реалізації, що часто зводить нанівець позитивні наміри законодавця 

[200, c. 163]. А от зі «сквіз-аутом» не все так однозначно: з одного боку, даний 

механізм не передбачений в законодавстві України, а з іншого – точиться дискусія 

про його доцільність та обґрунтованість для України [231, c.20; 303, c. 20; 171, c. 20 

]. Для детальнішого дослідження даних інститутів варто розглянути їх історію 

розвитку в Україні, іноземний досвід формування, проблеми запровадження в 

Україні, іноземний досвід вирішення спірних ситуацій. 

1. Історія розвитку в Україні. Впровадження механізмів передбачалася 

проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», 

зареєстрованим від 17.10.2013 під № 3441 [43;18]. Також було зареєстровано і 

проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» 4534а від 

22.08.2014, так згодом він був відкликаний. 

06.07.2015 групою народних депутатів України було внесено Проект Закону 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня 

корпоративного управління в акціонерних товариствах» за реєстраційним номером 

2302а, де було усунено деякі недоліки попередніх законодавчих ініціатив. 

Переходячи до оцінки раціональності запровадження «сквіз-ауту» та «селл-ауту» 
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слід зазначити, що запропонований механізм міг би вирішити проблему «мертвих 

душ», тобто акціонерів, які не беруть участі в діяльності товариства [303,c. 20]. 

Разом з тим, гостро обговорюється питання про конституційність такого заходу 

[231, c. 20; 303, c. 20]. Не переходячи до висвітлення дискусії з огляду на 

обмеженість обсягу роботи, зазначимо, що обгрунтованою видається позиція 

Кабінету Міністірів України, висловлена в Пояснювальній записці до законопроекту 

4534а. Витіснення міноритаріїв переслідує законну мету -  ефективне управління 

компанією. Права переважної кількості акціонерів забезпечують «публічний інтерес 

в розвитку акціонерного товариства в цілому, а тому це не порушує права 

міноритаріїв».  

На нашу думку, «селл-аут» та «сквіз-аут» можуть стати ефективними способами 

захисту від зловживання правом в корпоративних правовідносинах. В той же час ні 

чинне правове регулювання, ні в цілому прогресивні законодавчі ініціативи не 

враховують історично-сутнісних ознак даних інститутів та потенційних проблем в їх 

застосуванні.  

Іноземний досвід формування. Досліджувані механізми походять з англійського 

права, де і була сформована їх правова природа. Положення Закону Великобританії 

«Про компанії» за певних обставин надають право особі, яка робить пропозицію 

щодо викупу акцій товариства, обов’язково придбати акції акціонерів, які не 

виявили бажання прийняти таку пропозицію («сквіз - аут»). «Селл – аут» 

передбачає, що акціонер, який отримав «пропозицію поглинання» (пропозицію 

придбати акції компанії) може за певних обставин  вимагати у оферента придбання і 

його акцій в тому числі[359, c. 183-196]. 

Доктрина та законодавче регулювання даних інститутів були сприйняті та 

розвинені іншими правовими системами. Наприклад, в Швейцарії існує два види 

«сквіз-аута»: у першому випадку йдеться про право оферента викупити акції 

міноритарних акціонерів, якщо в результаті публічного тендеру (внаслідок 

публічного розміщення пропозиції купити акції відповідного товариства) така особа 

набула 98 відсотків голосуючих акцій в компанії – мішені. Реалізація такого 

механізму можлива лише, якщо компанія включена до списку хоча б однієї біржі в 
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Швейцарії та відбувається шляхом звернення до суду з позовом проти товариства 

про скасування реєстрації таких акцій та подальшого їх випуску для продажу 

оференту. Відповідно обов'язковими умовами реалізації першого варіанту є 

публічність пропозиції та лістинг акцій «мішені» на Швейцарській біржі.  Другий 

вид полягає у обов'язковому викупі акцій міноритарних акціонерів, якщо оферент 

(або уже покупець) набуває 90 відсотків акцій товариства. Реалізація останнього 

варіанту зазвичай відбувається при неможливості реалізації першого з огляду на 

питання податкової доцільності[334] в першу чергу. 

В Україні запровадження таких механізмів пов'язане з деякими проблемами.  

Наприклад, при «сквіз – ауті» в зарубіжній практиці відносини щодо купівлі акцій 

виникають не в ланцюжку «чинний  акціонер – товариство – новий акціонер», як це 

було передбачено законопроектом № 3442 та 4534а, а безпосередньо між чинним та 

майбутнім акціонерами, а товариство є свого роду арбітром, який  страхує 

комунікацію між такими особами. Вказаний підхід частково втілено в законопроекті 

№ 2302а з цілком слушним наданням окремих процедурних повноважень 

депозитарію (наприклад, повідомлення акціонерів про надходження пропозиції). В 

той же час, останнім законопроектом також пропонується надмірно обтяжена 

процедурними заходами процедура селл – ауту. Так ЗУ «Про акціонерні товариства» 

пропонується доповнити статтею 65-3, яка передбачає, що міноритарний акціонер 

надсилає вимогу товариству, яке пересилає її копію акціонеру – власнику 95 

відсотків акцій, а також затверджує ціну продажу. На нашу думку, такий механізм 

має два недоліки: по-перше, передбачає три ланцюжки відносин «чинний акціонер - 

товариство», «товариство – майбутній власник міноритарного пакету» та «чинний – 

майбутній акціонер», що іноді буває зайвим. Натомість світовою практикою 

сформована процедура, яка передбачає пряму комунікацію «чинний – майбутній 

акціонер», яка цілком може бути застосована і в Україні. Так достатньо 

передбачити, що «акціонер, який набуде внаслідок укладеного правочину 95 

відсотків акцій товариства (варіант: будь – який інший відсоток) зобов’язаний 

надіслати пропозицію про викуп акцій всім акціонерам (варіант: через 

Національного депозитарія України)» або «товариство зобов’язане повідомити всіх 
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акціонерів про викуп більше, ніж 95 відсотків акцій товариства. Таке повідомлення 

серед іншого має містити контактні дані покупця, а також ціну викупу акцій». 

Запропонований механізм по-перше, усуває зайві посередницькі функції товариства, 

які є умовою для зловживань правом на інформацію, по – друге, зменшує ризики 

затягування всього процесу продажу акцій. Однак оплата за акції перераховується 

оферентом товариству для зберігання таких коштів на правах трасту для 

попереднього власника акцій [359, c. 187]. 

В той же час, запропоновані законопроектом № 2302а норми надають особі 

(особам, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства 

право, а не обов’язок, здійснювати примусовий викуп акцій у інших акціонерів 

товариства. Тобто мажоритарний акціонер може не скористатися цим правом. У 

такому випадку, мінорітарні акціонери матимуть можливість скористатись своїм 

правом на селл – аут [47]. Другим недоліком передбаченого механізму «селл-аут» є 

визначення (затвердження) ціни акцій самим товариством. Таке втручання не лише 

не відповідає зарубіжній, зокрема англійській практиці, але і потребує додаткового 

узгодження зі змінами, внесеними Законом України від 07.04.2015 № 289-VIII. 

Наприклад, в Люксембурзі з 2012 року справедливість ціни, встановленої 

оферентом, має бути підтверджена незалежним експертом. Крім того, в 

європейській практиці досі точаться дискусії щодо співвідношення термінів 

«справедлива» та «ринкова ціна», щоправда в більшості випадків на користь 

ототожнення таких понять. Однак в німецькій практиці панує підхід, згідно з яким 

ринкова ціна є нижньою межею справедливої ціни[330]. На щастя, законопроектом 

№ 2302а виправлені суттєві сутнісні недоліки «селл-ауту». По –перше, раніше в 

законодавчих ініціативах було передбачено право вимагати викуп без 

кореспондуючого обов’язку та наслідків його порушення щодо викупу таких акцій.  

Дієвим по суті видається засіб забезпечення дотримання обов’язків мажоритарного 

акціонера, передбачений статтею 65-4 законопроекту №  2302 а. Так наслідком 

недотримання вимог щодо виконання обов’язків власником контрольного пакета 

акцій або значного контрольного пакету акцій або пакету акцій у розмірі 95 і більше 

відсотків акцій товариства є неможливість реалізації права голосу на загальних 
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зборах товариства. З іншого боку, попри відсутність зауважень з цього приводу 

Головного науково-експертного управління Верховної Ради України[41], таке 

обмеження прав акціонера може бути визнано неправомірним, оскільки набуваючи 

права «на акції» акціонер набуває всі права «з акції», в тому числі право голосу. 

По – друге, передбачався викуп акцій товариством, що уже придбані акціонером 

– власником 95 відсотків акцій. Це за законами фондового ринку зменшує ціну 

акцій. Також такий викуп суперечить інтересам товариства як окремого суб’єкта 

правовідносин, оскільки потребує додаткових коштів. Захист інтересу міноритарія 

має покладатись дійсно на товариство, але не в контексті самостійного викупу акцій, 

а в крайньому випадку виконання мінімальної посередницької ролі між чинним та 

майбутнім власником відповідних акцій. З іншого боку, в Україні не настільки 

сильні традиції незалежного менеджменту для гарантії охорони прав акціонерів, що 

може негативно вплинути на інтереси міноритарія, хоча позитивні кроки вже 

запроваджені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав інвесторів» насамперед в частині запровадження 

незалежних директорів тощо. 

По – третє, згідно з положеннями законопроекту № 4534а (зміни до статті 65 ЗУ 

«Про акціонерні товариства»), якщо акціонер не зареєструвався для участі у 

загальних зборах, порядок денний яких містив питання про надання згоди на 

придбання акцій, та не голосував проти такого рішення, то він втрачає право 

скористатись процедурою примусового викупу акцій. Право брати участь та 

голосувати на загальних зборах не має бути умовою реалізації права «селл-ауту» з 

огляду на неспіврозмірність наслідків реалізації чи нереалізації обох прав для 

здійснення прав на акції. Крім того, не враховано врегулювання ситуацій купівлі 

акцій різних типів та класів певного товариства.  

Вказані зауваження, а також зарубіжна практика вирішення потенційних проблем 

у застосуванні «селл-ауту» та «сквіз-ауту» мають бути враховані при підготовці 

законопроекту № 2302а до наступних читань (надання висновків комітету та 

пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи).  

В даному процесі слід врахувати і іноземний досвід, зокрема англійське 
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прецедентне право сформувало наступні засади та підходи до врегулювання спірних 

ситуацій та змісту вказаних механізмів. По – перше, метою сквіз – ауту є 

забезпечення рівного та чесного становища всіх акціонерів в межах певного класу 

акцій[359, c. 185], а також правового та добросовісного поглинання[330]. По-друге, 

оферент при сквіз – ауті лише повідомляє товариство про виконання обов’язків 

перед чинними акціонером – власником міноритарного пакету акцій. Таке 

повідомлення надсилається у передбаченій (законом або статутом) формі, але 

обов’язково у письмовому вигляді[359, c. 186]. Вказана норма є засобом контролю 

товариства за процесом сквіз-ауту, засобом реалізації права на інформацію, а також 

способом попередження і захисту від зловживань з боку всіх учасників процесу. В 

деяких правових системах обов’язковим є отримання звіту незалежного експерта 

для уникнення конфлікту інтересів та забезпечення вимог справедливості[330]. По-

третє, якщо акціонер, який отримав повідомлення про «сквіз-аут» та вважає, що 

оферент не уповноважений та не зобов’язаний викупити акції, або оферент є 

уповноваженим та зобов’язаним, але умови викупу є неналежними, має право 

звернутися до суду. Суд має право прийняти одне з наступних рішень: а) акції не 

підлягають викупу; б) акції підлягають викупу на інших умовах; в) відмовити у 

задовленні скарги. По-четверте, для задовлення позову позивач має довести, що 

оферта є несправедливою, попри те, що більшість акціонерів її прийняли. 

Несправедливий характер має бути підтвердженим, очевидним та безсумнівним, 

переконливим. При цьому отримання недостатньої чи незрозрозумілої інформації не 

є достатньою підставою для визнання оферти несправедливою, а відповідно немає і 

підстав для кваліфікації дій осіб як зловживання правом[359, c. 187-188,189]. Крім 

того, в деяких правових системах (в тому числі Канаді та Великобританії) 

необхідною умовою визнання оферти та сквіз-аута в цілому справедливим та таким, 

що не є зловживанням правом, є отримання належної оплати міноритарієм. Цікаво, 

що іноді така компенсація є достатньою умовою відмови у кваліфікації дій, як 

зловживання правом, в тому числі при консолідації акцій; цільовому утворенні 

окремого товариства для об'єднання з первісним, внаслідок чого відбувається 

розмитття частки тощо[368]. При цьому лише у випадку, якщо така скарга є 
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«непотрібною», неналежною та такою, що є очевидно необґрунтованою, акціонер 

несе майнові витрати на її подання. По-п'яте, відрізняються підходи до оцінки 

оферти від повністю незалежного нового акціонера – власника 95 відсотків акцій та 

пов’язаного акціонера – власника 95 відсотків акцій. Так у справі Re Buggle Press 

LTD оферентом виступила компанія, заснована більшістю мажоритарних акціонерів 

компанії. Архіважливим є критерій розмежування статусів оферти: суд зазначив, що 

у вказаній справі норми щодо врегулювання селл-ауту були використані не з метою 

даного механізму – захист інтересів товариства від зловживань з боку міноритаріїів 

та забезпечення рівності у відносинах акціонерів, - а для заволодіння акціями 

міноритаріїів та усунення їх з числа учасників товариства. Ще важливішим є 

виняток  з даного правила: таке використання права всупереч його меті допустиме у 

випадку, якщо це випливає з найкращих інтересів товариства у відповідь на 

зловживання правом міноритарієм (поведінки, яка повністю ігнорує інтереси 

товариства та обумовлена лише власними потребами). Таким чином, головним 

критерієм є відповідність оферти цілям норми про «сквіз - аут». Додатковим 

критерієм є незалежність оферента[359, c. 189]. В той же час звертається увага на 

таку побічну функцію «сквіз-аута» як збереження ліквідності пакета міноритарного 

акціонера внаслідок придбання акцій новим учасником або набуття контролю іншим 

акціонером[148]. По – шосте, якщо порушення права на інформацію (надання 

інформації різної повноти різним акціонерам) спричинило прийняття рішення на 

основі недостатнього обсягу інформації про стан справ компанії або окремих 

суттєвих умов оферти («непоінформоване рішення»). Таким чином, для дійсності 

правочину рішення міноритарного акціонера має бути усвідомленим, ґрунтуватись 

на достатньому обсязі інформації, наданій  завчасно для забезпечення 

поінформованості щодо: даних оферента, останніх банківських рахунків, активів та 

пасивів оферента, даних бухгалтерського обліку тощо; в деяких випадках [359, c. 

190,192] інформація такого змісту має бути надана і щодо товариства – об’єкта 

поглинання.  

Таким чином, механізми «селл-аут» та «сквіз-аут» є способами захисту від 

зловживання правом з боку акціонерів (мажоритарних та міноритарних) на шкоду 
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інтересам товариства, в тому числі на початкових стадіях недружніх поглинань. 

Відтак їх впровадження в українське законодавство відповідає виконанню 

зобов’язань України з Угоди про асоціацію з ЄС та дозволяє оновити склад 

учасників акціонерного товариства, уникнути безвихідних ситуацій з корпоративних 

конфліктів без шкоди для майнового стану товариства та його гудвіл. У підсумку 

вказані зміни підвищать інвестиційну привабливість українського корпоративного 

клімату. 

Самозахист є неюрисдикційною формою захисту своїх прав. Прикладом 

ефективного самозахисту від зловживання правом може бути ситуація, коли агресор 

набуває право власності на акції або частку в статутному капіталі з метою 

отримання права власності на певні активи, наприклад на земельні ділянки та іншу 

нерухомість в центрі міста, шляхом отримання контролю над товариством та 

відчуження такого майна «потрібним організаціям». Товариство може запобігти 

такій ситуації шляхом переведення активів на іншу юридичну особу, при цьому 

«мішень» продовжує користуватися майном на правах оренди. У разі 

недружнього поглинання «мішені» всі договори оренди розриваються, що робить 

таке підприємство нецікавим для агресорів.  Способом захисту права фактично 

виступає самозахист у формі розірвання договорів за домовленістю сторін, коли 

контроль до агресора ще не перейшов або наприклад, можна передбачити таку 

умову договору, за якою орендодавець має право розривати договір в 

односторонньому порядку у разі зміни складу учасників контрагента. 

Серед способів фактичного характеру також згадують узгодженість та 

координацію дій між добросовісними учасниками товариства при грінмейлі, 

початку недружніх поглинань тощо [355, c. 23]. Так в більшості випадків 

грінмейлер – учасник товариства, який пропонує викупити акції одного з акціонерів 

ставлячи  умову «зараз - 50 грн. або потім – 25 грн.» розраховує на відсутність 

комунікації між акціонерами. Якщо кількість учасників є відносно невисокою, у них 

є можливість домовитись не продавати свої акції (частки) за ціною, нижчою ніж 40 

грн. за акцію, визначивши самостійно ціну продажу акцій. 

Також у відповідь на початок скупки акцій агресором, товариство та його 

акціонери можуть обрати стратегію «контрскупки» акцій товарситва мішені. 
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Такий спосіб є одним з найбільш затратних, але він може настільки підвищити 

вартість недружнього поглинання, що агресор може і відмовитись від його 

реалізації[110, c. 144]. В обох випадках (домовленості про мінімальну ціну чи 

контрскупку) акціонери або зможуть диктувати умови грінмейлеру, або, якщо 

вартість таких трансакцій для нього буде неприйнятною в принципі, уникнути 

негативних наслідків принаймні на даному етапі та виграти час для побудови 

подальшої стратегії.  

В деяких випадках прийняття ризику грінмейла є більш доцільним в обмін на 

відмову недобросовісного учасника від подальшого недружнього поглинання. 

Тобто дешевше просто сплатити ціну, яка цікавить грінмейлера. Але для 

впевненості в тому, що інформація дійсно буде передана або знищена, так само як 

на підтвердження, що грінмейлер дійсно володіє вказаною інформацією, товариство 

(учасник) може надати грінмейлеру цінний папір, оплата якого відбудеться після 

вчинення відповідних дій. У випадку порушення зобов'язань  грінмейлером такий 

цінний папір може бути анульований (в США таким цінним папером є бонд). 

Подібні угоди в США мають назву «standstill agreements» - договір про утримання 

від набуття контрольного пакету  акцій або контролю над компанією[355, c. 34-36]. 

Однак за статистикою[358, c. 144] навіть за наявності такої угоди, у 40 відсотках 

випадків поглинання товариства – мішені відбувається протягом трьох наступних 

років. 

Також в зарубіжній літературі зазначається, що мінімальним досягненням 

захисту від грінмейлу є підняття ціни продажу та розділення прибутку у випадку, 

якщо інші стратегії виявляться безрезультатними або дорожчими, ніж сплата 

грінмейлу чи прийняття ризику недружнього поглинання. Крім того, рішення про 

використання певної захисної стратегії завжди тягне за собою пом'якшення 

контролю за менеджментом, якщо тільки сам акціонер не є його частиною[355, c. 

25,28], що має особливу актуальність і для України. 

Завершивши питання щодо фактичних дій з координації дій між добросовісними 

учасниками можна перейти до наступного способу. У разі наявності обґрунтованих 

підстав вести мову про початок певних зловживань (в тому числі і недружніх 

поглинань) варто одразу розробити принаймні схематичну стратегію захисту.  

Пропонується, по-перше, визначити структуру статутного капіталу і запропонувати 
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викупити акції (частки) осіб, що входять до групи ризику: керівництво, працівники 

тощо. По-друге, потрібно враховувати ситуації, у яких привілейовані акції стають 

голосуючими (ч.5 ст. 25 ЗУ «Про акціонерні товариства»). Також пропонується 

залучати «номінальних депозитаріїв», щоб ускладнити процес отримання інформації 

про кінцевого власника акцій для можливого накладення арешту. По-третє, 

необхідно перевірити всі статутні документи та іншу документацію товариства на 

предмет необхідності усунення протиріч законодавству та внутрішнім документам 

[203, c. 50] для мінімізації ризику використання цієї інформації агресорами. 

Насамкінець варто звернути увагу на документи, в яких може міститися або з 

яких може випливати інформація про зловживання, і які можуть бути доказами у 

справі; з іншого боку – ці ж самі документи можуть використовуватись і при захисті 

від зловживання – при доведенні своєї добросовісності. Такими документами є звіт 

про наслідки підписки на акції, проспект емісії акцій; свідоцтво про реєстрацію 

випуску акцій; результати незалежного аудиту фінансових звітів АТ; журнал 

реєстрації заяв, скарг, повідомлень або звернень фізичних та юридичних осіб, що 

надходять до Контрольно-правового управління Комісії; повідомлення, що 

опубліковані в пресі; протоколи рішень загальних зборів; документи фінансової 

звітності; довідка, засвідчена підписами депозитарія, з яким укладено договір [216, 

c. 16-19]; договір про обслуговування випусків цінних паперів або договір про 

надання реєстру власників іменних цінних паперів та інші. 

Отже, захист від зловживання правом в корпоративних правовідносинах може 

здійснюватися як за допомогою юрисдикційних засобів захисту, так і в порядку 

самозахисту, в тому числі вчинення дій фактичного (інформаційна політика, 

організаційні заходи тощо) та юридичного (розірвання договорів, виключення 

учасника тощо) характеру. Однією з ключових особливостей захисту в даній сфері є 

те, що одні і ті ж самі способи і засоби можуть використовуватись як в процесі 

зловживання правом, так і для захисту від нього. На нашу думку, неюрисдикційна 

форма захисту у корпоративних правовідносинах є більш ефективною з огляду на 

складність доведення факту наявності в діях особи ознак зловживання правом та 

недостатньо детального правового механізму захисту прав у таких випадках в 

юрисдикційному порядку. 
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ВИСНОВКИ ДО ІІІ РОЗДІЛУ 

1. Всі заходи попередження зловживання правом у корпоративних 

правовідносинах можна поділити на загальні та спеціальні. До загальних можуть 

бути віднесені ті заходи, вплив яких поширюється на невизначене коло суб’єктів: 

покращення нормативного регулювання, удосконалення судової практики тощо. До 

спеціальних належать тактичні та стратегічні заходи, що вживаються окремими 

особами у конкретних правовідносинах для попередження недобросовісної 

поведінки, в тому числі зловживання правом, з боку інших учасників відносин. 

Спеціальні заходи попередження зловживання правом можуть мати як фактичний, 

так і юридичний характер. Спеціальні заходи можуть, зокрема, передбачатися на 

локальному рівні, – наприклад, заходи щодо забезпечення балансу інтересів всіх 

учасників відносин тощо. 

2. Європейський підхід протидії зловживанню правом більше спрямований на 

попередження зловживання правом та формування об'єктивних правил поведінки у 

відповідних ситуаціях, натомість американська практика йде індуктивним шляхом – 

формування індивідуального плану захисту у конкретних ситуаціях. 

3. Проаналізовано останні законодавчі зміни в частині зміни кворуму 

товариств, запровадження інституту незалежних директорів, похідних позовів, 

вдосконалення правового регулювання правочинів, щодо вчинення яких існує 

заінтересованість тощо, а також їх вплив на систему способів попередження і 

захисту зловживання правом. 

4. Нами була окреслена система способів попередження зловживання правом в 

корпоративних правовідносинах, а також розглянуто особливості застосування 

конкретних способів з точки зору ефективності та виправданості в українській та 

зарубіжній практиці. 

5. Запровадження інституту незалежних директорів покликано прямо та 

опосередковано протидіяти таким проявам зловживання правом як право на 

контроль за діяльністю товариства (в тому числі при аудиторських перевірках); 

право на отримання прибутку (винагорода посадовим особам товариства, завищений 

розмір якої впливає на зменшення прибутків товариства; ситуація погіршується, 
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коли учасник товариства є членом такого виконавчого органу); з боку товариства – 

вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та недобросовісні дії 

з відстороненням директора тощо. 

6. Чим більший кількісний склад наглядової ради, тим меншим є будь-який 

деструктивний вплив в тому числі і зловживання правом, в той же час після 

досягнення певної кількості членів наглядової ради відношення стає обернено 

пропорційним. Даний процес уповільнюється при збільшенні пропорції незалежних 

директорів. Також незалежні директори розглядаються як засіб конвергенції 

інтересів, на нашу думку, всіх учасників корпоративних відносин – міноритарних та 

мажоритарних учасників та самого товариства, а також акціонерів - членів 

наглядової ради як окремої категорії осіб.  

7. Для того, щоб максимально «розмити» голоси незалежних директорів при 

прийнятті наглядовою радою непрофільних для них рішень (аудит, винагорода, 

призначення), тобто випадків, коли рішення приймається всім складом наглядової 

ради, може бути створена наглядова рада з великою чисельністю членів. Тому для 

максимально ефективного використання переваг інституту незалежних директорів, в 

тому числі як засобу протидії зловживанню правом мажоритарними акціонерами та 

(або) товариством в особі його органів є сенс створювати наглядову раду з кількістю 

членів в три, в крайньому випадку - п'яти осіб. 

8. Забезпечення незалежності директора протягом часу здійснення його 

повноважень, розширення категорій товариств, де такі директори будуть включені 

до наглядових рад, а також збільшення пропорційної кількості незалежних 

директорів в складі рад, збільшення витрат на утримання наглядової роботи з огляду 

на рівень їхньої винагороди, високий рівень якої є гарантією професійності та 

добросовісності такого директора є факторами, що підлягають врахуванню при 

подальших змінах законодавства та обранні тієї чи іншої моделі корпоративного 

управління та форми товариства.  

9. Пропонується викласти відповідну норму статті 63 Закону «Про господарські 

товариства» в такій редакції: «Контроль за діяльністю дирекції (директора) 

товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється ревізійною комісією, що 
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утворюється загальними зборами учасників товариства з їх числа, в кількості, 

передбаченій установчими документами, але не менше 3 осіб. Члени дирекції 

(директор) не можуть бути членами ревізійної комісії. В товариствах, де кількість 

учасників становить менше трьох осіб, допускається утворення ревізійної комісії в 

складі однієї особи – ревізора. В товаристві, утвореному в складі одного учасника, 

який призначений директором даного товариства, ревізійна комісія не утворюється 

до включення до складу учасників товариства інших осіб». 

10. Виділення особливостей захисту від зловживання правом в корпоративних 

правовідносинах дало змогу дійти висновку про недостатність декларативних норм, 

в тому числі про «недопустимість зловживання корпоративними правами», як 

способів захисту від зловживання правом у досліджуваних правовідносинах. 

11. Право на похідні (непрямі) позови є позитивною новацією законодавства, 

втім вони можуть виступати як способом захисту від зловживання правом, так і 

засобом зловживання. Критерієм оцінки поведінки особи є відповідність дій 

інтересам товариства. Відтак було розглянуто і способи захисту від зловживання 

правом на похідний позов. 

12. Аналіз наявних законодавчих ініціатив та зарубіжної практики в частині 

регулювання «селл - ауту» та «сквіз - ауту» дало змогу оцінити запропоновані 

механізми з точки зору їх відповідності загальним вимогам корпоративного права та 

ефективності, а також виділити основні засади врегулювання спірних ситуацій та 

змісту вказаних механізмів. Результати дослідження можуть стати основою 

підготовки розглянутих законопроектів до наступних читань. 

13. Світовою практикою сформована процедура, яка передбачає пряму 

комунікацію «чинний – майбутній акціонер», яка цілком може бути застосована і в 

Україні. Так достатньо передбачити, що «акціонер, який набуде внаслідок 

укладеного правочину 95 відсотків акцій товариства (варіант: будь – який інший 

відсоток) зобов’язаний надіслати пропозицію про викуп акцій всім акціонерам 

(варіант: через Національного депозитарія України)» або «товариство зобов’язане 

повідомити всіх акціонерів про викуп більше, ніж 95 відсотків акцій товариства. 

Таке повідомлення серед іншого має містити контакті дані покупця, а також ціну 



 174 

викупу акцій». Запропонований механізм по-перше, усуває зайві посередницькі 

функції товариства, які є умовою для зловживань правом на інформацію, по – друге, 

зменшує ризики затягування всього процесу продажу акцій.  

14. Захист від зловживання правом в корпоративних правовідносинах може 

здійснюватися як за допомогою юрисдикційних засобів захисту, так і в порядку 

самозахисту, в тому числі вчинення дій фактичного (інформаційна політика, 

організаційні заходи тощо) та юридичного (розірвання договорів, виключення 

учасника тощо) характеру. Однією з ключових особливостей захисту в даній сфері є 

те, що одні і ті ж самі способи і засоби можуть використовуватись як в процесі 

зловживання правом, так і для захисту від нього. На нашу думку, неюрисдикційна 

форма захисту у корпоративних правовідносинах є більш ефективною з огляду на 

складність доведення факту наявності в діях особи ознак зловживання правом та 

недостатньо детального правового механізму захисту прав у таких випадках в 

юрисдикційному порядку. 
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ВИСНОВКИ 

В межах цієї роботи було здійснено аналіз правової природи  та системи 

проявів зловживання правом у корпоративних правовідносинах, можливостей 

реалізації попередження і захисту від даного явища, виявлення теоретичних та 

практичних проблем, що існують у цій сфері, а також визначення шляхів їхнього 

подолання. 

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, можна зробити такі 

висновки: 

1. Корпоративні відносини можна визначити як особливий вид цивільно-

правових відносин між учасниками товариства або товариством в особі його органів 

та його учасниками, які виникають, змінюються та припиняються щодо 

корпоративних прав в господарських товариствах. Враховуючи те, що найбільш 

поширеними формами господарських товариств в Україні є товариства з обмеженою 

відповідальністю та акціонерні товариства, а також те, що в межах даних товариств 

зосереджена більшість капіталовкладень та іноземних інвестицій, порівняно з 

кооперативами та іншими імовірними суб'єктами, в межах нашого дослідження 

зосереджено головну увагу на зловживанні правом в товариствах з обмеженою 

відповідальністю та акціонерних товариствах. 

2. Зловживання правом у корпоративних правовідносинах можна визначити як 

особливу форму реалізації права господарським товариством або його учасником, 

яка є нелінійною системою, та характеризується вольовим, недобросовісним та 

нецільовим використанням права, що полягає в реалізації правоохоронюваного 

інтересу, який суперечить суті такого права за наявності інших механізмів реалізації 

такого правоохоронюваного інтересу або якщо така реалізація порушує (може 

порушити) правоохоронювані інтереси інших осіб. 

Особа, яка зловживає правом, здійснює його не для отримання блага, яке є 

об'єктом такого права, а задля реалізації інших інтересів або заподіяння шкоди 

іншим особам. При зловживанні правом відсутнє порушення конкретних 

юридичних заборон, крім норми про недопущення зловживання правом у будь-якій 

формі, проте така поведінка порушує принципи справедливості, добросовісності і 

розумності, а також верховенства права. 
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В науці та практиці зарубіжних країн для позначення «зловживання правом» 

використовується ряд термінів, серед яких «abuse of law» (зловживання об'єктивним 

правом), «abuse of rights» (зловживання суб'єктивним правом), «evasion» (ухилення, 

обхід), «circumvention» (обхід), «avoidance» (законний обхід закону), «unfair 

prejudice» (несправедливе порушення інтересів учасника товариства) та інші. 

Найбільш універсальним терміном є «abuse of rights». Однак не завжди такі терміни 

є точним відповідником діянням, які можуть кваліфікуватись як зловживання 

правом в розумінні ЦК України. 

3. В науці цивільного права відсутня єдина позиція щодо критеріїв 

кваліфікації дій особи як зловживання правом. Зокрема, пропонуються такі критерії, 

як використання права всупереч його призначенню, наявність заподіяної шкоди, 

явна неспіврозмірність дій недобросовісної особи та наслідків для інших учасників 

корпоративних правовідносин тощо. Судова практика також не виробила чітких 

підходів до цього питання. Часто суди констатують факт зловживання правом, не 

вказуючи на будь-які конкретні ознаки зловживання. 

Особливого значення для кваліфікації зловживання правом в корпоративних 

правовідносинах має категорія інтересу. Свідченням зловживання правом у 

відносинах між учасником та товариством є здійснення права без цілі задоволення 

свого правоохоронюваного інтересу. Якщо за допомогою права особа реалізує 

правоохоронюваний інтерес, який не суперечить суті такого права, відсутні інші 

передбачені механізми для реалізації такого правоохоронюваного інтересу (такий 

інтерес не є частиною іншого суб'єктивного права), а також така реалізація не може 

порушити правоохоронювані інтереси інших осіб, то вести мову про зловживання 

правом немає підстав. Дії особи повинні оцінюватись на  предмет їх спрямованості 

на задоволення інтересу як учасника товариства або відповідно для задоволення 

загальнокорпоративного інтересу з боку товариства.  Також свідченням наявності в 

діях особи зловживання правом є використання права всупереч його меті, яке 

порушує інтереси інших осіб.  

4. Проведене дослідження дало змогу виділити такі особливості проявів 

зловживання правом у корпоративних правовідносинах: неоднорідність, що 

проявляється у різноманітності форм зловживань, тенденція до більшого поширення 

зловживання немайновими правами, існування прямої пропорційної залежності між 
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кількістю акцій (розміром частки) та обсягом прав по відношенню до товариства, а 

також здатністю впливати на рішення товариства, особливе значення категорії 

інтересу у контексті різноманітності інтересів в даних відносинах та значенні 

конфлікту інтересів як передумови зловживання правом. Наявність великої кількості 

учасників в господарському товаристві суттєво збільшує імовірність зловживання 

правом в корпоративних правовідносинах. В зарубіжній науці та практиці, в тому 

числі на рівні судових установ ЄС виділяють такі ознаки зловживання правом як (1) 

відсутність порушення норми права (формальна правомірність), (2) в більшості 

випадків - порушення інтересів інших осіб, (3) порушення мети норми права.  

5. Неоднорідність проявів зловживання правом у корпоративних 

правовідносинах зумовлює труднощі з їхньою систематизацією. Разом з тим, 

вирішення цього питання має виняткове теоретичне та практичне значення, оскільки 

є необхідною передумовою для подальших наукових досліджень, формування 

стратегій захисту від зловживань, розробки законодавчих механізмів, спрямованих 

на протидію випадкам зловживання правлм у корпоративних правовідносинах.  

6. У науковій літературі формою називають спосіб існування, зовнішній вираз 

певного явища. З огляду на положення ч. 3 ст. 13 ЦК України можна зробити 

висновок, що законодавець, вживаючи поняття «форма зловживання правом», 

вкладає у нього аналогічний зміст. Доцільно виділяти прості та складні форми 

зловживання правом у корпоративних правовідносинах. Проста форма зловживання 

правом – це вольове, недобросовісне, нецільове використання конкретно 

визначеного корпоративного права конкретним суб'єктом з встановленою метою або 

принаймні встановленою невідповідністю правомірній меті. Складна форма 

зловживання правом – поєднання простих форм, об'єднаних спільною метою та 

(або) стратегією. 

Вести мову про види зловживання правом потрібно в контексті класифікації 

його форм за різними критеріями. Виділення форм зловживання правом має 

значення для кваліфікації того чи іншого діяння як зловживання правом, а видів – 

для групування окремих форм зловживання правом, об’єднаних спільними ознаками 

(наприклад, за критерієм права, яким зловживає суб’єкт) з метою розроблення 

загальних стратегій протидії їм. 

7. Існує велика кількість критеріїв класифікації форм зловживання правом у 
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корпоративних правовідносинах, серед яких можна назвати: 1) вид корпоративних 

відносин; 2) суб'єкта зловживання; 3) орган управління, що здійснює зловживання; 

4) розмір частки в статутному капіталі недобросовісного учасника; 5) природу 

права, яким зловживає суб’єкт; 6) засоби, на основі яких здійснюється зловживання; 

7) правові наслідки зловживання; 8) мету зловживання тощо. Вважаємо, що 

найбільше практичне значення має класифікація простих форм зловживання правом 

за критеріями суб'єкта та суб'єктивного права, яким зловживає суб’єкт. 

8. Прості форми зловживання правом характеризуються великою 

різноманітністю. З боку учасників товариства найбільш поширеними є зловживання 

правом на прибуток, правом на управління товариством, правом на інформацію, 

правом на вихід з товариства та одержання частини вартості майна при виході з 

товариства тощо. Метою простих форм зловживання правом у корпоративних 

відносинах є досягнення окремих завдань локального характеру або здійснення 

підготовки для подальшого переходу до складних форм. 

Система простих форм зловживання правом не може бути вичерпною з огляду 

на свою багатогранність, однак в межах роботи нами було окреслено її структуру та 

охарактеризовано деякі форми. Видається зручною дворівнева систематизація форм 

за суб'єктом зловживання та засобом зловживання. Зловживання з боку учасників 

товариства відбувається: 

(1) Право на отримання прибутку (мажоритарними акціонерами): 1.1.систематична 

політика «нульового дивіденду»; 1.2. систематична виплата завищених дивідендів; 

(2) Право на одержання частини вартості майна, пропорційну його частці в 

статутному капіталі ТОВ при виході. (3) Право на управління товариством 

(наприклад, визначення занадто короткого часу для реєстрації учасників). 3.1. 

неявка на загальні збори; 3.1.1. голосування «проти» певних питань; 3.2. внесення 

питань до порядку денного загальних зборів (припинення повноважень виконавчого 

органу, обраного на тих же зборах); 3.2.1. висунення кандидатів в інші органи 

товариства (пропозиція обрати одного кандидата до наглядової ради і ревізійної 

комісії); 3.3. призначення максимальної кількості представників з метою 

перешкоджання у проведенні загальних зборів з огляду на відсутність вільних місць; 

3.4. чисельне ініціювання позачергових загальних зборів протягом короткого 
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періоду; 3.5. зловживання правом на оскарження  рішень загальних зборів та інших 

органів товариства; 3.5.1. оскарження рішення наглядової ради про призначення 

виконавчого органу, що було прийнято 12 років тому; 3.6. при поданні заяви про 

вжиття заходів забезпечення позову про визнання недійсним рішення загальних 

зборів; (4) Право на визнання недійсним правочину: 4.1. щодо вчинення якого є 

заінтересованість; 4.2.  значного правочину. (5) Контроль за діяльністю товариства 

(наприклад, ініціювання частих аудиторських перевірок). (6) Право на інформацію 

(найчастіше міноритарними акціонерами). 6.1.1.  отримання інформації про АТ  як 

процес, що потребує фінансових затрат від товариства і відволікання його 

співробітників від безпосередніх трудових функцій, а також такий, що 

супроводжується іншими негативними наслідками; 6.1.2. отримання інформації про 

АТ з метою повідомлення її  невизначеному колу осіб виключно в цілях створення 

негативних наслідків для акціонерного товариства в сфері його ділової репутації, що 

врешті решт, призводить до негативних майнових наслідків (втрата інвесторів, 

контрагентів тощо); 6.2. вимога про надання інформації, яка є конфіденційною або 

становить комерційну таємницю; 6.3. запит у товариства інформації без 

ідентифікуючих ознак  або без зазначення періоду видання; 6.4. запит про надання 

інформації особою, яка мала можливість ознайомитись з необхідними документами 

в інший спосіб, ніж це передбачено ст.116, або запит вже опублікованої інформації. 

(7) Оскарження рішення особою, яка стала акціонером (учасником) товариства після 

проведення оскаржуваних загальних зборів. 

Товариство може зловживати своїми правами в особі його органів. 

(1) З боку загальних зборів: 1.1. прийняття невигідних рішень (систематично, 

переваги комусь) для міноритаріїв (2) З боку наглядової ради: (наприклад, при 

призначенні одноособового виконавчого органу, схвалення значного правочину та 

правочину із заінтересованістю); 2.1. для обходу порядку вчинення правочинів із 

заінтересованістю – звільнити, а потім знову призначити директора; 2.2 

неодноразове скликання позачергових загальних зборів для очікування 

сприятливого моменту для прийняття рішень; 2.3. систематичне неприйняття 

рішення про проведення загальних зборів; 2.4. скликання загальних зборів без 
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включення обов'язкових питань порядку денного, щоб рішення неможливо було 

виконати – без призначення виконавчого органу; (3) виконавчим органом, 

наглядовою радою або головою товариства при підготовці і проведенні загальних 

зборів, розпорядженні майном. 3.1. способи реалізації фактичної заінтересованості 

(одна особа підписує правочин як представник двох сторін: довіреність для 

вчинення правочину з одного боку, як орган товариства - з іншого); 3.2. виведення 

активів товариства шляхом укладення правочинів до 10 відсотків; (4) рішення про 

зміну місця реєстрації товариства як фактична зміна місця проведення загальних 

зборів. (5) поєднання учасника товариства і органу товариства в одній особі. (6) 

Право товариства на надання інформації в порядку, що не суперечить Закону 

України «Про акціонерні товариства». 

Відкритим залишається питання про те, як потрібно кваліфікувати зловживання 

правом з боку колегіальних органів товариства (насамперед загальних зборів): як 

зловживання з боку самого товариства чи як зловживання мажоритарних учасників, 

які де-факто визначають зміст їхніх рішень. На нашу думку, з точки зору 

забезпечення захисту від таких зловживань перевагу слід віддавати першій позиції. 

При виникненні спірних питань необхідно досліджувати, діяла особа від імені 

товариства чи від власного імені. 

9. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 № 289-VIII (набрання чинності з травня 2016 

року) були внесені суттєві позитивні зміни до корпоративного законодавства, які 

серед іншого впливають і на форми зловживання правом та способи протидії їм. 

Однак деякі положення навпаки можуть бути використані для зловживання правом. 

Вказаним законом суттєво удосконалено порядок вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість. Водночас так і не вирішеною лишилась проблема 

інформування про зміст заінтересованості. В законі використовується поняття 

«ознак заінтересованості». В межах нашого дослідження ми дійшли висновку про 

те, що поняттям, яке дозволить точніше встановити суть заінтересованості та 

уникнути зловживання правом на повідомлення товариства про це є «зміст 

заінтересованості». Відтак в Статуті товариства доцільно передбачити норму, яка 

тлумачитиме поняття «ознаки заінтересованості у вчиненні правочину» як «зміст 
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заінтересованості». Також не зайвим було б і додаткове роз'яснення НКЦПФР або 

вищих судових інстанцій. 

Законодавчо невирішеним лишилося питання про конкретний орган або особу, 

якій повинна бути повідомлена інформація від заінтересованої особи в межах 

обов'язку поінформувати товариство про наявність заінтересованості (частина 4 

статті 71 ЗУ «Про акціонерні товариства»), в тому числі у випадку, коли 

заінтересованою особою є член органів товариства. Пропонуємо врегулювати дане 

питання в Статуті, передбачивши, що «Заінтересована особа інформує товариство 

про наявність та зміст заінтересованості, а також надає іншу інформацію, 

передбачену Законом, виконавчому органу товариства,  якщо така особа не входить 

до складу одноосібного виконавчого органу. В такому випадку особа повідомляє 

відповідну інформацію наглядовій раді, а якщо вона не створена – загальні збори.».  

Зміст терміну «істотні умови правочину» в межах ч.10 статті 71 Закону 

України «Про акціонерні товариства» в редакції ЗУ від 07.04.2015 № 289-VIII є 

занадто вузьким для встановлення суті заінтересованості. Відтак пропонуємо в 

частині 10 статті 71 ЗУ «Про акціонерні товариства» слова «істотні умови» замінити 

на «істотні умови та інші умови, відомості, що мають значення, якщо це 

передбачено Статутом». 

10. Серед складних форм зловживання правом виділяють грінмейл та 

недружні поглинання, що не виключає існування менш поширених додаткових 

форм. Грінмейл є формою зловживання правом в корпоративних правовідносинах, 

якій властивий складний характер з огляду на поєднання окремих форм 

зловживання правом для досягнення спільної мети в межах реалізації єдиної 

стратегії. Його мета – отримання певних вигод чи переваг під загрозою 

неможливості продовження нормального функціонування товариства та здійснення 

господарської діяльності. Багатогранність тактики грінмейлу полягає в тому, що він 

може бути як самостійною стратегією, так і частиною плану недружнього 

поглинання, а в деяких випадках – способом захисту міноритарних учасників.  

Необхідно враховувати також і відмінність у явищах грінмейлу західних та 

пострадянських традицій. «Пострадянський грінмейл» хоч і не є правопорушенням, 

однак значно більш наближений до девіантної поведінки, ніж грінмейл західного 
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зразка. 

Характерними особливостями грінмейлу є: 1) обмеженість дій грінмейлера 

виключно сферою корпоративних відносин; 2) пред'явлення вимог, які не можуть 

бути задоволені за звичайних обставин; 3) непропорційність фінансових або інших 

майнових вимог порівняно з тими, на які особа, що діє добросовісно, могла б 

претендувати за даних умов; 4) втручання здійснюється на основі володіння особою 

певною кількістю акцій або часткою у статутному капіталі товариства. При цьому 

грінмейлерів поділяють на різні види. Залежно від обраної тактики  - на 

«професійних» та «ситуативних». Грінмейл є поширеним явищем в Україні з огляду 

на відсутність системних механізмів протидії йому та характеризується 

непублічністю та широким використанням послуг «професійних грінмейлерів».  

Грінмейл має амбівалентну природу. Серед позитивних наслідків грінмейлу в 

зарубіжній літературі виділяють (1) підвищення ринкової ціни акцій товариства 

внаслідок проявів інтересу до набуття контролю з боку міноритарного акціонера; (2) 

іноді виступає способом протидії недружнім поглинанням; (3) виявляє такі 

порушення та зловживання з боку виконавчого органу або наглядової ради, які не 

були відомі загальним зборам; (4) виступає загальним заходом поліпшення 

підприємницького середовища через усунення неефективних його учасників; (5) 

якщо грінмейл виступає першою стадією поглинання, відмінного від недружніх, то 

часто цілковите оновлення персонального складу товариства та його органів має 

соціально позитивний ефект, підвищуючи ефективність товариства.   

11. Головною метою недружніх поглинань є отримання корпоративного 

контролю над товариством всупереч інтересам основних інвесторів, що не виключає 

існування додаткових цілей (усунення конкурента, отримання прав на майно тощо). 

Для реалізації стратегій недружнього поглинання широко використовуються такі 

суб'єктивні права, як оскарження рішень загальних зборів акціонерів; звернення до 

господарського суду з заявою про застосування забезпечувальних заходів; вимогою 

скликання позачергових загальних зборів акціонерів (учасників) товариства; 

ознайомлення з даними, що містяться в реєстрі прав власників цінних паперів і т.д. 

Особливого значення при реалізації даних стратегій набуває роль державних 

реєстраторів та державних виконавців як носіїв «адміністративного ресурсу».  

Дії, спрямовані на отримання контролю над об’єктом поглинання, що 
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відбуваються за межами корпоративних правовідносин, або такі, що реалізуються у 

формі кримінальних, адміністративних чи інших правопорушень, не входять до 

поняття «зловживання правом в корпоративних правовідносинах».  

В зарубіжній літературі розрізняють щонайменше два типи недружніх 

поглинань залежно від кінцевої мети такого поглинання під умовними назвами:  а) 

захоплення; б) знищення. В першому випадку метою є отримання контролю і 

здійснення підприємницької діяльності; в другому може бути -  усунення 

конкурента шляхом банкрутства чи іншого припинення товариства тощо. Такі цілі 

визначають обрання тактики. 

12. На сьогоднішній день в українському законодавстві відсутній цілісний 

механізм протидії зловживанням правом у корпоративних правовідносинах. Чи не 

єдиним законодавчим наслідком за зловживання правом є відмова в його захисті, 

передбачена ст. 16 ЦК України. Попередження і захист від зловживання правом 

мають здійснюватись на основі сукупності дій юридичного та фактичного 

характеру, що спрямовуються на ліквідацію передумов для зловживання правом, 

відновлення порушених прав та інтересів і попередження недобросовісних дій у 

майбутньому.   

13. Заходи, спрямовані на попередження зловживання правом у 

корпоративних правовідносинах, повинні характеризуватися конструктивною та 

професійною реакцією на раніше розроблені і застосовані агресорами схеми. 

Способи попередження зловживання правом в корпоративних правовідносинах 

можна класифікувати за спрямованістю заходів – на загальні та спеціальні; за 

засобом зловживання – способи попередження зловживання окремими правами (на 

прибуток, управління, інформацію тощо); за обсягом – стратегії та точкові способи, 

спрямовані на попередження конкретного прояву зловживання. 

До загальних способів попередження належать способи, що мають на меті 

усунення сприятливих умов для зловживання правом у корпоративних 

правовідносинах в масштабах держави. Це, насамперед, удосконалення 

законодавства та судової практики, створення державних органів та громадських 

об’єднань, які б надавали підтримку жертвам недобросовісних дій.  

До спеціальних належать тактичні та стратегічні заходи, що вживаються 

окремими особами у конкретних правовідносинах для попередження зловживання 
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правом з боку інших учасників цих відносин. Спеціальні заходи спрямовуються 

перш за все на досягнення балансу інтересів сторін корпоративних правовідносин, а 

також закріплення на рівні установчих документів та/або локальних актів 

механізмів, що ускладнюють реалізацію найбільш небезпечних стратегій. 

Загальними способами є: 

(1) Удосконалення судової практики; (2) Виконання вимоги чіткості правового 

регулювання; (3) Розвиток нормативного регулювання: скасування отримання 

печатки суб'єктами господарювання; зменшення кворуму загальних зборів 

товариств; зміни до ЗУ «Про депозитарну систему» щодо укладення договору на 

обслуговування рахунка дематеріалізованих цінних паперів; 3.1. заходи, 

запроваджені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07 квітня 2015 року: 3.1.1. 

Інститут незалежних директорів (функціональне призначення; вплив чисельності 

наглядової ради та пропорції її незалежних членів на ефективність протидії 

зловживанню правом на управління; створення наглядової ради з кількістю членів в 

три, в крайньому випадку - п'яти осіб в українських реаліях; заходи збереження 

«незалежності»); 3.1.2. Зміни в порядку виплати дивідендів; 3.1.3. Внесення 

інформації, визначеної  у пропозиціях щодо членів наглядової ради у бюлетень для 

кумулятивного голосування (зміни до статті 38 Закону); 3.1.4. Зміни у порядку 

регулювання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; Використання 

заходів, передбачених ч.4 статті 67 ГПК України; Переважне право купівлі частки в 

статутному капіталі (акцій); Реформування організаційно-правових форм товариств; 

Реформування підходів до ревізійної комісії в ТОВ та ТДВ; Способи протидії 

грінмейлу (запровадження високих ставок податків на дохід, отриманий від 

грімейлу; внесення осіб до «чорного списку»; заборона виплати платежів за 

грінмейл; повернення прибутків, отриманих від грінмейлу); Встановлення цивільно-

правової відповідальності посадових осіб товариства; Уніфікація фінансової 

звітності товариств відповідно до міжнародної практики; Створення окремих 

державних органів та організацій, покликаних сприяти захисту прав господарських 

товариств та їх учасників; Створення спеціальних компенсаційних фондів. 

Поряд з загальними, існують спеціальні способи попередження 

зловживання правом в коропоративних правовідносинах: (1) Забезпечення 
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балансу інтересів учасників корпоративних правовідносин; Застосування доктрини 

«зобов'язання вірності спільній меті товариства»; (2) Укладення акціонерних 

договорів; (3) Заснування товариства за англо – американським правом; (4) 

Реалізація повноважень товариств при визначенні підстав для відмови у включенні 

до порядку денного пропозицій акціонерів – власників менше, ніж 5 відсотків акцій; 

(5) Вибір адекватної організаційно – правової форми товариства цілям учасників та 

особливостям їх взаємовідносин (врахування критеріїв та способів обрання 

персонального складу органів товариства (наприклад, наглядової ради в АТ)); (6) 

Врахування структури власності товариства; (7) Способи попередження 

зловживання правом на інформацію: надавати лише запитуваний обсяг інформації, 

не збільшуючи його за власною ініціативою; перевіряти правомочність адресата 

запиту; у разі недостатності часу для своєчасного надання запитуваної інформації 

попереджати про це учасника для уникнення звинувачень в ухиленні від її надання; 

надавати копії документів лише на платній основі; контроль за доступом до 

інсайдерської інформації; попередження виявів корпоративної розвідки, 

стороннього впливу на керівництво; використання в свою чергу в службі 

економічної безпеки способів і методів конкурентної розвідки; ведення журналу 

адресатів та наданої інформації, що дозволить зробити висновки про інтерес осіб, а 

також фактичну афілійованість або спрямованість на об'єднання зусиль певних 

учасників. (8) Способи попередження недружніх поглинань: консолідація 

контрольного пакета акцій або частки при наявності великої кількістю міноритаріїв; 

запровадженя серйозного контролю за збереженням документів та печатки (у разі 

наявності) товариства; запровадження системи підбору працівників до органів 

управління товариством; обрання такої моделі виконавчого органу, за якої 

передбачено наявність незалежних менеджерів (залучених зовнішніх консультантів, 

наприклад);  високий рівень забезпечення діяльності товариства та своєчасне 

виправлення помилок; створення позитивного образу керівництва товариством; 

заходи для підвищення інтересу членів органів управління в добросовісній 

поведінці; запровадження посади корпоративного секретаря; правильне та 

досконале складання установчих документів товариства, в тому числі із 

урахуванням стратегій попередження недружніх поглинань (не всі з них можуть 

поки що бути застосовані в Україні з огляду на імперативність українського 
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корпоративного законодавства); (9) Способи попередження дублювання органів 

товариства: створення індивідуальних форм внутрішніх документів; послуга 

державного реєстратора щодо запиту до товариства перед внесенням 

найважливіших змін до реєстру; (10) Заборона скликання наступних загальних 

зборів акціонерів до проведення вже скликаних; (11) Моніторинг зміни складу 

акціонерів: систематичне надання інформації, аналогічної зведеному обліковому 

реєстру акціонерів; використання розкритої, згідно із ЗУ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів 

юридичних осіб та публічних діячів» № 1701-VII від 14 жовтня 2014 року; (12)  

Встановлення додаткових заходів контролю за розпорядженням майном товариства, 

особливо щодо товариств, відмінних від акціонерних; (13) Інформаційна робота з 

міноритарними учасниками. 

14. Система способів захисту від зловживання правом у корпоративних 

правовідносинах ґрунтується на основі загальноцивілістичної системи способів 

захисту цивільних прав. Так, виділяється юрисдикційна та неюрисдикційна форми 

захисту корпоративних цивільних прав. В свою чергу, в межах юрисдикційної 

форми захист реалізується в судовому та адміністративному порядку. 

Неюрисдикційна форма захисту полягає у зверненні за захистом своїх прав до 

некомерційних організацій, професійних посередників, а також у здійсненні 

самозахисту. З огляду на труднощі у доведенні факту зловживання правом з боку 

того чи іншого суб’єкта, а також наявність проблем із визначенням способу захисту, 

який має бути застосований судом, більш ефективною є саме неюрисдикційна 

форма захисту, що включає в себе велику кількість варіантів: від стратегії повного 

уникнення ризиків стати мішенню агресора (наприклад, штучне створення 

іноземного елементу для уможливлення укладення акціонерних договорів та 

реєстрації товариства за іноземним правом) до точкових способів. 

15. Захист від зловживання правом у корпоративних правовідносинах має такі 

особливості: виникає у відповідь на конкретну форму зловживання конкретною 

особою; основною метою захисту є негайне припинення недобросовісних дій, 

відновлення становища особи, яке існувало до зловживання правом, а також 

створення умов, що унеможливлювали б його повторення; важливого значення 

набуває виявлення основних мотивів недобросовісної поведінки окремих суб'єктів 
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корпоративних правовідносин, оскільки така інформація безпосереднім чином 

впливає на обрання способу захисту та формування тактики та стратегії такого 

захисту. Однією з ключових особливостей захисту в даній сфері є те, що одні і ті ж 

самі способи і засоби можуть використовуватись і в процесі зловживання правом, і з 

метою захисту від нього.  

16. Основними недоліками судової практики, що проявляється при розгляді 

справ щодо зловживання правом у корпоративних правовідносинах, є довільне 

тлумачення судами терміну «зловживання правом» та відсутність чітких підходів до 

його кваліфікації. У зв’язку з цим видається доцільним на рівні вищих судових 

інстанцій звертати увагу суддів на необхідність застосування критерію нецільового 

використання права як основного при розгляді даної категорії справ. Як 

допоміжний, на нашу думку, може використовуватися критерій відсутності 

правоохоронюваного інтересу особи.  

Потребує уточнення позиція Вищого Господарського Суду України щодо 

неможливості кваліфікувати неучасть учасника товариства у загальних зборах як 

зловживання правом. Необхідно рекомендувати судам у кожному конкретному 

випадку брати до уваги такі обставини, як систематичність такої поведінки, 

наявність об'єктивних причин неучасті, спрямованість інтересу учасника, розмір 

частки учасника, важливість та нагальність питань, що були включені до порядку 

денного загальних зборів товариств. Запропонована точка зору вже знаходить своє 

відображення у судовій практиці. 

Актуальною проблемою, що суттєво впливає на ефективність протидії 

зловживанню правом у корпоративних правовідносинах, є неправильне 

формулювання позовних вимог. Так, часто заявляються вимоги про визнання тих чи 

інших дій зловживанням правом, що може стати причиною відмови у задоволенні 

позову, оскільки такий спосіб захисту права не передбачений законом. Роз’яснення 

даного питання з боку вищих судових інстанцій мало б позитивний вплив на судову 

практику. В межах нашої роботи були запропоновані альтернативні способи захисту 

на основы системного застосування ст. 13, ч.5 ст. 203, ч.3 ст. 215 ЦК України,  а 

також передбачення нових способів захисту в майбутньому. 

При розгляді судами питання про вжиття заходів забезпечення позову за 

заявою учасника товариства доцільно розглядати питання про співмірність 



 188 

заявлених вимог та розміру частки учасника. Такий підхід, зокрема, дозволив би 

припинити поширену практику зловживання правами з боку міноритарних 

учасників товариств, які пройшли через процедуру приватизації. 

Доцільним є впровадження у судову практику доктрини «зобов'язання 

вірності спільній меті товариства», сформульованої у німецькому праві. На нашу 

думку, її застосування можливе у разі голосування учасником «проти» на загальних 

зборах товариства з питань, негативне вирішення яких може з високим ступенем 

імовірності спричинити шкоду товариству, в тому числі потягнути його 

неплатоспроможність, а також голосування «за» рішення, які мають наслідком 

значне погіршення становища окремих категорій учасників товариства.  

17. Також в роботі міститься ряд пропозицій щодо удосконалення 

законодавства та локальних актів товариства. 

Запропоновано удосконалити: 

 норму частини 2 ст. 16 ЦК України, доповнивши її п. 10 такого змісту 

«визнання дій особи зловживанням правом», що дозволить застосовувати такий 

спосіб захисту в судовому порядку. Однак такий захід має бути здійснений після 

усталення підходів до кваліфікації зловживання правом на рівні судової практики; 

 внести зміни до ч. 4 ст. 146 Цивільного кодексу України, ст. 75 ЗУ «Про 

акціонерні товариства» в частині обмеження частоти аудиторських перевірок, що 

можуть здійснюватися за ініціативою одного і того ж учасника товариства; 

 норму частини 10 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 

шляхом заміни слів «істотні умови» на «істотні умови та інші умови, умови та 

відомості, що мають значення, якщо це передбачено Статутом товариства»; 

 норму пункту 5-1 частини 3 статті 35 Закону України, замінивши слова 

«адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

щодо кожного з питань, що включені до порядку денного» на «адресу конкретної 

веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 

питань, що включені до порядку денного»  

 норму щодо правового регулювання ревізійної комісії в ТОВ та ТДВ, 

зокрема частину 1 статті 63 Закону України «Про господарські товариства» 
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викласти в такій редакції: «Контроль за діяльністю дирекції (директора) товариства 

з обмеженою відповідальністю здійснюється ревізійною комісією, що утворюється 

загальними зборами учасників товариства з їх числа, в кількості, передбаченій 

установчими документами, але не менше 3 осіб. Члени дирекції (директор) не 

можуть бути членами ревізійної комісії. В товариствах, де кількість учасників 

становить менше трьох осіб, допускається утворення ревізійної комісії в складі 

однієї особи – ревізора. В товаристві, утвореному в складі одного учасника, який 

призначений директором даного товариства, ревізійна комісія не утворюється до 

включення до складу учасників товариства інших осіб»; 

Запропоновано в локальних актах товариства: 

 передбачити, що в цілях статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» 

ознаками заінтересованості у вчиненні правочину є «зміст заінтересованості», тобто 

відомості про отримання конкретних благ внаслідок вчинення такого правочину. 

Така інформація надається виконавчому органу для виконання вимог абзацу 2 

частини 4 статті 71  Закону України «Про акціонерні товариства». 

 для усунення недоліків норми ч.4 статті 71 Закону України «Про акціонерні 

товариства» передбачити, що «Заінтересована особа інформує товариство про 

наявність та зміст заінтересованості, а також надає іншу інформацію, передбачену 

Законом, виконавчому органу товариства,  якщо така особа не входить до складу 

одноосібного виконавчого органу. Якщо така особа входить до складу одноосібного 

виконавчого органу, особа повідомляє відповідну інформацію наглядовій раді, а 

якщо вона не створена – загальні збори акціонерів»; 

 врегулювати порядок вчинення правочинів, щодо вчинення яких існує 

заінтересованість в товариствах, відмінних від акціонерних; 

 використовуючи норму абз. 11 п.8 розділу 6  Положення про провадження 

депозитарної діяльності, затв. Рішенням НКЦПФР від 25.03.2014 року передбачити 

в локальних актах товариства або акціонерних угодах, що  в договорах з 

депозитарієм обов'язково передбачається положення «обліковий реєстр надається 

періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних 

паперах, або за розпорядженням емітента. Депозитарна установа зобов'язана на 
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вимогу емітента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого 

розпорядження надати емітенту відповідну інформацію». Виконавчий орган передає 

отриману інформацію наглядовій раді, а в разі наявності – незалежним директорам. 

18. В межах нашого дослідження були розглянуті такі способи захисту від 

зловживання правом в корпоративних правовідносинах. 

Судовий порядок захисту може бути здійснений шляхом: (1) Пред'явлення 

позовів про визнання недійсним договорів та інших правочинів (купівлі-продажу 

акцій або правочинів щодо відчуження часток в статутному капіталі ТОВ; про 

визнання недійсним рішення загальних зборів товариства про внесення змін до 

статутних документів; про визнання прав на частку в статутному капіталі; про 

виключення учасника з ТОВ); (2) Забезпечувальних засобів як міжгалузевих 

способів юрисдикційного характеру; (3) Розгляду спору за місцезнаходженням 

товариства; (4) Підняття «корпоративної завіси»; (5) Колективних позовів; (6) 

Непрямих (похідних) позовів як способів захисту від зловживання правом: 

визначення кола осіб, уповноважених подавати непрямий позов; оприлюднення в 

окремих категоріях справ інформації щодо розгляду справи; використання в одній 

справі кількома акціонерами свого права на звернення до суду в інтересах 

товариства з різними вимогами або відстоювання відмінних позицій; похідний позов 

як спосіб захисту від зловживання правом з боку товариства або порушення 

інтересів акціонера. (7) Способів захисту від зловживання правом на непрямий 

(похідний) позов: обов'язкове пред'явлення претензії товариству з питання, 

порушеного у похідному позові; впровадження спеціального судового комітету 

наглядової ради; визначення, чиїм інтересам похідний позов відповідає, а чиїм – 

суперечить; неможливість повернення майна з чужого добросовісного володіння; 

відшкодування збитків членами виконавчого органу або іншою посадовою особою 

товариства; можливість продовження представництва у справі іншим акціонером. 

Адміністративний порядок захисту носить більше міжгалузевий характер в 

контексті зловживання правом, оскільки жоден з адміністративних органів наразі не 

наділений повноваженнями зі встановлення факту зловживання. Відтак такий 

арсенал  засобів є вужчим, в порівнянні зі свободою захисних стратегій, 
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застосованих у приватному порядку: (1) Використання міжгалузевих способів 

захисту: звернення до Антимонопольного комітету України, Фонду державного 

майна України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України; 

(2) Встановлення факту зловживання правом в корпоративних правовідносинах 

адміністративними органами (лише на рівні дискусії). 

Неюрисдикційні способи захисту від зловживання правом є найбільш 

поширеними, як в Україні, так і в зарубіжних країнах, об'єднуючи заходи як 

юридичного так і фактичного характеру. Така поширеність пояснюється їх 

особливістю максимально враховувати обставини конкретного прояву зловживання 

правом – форми, тактики, стратегії. Тому існують наступні неюрисдикційні способи 

захисту: (1) виключення учасника з товариства; (2) ініціювання аудиторської або 

ревізійної перевірки; (3) тактика «не можеш завадити - очолюй»; (4) заочне 

проведення загальних зборів; (4) Примусовий викуп акцій («сквіз - аут») та право 

вимоги обов'язкового викупу акцій («селл-аут»): історія розвитку інституту в 

Україні; іноземний досвід формування; проблеми запровадження в Україні; 

іноземний досвід вирішення спірних ситуацій; (5) самозахист у вигляді переведення 

активів на іншу юридичну особу та продовження використання майна «мішенню» 

на праві оренди; (6) узгодженість та координація дій між добросовісними 

учасниками товариства при грінмейлі та початку недружніх поглинань: визначення 

ціни продажу акцій; «контрскупка» акцій «товариства – мішені»; тактика «акулячої 

отрути»; прийняття ризику грінмейла в обмін на відмову недобросовісного учасника 

від подальшого недружнього поглинання («Standstill agreements» (договори про 

гарантії виконання зобов'язань зі сплати грінмейлу; підняття ціни продажу та 

розподілення прибутку); (7) викуп частки агресора; (8) додаткова емісія; (9) 

розробка стратегії захисту, особливо у випадку складних форм зловживання правом; 

(10) оперативне «заплутування слідів»; (11) самопоглинання; (12) «захист Пекмена»; 

(13) перенесення «боротьби на територію агресора».  

19. Суттєві зміни для питання форм зловживання правом та способів протидії 

зловживання правом в корпоративних правовідносинах передбачені Законом 

України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» від 19 
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березня 2015 року № 272 – VIII та Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року 

№ 289-VIII, що набирає чинності в частині, що стосується корпоративних прав, з  

травня 2016 року. Розглянуті законодавчі зміни є безумовним кроком вперед в 

контексті протидії зловживанню правом в корпоративних правовідносинах. В той 

же час дані новації можуть створити нові умови для зловживання правом в цій 

сфері, протидія яким має здійснюватись як окремими тактичними заходами, так і 

формуванням практики застосування норм щодо зловживання правом, збільшенням 

гнучкості корпоративного законодавства та надання можливості врегульовувати 

окремі питання на локальному рівні. Перспективним напрямком розробок в цій 

сфері видається подальше дослідження зарубіжного досвіду протидії зловживанням, 

а також перегляд норм, що регулюють діяльність ТОВ в частині підвищення їх 

диспозитивності та перегляд підходів до визначення кворуму. 
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