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АНОТАЦІЯ 

Богуш М. К. Захист прав та інтересів суб’єктів корпоративних 

правовідносин. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 

науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Дисертація є комплексним дослідженням проблематики захисту прав та 

інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин, спрямована на пошук шляхів 

удосконалення чинного корпоративного законодавства з урахуванням досвіду 

зарубіжних країн та аналізу судової практики. Наукова новизна одержаних 

результатів дисертаційного дослідження висвітлена в теоретичних положеннях та 

висновках, що полягають у наступному. 

Уперше:  

1. обґрунтовано наявність суб’єктивного корпоративного права та 

інтересу не лише у акціонерів/учасників корпорації, а й інших суб’єктів 

корпоративних правовідносин (органів корпорації; посадових осіб корпорації, 

учасника, який вибув; трудового колективу, холдингової компанії); 

2. обґрунтовано статус загальних зборів як самостійного специфічного 

суб’єкта корпоративних правовідносин, через який здійснюється опосередковане 

управління корпорацією її учасникам/акціонерами, що формує та наділяє 

повноваженнями інші органи управління; 

3. доведено, що всі спори, які випливають з корпоративних договорів 

(акціонерних угод) є договірними, а отже арбітрабельними. Саме тому за 

відсутності укладеного корпоративного договору між акціонерами/учасниками 

можна припустити про неоднозначність «договірної природи» корпоративного 

спору, а отже і його арбітрабельності; 

4. запропоновано надати можливість  учаснику/акціонеру корпорації, 

якому належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (крім привілейованих 



3 
 

 
 

акцій), подати в інтересах такої корпорації похідний превентивний позов для 

недопущення завдання збитків корпорації протиправними діями (бездіяльністю) 

посадової особи. 

Удосконалено: 

1. класифікацію суб’єктів корпоративних правовідносин: 1) за об’єктом 

корпоративних правовідносин: суб’єкти, що реалізують корпоративні права 

(учасники та акціонери) та суб’єкти, які здійснюють корпоративне управління 

(органи корпорації та посадові особи, трудовий колектив); 2) за кількісним 

складом: індивідуальні та колективні; 3) за ступенем обов’язковості: обов’язкові 

(учасник/акціонер, загальні збори, виконавчий орган, наглядова рада (для 

публічних акціонерних товариств, банків, приватних акціонерних товариств з 

кількістю акціонерів 10 і більше), лічильна комісія (для АТ), реєстраційна комісія 

(для АТ),) та опціонні (ревізійна комісія, аудитор; ревізор, служба внутрішнього 

аудиту; корпоративний секретар тощо); 

2. визначення поняття корпоративних правовідносин як комплексних 

відносин, в яких переважають ознаки господарсько-правової природи, які 

виникають, змінюються та припиняються в корпораціях щодо реалізації їх 

суб’єктами належного їм суб’єктивного корпоративного права/інтересу, у частині 

обгрунтування, що правовою гарантією реалізації останніх є корпоративні 

обов’язки з метою здійснення корпоративного управління та реалізації 

корпоративних прав; 

3. класифікацію позовів в рамках судової форми захисту прав та 

інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин: за суб’єктом звернення з 

позовною заявою до господарського суду: 1) позови пред’явленні 

акціонером/учасником незалежно від кількості простих акцій/розміру частки в 

статутному капіталі корпорації, якими він володіє; 2) позови, можливість 

пред’явлення яких обумовлюється володінням акціонером/учасником певною 

кількістю простих акцій/розміром частки в статутному капіталі корпорації;           

3) позови, що пред’явлені корпорацією; 4) позови, що пред’явлені акціонерами - 

власниками привілейованих акцій у публічних акціонерних товариствах та 
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приватних акціонерних товариствах, якщо це передбачено самим статутом;              

5) похідні позови. За правовою природою спорів, на вирішення яких поданий 

позов: 1) позови з корпоративних відносин; 2) позови, що є дугорядними 

(похідними) від позовів з корпоративних відносин  (похідні позовні вимоги). За 

характером матеріально-правової вимоги: 1) майнові позови (позови майнового 

характеру) (про стягнення дивідендів тощо); 2) організаційні позови (позови 

організаційного характеру) (визнання недійсним змін до статуту корпорації, 

визнання недійсним рішення органів корпорації тощо); 

4. форми участі працівників в корпоративному управлінні в частині:                     

1) запровадження обов’язку корпорації надавати трудовому колективу 

інформацію,  що необхідна для реалізації працівниками своїх трудових прав;          

2) запровадження права на  участь представників трудового колективу в роботі 

загальних зборів та виконавчого органу з правом дорадчого голосу;                         

3) запровадження квоти в наглядовій раді для працівників на рівні 1/3 складу з 

правом повноцінного голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях 

наглядової ради; 4) проведення консультацій та врахування пропозицій трудового 

колективу (за посередництва виборного представницького органу трудового 

колективу) при прийнятті локальних нормативно-правових актів, які можуть 

вплинути на права та обов’язки працівників корпорації; 5) створення спеціального 

органу (комісії), основним та єдиним завданням якого буде захист прав 

працівників тощо; 

5. визначення поняття дивіденду у частині його розуміння не лише як 

частки чистого прибутку, а й/або нерозподіленого прибутку, що виплачується 

акціонеру/учаснику з розрахунку на одну належну йому  акцію  певного типу 

та/або класу; 

6. пропозицію в частині виділення в участі акціонерів/учасників в 

загальних зборах двох аспектів: а) юридичного (фіксація в протоколі реєстрації 

акціонерів/учасників фізичної присутності особи для участі в загальних зборах як 

належного акціонера/учасника: наявність в переліку акціонерів, які мають право 

на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому 
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законодавством про депозитарну систему України; встановлення особи 

акціонера/учасника за паспортними даними тощо); б) фактичного  (участь в 

обговоренні питань, які виносяться на розгляд загальних зборів; внесення своїх 

пропозиції щодо розглядуваних питань; голосування тощо); 

7. класифікацію корпоративних способів самозахисту суб’єктивного 

корпоративного права/інтересу: 1) за підставою виникнення: договірні; законні; 

способи самозахисту, які визначаються уповноваженою особою на власний 

розсуд, за умови, що останні є ефективними та не суперечать корпоративному 

законодавству; 2) за правовою природою дій, що є змістом самозахисту: способи 

самозахисту фактичного характеру та способи самозахисту юридичного 

характеру; 3) за направленістю способів самозахисту в часі: превентивні способи 

самозахисту; способи самозахисту вже фактично порушених суб’єктивних 

корпоративних прав/інтересів. 

Пропозиції та висновки дисертаційної роботи можуть бути використані в 

навчальному процесі, законотворчій діяльності, судовій практиці, в доктрині 

корпоративного права. 

Ключові слова: корпоративні правовідносини, корпоративний інтерес, 

корпоративні права, форми захисту, способи захисту, медіація, арбітраж, 

правовий захист, суб’єктивне корпоративне право, судовий захист, самозахист. 

 

SUMMARY 

 Bogush M.K. Protection of the rights and interests of participants in 

corporate relations. - Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.04 - economic law, arbitration 

process. –  Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of Education and 

Science of Ukraine; Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. –  Kyiv, 2018. 

The dissertation is a comprehensive study of the issues of protecting the rights 

and interests of participants in corporate relations, aimed at finding ways to improve 

existing corporate law in the light of foreign experience and analysis of judicial practice. 
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The scientific novelty of the obtained results of the dissertation research is highlighted 

in the theoretical positions and conclusions, which are as follows: 

For the first time: 

1.  substantiated the existence of subjective corporate right and interest not 

only from the shareholders / participants of the corporation, but also other subjects of 

corporate legal relations (corporation bodies, corporate officials, participant who left the 

labor collective, the holding company); 

2.  substantiated the status of general meeting as an independent specific 

subject of corporate legal relations, through which the indirect management of the 

corporation by its participants / shareholders, which forms and gives authority to other 

management bodies; 

3.  it is proved that all disputes arising from corporate agreements (joint stock 

agreements) are contractual, and therefore arbitrarily. That is why, in the absence of a 

signed corporate agreement between shareholders / participants, one can assume the 

ambiguity of the "contractual nature" of the corporate dispute, and therefore its 

arbitrability; 

4. it is proposed to provide the opportunity to a participant / shareholder of the 

corporation, which owns 10% or more of the authorized capital (except preferred 

shares), to file a derivative protest claim in the interests of such corporation in order to 

prevent the corporation's losses from the wrongful actions (inaction) of an official. 

Improved: 

1.      classification of subjects of corporate legal relations: 1) subject to corporate 

legal relations: entities that implement corporate rights (participants and shareholders) 

and entities that carry out corporate governance (corporations and government officials, 

labor collective); 2) in quantitative composition: individual and collective; 3) by the 

degree of compulsory: obligatory (participant / shareholder, general meeting, executive 

body, supervisory board (for public joint stock companies, banks, private joint-stock 

companies with a number of shareholders of 10 and more), a calculation commission 

(for JSC), registration commission (for JSC), and option (auditing commission, auditor, 

internal audit service, corporate secretary, etc.); 
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2.    definition of the notion of corporate legal relations as a complex relationship, 

in which the signs of economic and legal nature that arise, change and cease in 

corporations in terms of the implementation of their subjective corporate right / interest 

proper to them, in part of the justification that a legal guarantee of the implementation 

of the latter is corporate responsibility for corporate governance and corporate rights 

implementation; 

3. classification of claims in the judicial form of protection of rights and interests 

of subjects of corporate legal relations: for the subject of appeal with a claim to a 

commercial court: 1) claims of presentation by the shareholder/participant, regardless of 

the number of ordinary shares/the size of the share in the authorized capital corporations 

that it owns; 2) claims, the possibility of which is stipulated by the ownership of a 

shareholder / participant by a certain number of ordinary shares /the size of the share in 

the authorized capital of the corporation; 3) claims brought by the corporation; 4) claims 

brought by shareholders - owners of preferred shares in public joint stock companies 

and private joint-stock companies, if provided by the charter itself; 5) derivative 

lawsuits. According to the legal nature of disputes, the resolution of which is filed:       

1) lawsuits on corporate relations; 2) claims that are arrogant (derivative) from claims 

for corporate relations (derivative claims). By the nature of the material requirements: 

1) property claims (on the collection of dividends, etc.); 2) organizational claims 

(invalidation of changes to the charter of corporation, invalidation of decisions of 

corporation bodies, etc.); 

4. forms of participation of employees in corporate governance in part: 1) the 

introduction of the duty of the corporation to provide the labor collective with the 

information necessary for the implementation of employees' labor rights; 2) introduction 

of the right of participation of representatives of the labor collective in the work of the 

general meeting and the executive body with the right of an advisory vote;                     

3) introduction of a quota in the supervisory board for employees at the level of 1/3 of 

the members with the right of full-fledged vote on all issues that are considered at the 

meetings of the supervisory board; 4) consulting and taking into account the proposals 

of the labor collective (through an elected representative body of the labor collective) 
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when adopting local regulatory acts that may affect the rights and obligations of 

employees of the corporation; 5) creation of a special body (commission), the main and 

sole task of which will be the protection of workers' rights, etc .; 

5. definition of the concept of a dividend as part of its understanding not only as a 

share of net profit but also / or retained earnings paid to a shareholder / participant per 

one share belonging to him/her of a certain type and / or class; 

6. proposal in the part of the allocation of shareholders/participants in the general 

meeting of two aspects: a) legal (fixing in the protocol of registration of 

shareholders/participants of the physical presence of a person to participate in the 

general meeting as an appropriate shareholder/participant: the presence of a list of 

shareholders entitled for participation in the general meeting, prepared in accordance 

with the procedure provided for by the legislation on the depository system of Ukraine; 

identification of the shareholder/participant according to the passport data, etc.);             

b) actual (participation in the discussion of issues that are submitted for consideration of 

general meeting, the introduction of their proposals on the issues under consideration, 

voting, etc.); 

7. classification of corporate methods of self-defense of subjective corporate 

right/interest: 1) on the basis of origin: contractual; legitimate; means of self-defense, 

which are determined by the authorized person at his own discretion, provided that the 

latter are effective and not contrary to corporate law; 2) on the legal nature of the action, 

which is the content of self-defense: the ways of self-defense of the actual nature and 

the method of self-defense of a legal nature; 3) in the direction of self-defense in time: 

preventive methods of self-defense; ways of self-defense are already actually subjected 

to subjective corporate rights / interests. 

Proposals and conclusions of dissertation work can be used in the educational 

process, lawmaking activity, judicial practice, in the doctrine of corporate law. 

Key words: corporate relations, corporate interest, corporate rights, forms of 

protection, methods of protection, mediation, arbitration, legal protection, subjective 

corporate right, judicial protection, self-defense 
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ВС – Верховний Суд; 

ВСУ – Верховний Суд України; 

ГК – Господарський кодекс; 

ГПК – Господарський процесуальний кодекс; 

ГТ – господарське товариство; 

ЄДРПОУ – єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

ЄС – Європейський Союз; 

Закон України Про АТ -  Закон України «Про акціонерні товариства»; 

Закон України Про ГТ - Закон України «Про господарські товариства»; 

Закон України Про ТОВ/ТДВ – Закон України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю» 

ЗЗ – загальні збори; 

Конвенція - Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; 
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ПК – Податковий кодекс; 

СБУ – Служба Безпеки України; 
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США – Сполучені Штати Америки; 

ТДВ – товариство з додатковою відповідальністю; 

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю; 

ФПЦП – Федеральні правила цивільного процесу. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження зумовлена насамперед тим, що Україна на 

сучасному етапі не виконує основних макроекономічних показників, закладених у 

державному бюджеті, а проведення різного роду реформ (освітньої, судової, 

медичної) лише побічно здійснює позитивний вплив на економіку країни. Тільки 

системні господарські реформи можуть дати відчутний результат для економіки 

країни у цілому. Підвищення рівня доходів населення, зростання економічних 

показників є неможливим без створення належних умов функціонування 

корпорацій як основного джерела фінансових надходжень до бюджетної системи. 

У свою чергу, стабільність роботи корпорацій є запорукою сталого розвитку 

економіки, бізнесу, зростання доходу домогосподарств, поліпшення клімату для 

залучення інвестицій, у тому числі й іноземних.  

Одним із основних індикаторів успішної діяльності корпорацій є рівень їх 

захисту як на локальному рівні, так і на державному. Постійні зміни 

корпоративного законодавства, неоднозначність судової практики, а інколи її 

суперечливість лише посилюють науковий інтерес до проблематики 

корпоративних правовідносин, зокрема проблем захисту прав та інтересів 

суб’єктів цих відносин. Чинною редакцією Господарського процесуального 

кодексу України, яка діє із 15 грудня 2017 року, запроваджено новаторські 

підходи до визначення способів захисту; видів справ, які належать до юрисдикції 

господарських судів, Законом України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю» комплексно врегульовано правовий статус 

товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, скасований інститут  

кворуму загальних зборів, обмежено право на вихід учасників, запроваджений 

інститут безвідкличної довіреності, корпоративного договору тощо. Протягом 

2015-2018 років запроваджено багато новел в акціонерному законодавстві. 

Наприклад, інститут незалежних директорів, метою якого є представництво 

інтересів міноритаріїв у публічних акціонерних товариствах; імперативні норми 
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щодо посвідчення довіреності на участь у загальних зборах; інститут селл-ауту та 

сквіз-ауту тощо. 

Станом на сьогодні проблема захисту прав та інтересів суб’єктів 

корпоративних правовідносин потребує особливої уваги і вимагає визначення 

таких правових категорій як правовий захист, захист суб’єктивного 

корпоративного права, поняття корпоративного інтересу, змісту суб’єктивного 

корпоративного права, а також його суб’єктної належності. Наведене пов’язано 

зокрема з тим, що із підписанням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом 

Україна зобов’язана імплементувати норми європейського права в аспекті захисту 

прав суб’єктів корпоративних правовідносин у національне законодавство.  

Станом на сьогодні проблема захисту прав та інтересів суб’єктів 

корпоративних правовідносин потребує особливої уваги, а також зумовлює 

необхідність визначення таких правових категорій як «правовий захист», «захист 

суб’єктивного корпоративного права», поняття корпоративного інтересу, змісту 

суб’єктивного корпоративного права, а також його суб’єктну належність. Це 

пов’язано зокрема з тим, що підписавши Угоду про Асоціацію з Європейським 

Союзом, України зобов’язана імплементувати норми європейського права в 

аспекті захисту прав суб’єктів корпоративних правовідносин в національне 

законодавство.  

Теоретичне обґрунтування вищевикладених проблем є підґрунтям для 

визначення конкретних форм захисту прав та інтересів суб’єктів корпоративних 

правовідносин. З огляду на обмеженість способів захисту судової форми, 

складність її застосування та достатньо високі ставки судового збору для 

пред’явлення позову до суду, посилюється інтерес до несудових форм захисту. 

Необхідним є розвиток альтернативних форм захисту, таких як: арбітраж, 

медіація, дієвість яких підтверджується успішним іноземним досвідом. Окрему 

увагу заслуговує самозахист як форма захисту, переважно превентивна, основною 

метою якої є попередження виникнення корпоративних конфліктів, а отже і 

забезпечення стабільного корпоративного управління. 



16 
 

 
 

Ступінь наукової розробки. Проблемам захисту корпоративних прав з 

цивілістичної точки зору присвячена кандидатська дисертація О. В. Зудіхіна, яка 

захищена у 2011 році. Вищевказана дисертаційна робота присвячена 

проблематиці цивільно-правового захисту корпоративних прав учасників 

господарського товариства. Окремі питання захисту, в тому числі корпоративних 

прав висвітлені в докторській дисертаційній роботі О. О. Кота, яка захищена  2017 

року. Автором проаналізовані з позиції цивільно-правової доктрини поняття 

захисту цивільних прав, досліджено місце захисту цивільних прав у механізмі 

правового регулювання, здійснено аналіз форм захисту, поділ способів захисту 

цивільних прав та загальні та спеціальні. 

Певні аспекти захисту корпоративних прав з позиції господарсько-правової 

науки висвітлені в дисертаційній роботі на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук І. В. Лукач «Господарсько-правове регулювання  корпоративних 

відносин в Україні: теоретичні проблеми», яка захищена у 2016 році. Зокрема 

вченою проаналізовані форми та способи захисту суб’єктивних прав та інтересів 

суб’єктів корпоративних правовідносин, зосереджена особлива увага на 

альтернативній формі захисту, висвітлене наукове бачення щодо інституту 

похідного позову тощо. 

Проблемі судового захисту корпоративних прав присвячена кандидатська 

дисертація О. Р. Ковалишина «Судовий захист корпоративних прав», що 

захищена в 2013 році. Окремі аспекти судового та позасудового захисту 

корпоративних прав та інтересів висвітлені в докторській дисертації                     

Ю. М. Жорнокуя «Цивільно-правова природа корпоративних конфліктів в 

акціонерних товариствах» 2016 року. Питанням охорони та захисту прав окремих 

суб’єктів корпоративних відносин, зокрема акціонерів,  присвячені кандидатські 

дисертації О. В. Регурецької (2005 року), А. С. Терехова (2011 рік). 

Постійна еволюція юридичної науки та доктрини господарського права, 

зокрема, є тією рушійною силою, що впливає на спрямованість наукових поглядів 

щодо складної комплексної проблеми корпоративних відносин. Беручи до уваги 

достатню кількість публікацій, досліджень з питань корпоративних 
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правовідносин, можна стверджувати про її актуальність та невичерпність в 

умовах сьогодення.  

В правовій науці відсутня єдина точка зору щодо розуміння правової 

природи корпоративних відносин, їх місця в системі правовідносин. Залишається 

актуальною проблематика визначення суб’єктного складу корпоративних 

правовідносин, що характеризується тенденцією до поступового включення 

«нових» суб’єктів до їх складу. Хоча в правовій доктрині існує чимало наукових 

праць з проблем корпоративного права, проте не дослідженою залишається 

проблематика суб’єктивного корпоративного права інших суб’єктів 

корпоративних правовідносин, окрім учасників/акціонерів та власне самої 

корпорації. Саме тому актуалізується науковий інтерес до визначення об’єкта 

корпоративних правовідносин з огляду на специфічність суб’єктного складу, 

визначення змісту корпоративних правовідносин за участю різних суб’єктів. З 

огляду на можливість корпоративного інтересу бути самостійним об’єктом 

захисту виникає необхідність у дослідженні проблематики останнього, аналізу 

системи інтересів в рамках корпорації, визначення змісту та спрямованості 

останніх, дослідження конкретних форм захисту суб’єктивних корпоративних 

прав та інтересів всіх суб’єктів корпоративних правовідносин, не обмежуючись 

лише учасниками/акціонерами та власне корпорацією. 

Методологічно-теоретичною основою для виконання завдань 

дисертаційного дослідження стали праці таких вчених як М. М. Агаркова,             

У. Е. Батлера, А. Г. Бобкова, О. А. Беляневич, С. М. Братусь, А. С. Васильєва,     

В. А. Васильєвої, О. М. Вінник, О. А. Воловик, О. Гірке, Н. С. Глусь,                      

В. О. Гурєєва, О. В. Дзери,  А. Довгерта, В. В. Долинської, В. Д. Задихайло,                    

Г. Л. Знаменського, Т. В. Кашаніної, О. В. Кібенко, О. О. Кота, В. М. Кравчука,                       

О. Д. Крупчана, В. В. Луць, І. В. Лукач, В. К. Мамутова,  Г. Л. Осокіної,                        

І. В. Спасибо-Фатєєвої, І. Т. Тарасова, П. П. Цитовича, Я. М. Шевченко,                      

Ю. С. Шемшученко, Г. Ф. Шершеневича, О. В. Щербини,  В. С. Щербини,               

О. С. Янкова та інші.  



18 
 

 
 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі господарського права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

відповідно до бюджетної науково-дослідної теми № 16 БФ 042-01 «Теорія та 

практика адаптації законодавства України та законодавства ЄС». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

формування теоретико-правових засад та науково обґрунтованих пропозицій 

щодо законодавчого удосконалення захисту прав та інтересів суб’єктів 

корпоративних правовідносин, в тому числі на основі аналізу судової практики та 

досвіду іноземних країн. 

Для досягнення вищевказаної мети дисертаційного дослідження необхідно 

вирішити наступні задачі: 

- з’ясувати зміст поняття «корпоративні правовідносини» у контексті 

захисту прав та інтересів їх суб’єктів; 

- з’ясувати сутність розуміння поняття захисту суб’єктивного 

корпоративного права та інтересу; 

- визначити та класифікувати основні форми захисту суб’єктивних 

корпоративних прав та інтересів; 

- здійснити класифікацію способів захисту в рамках окремих форм 

захисту суб’єктивних корпоративних прав та інтересів; 

- здійснити класифікацію спорів, що можуть бути арбітрабельними; 

- здійснити класифікацію позовів як засобів судового захисту прав та 

інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин. 

Об’єктом дослідження є комплекс суспільних відносин, що виникають у 

процесі захисту прав та інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин. 

Предмет дослідження становлять наукові положення, судова практика, 

законодавство України та іноземних держав, acquis communautaire, що стосуються 

захисту прав та інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин.  

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використані як 

загальнонаукові так і спеціальні методи наукового пізнання. Загальнонауковий 
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діалектичний метод є основним та використаний для досягнення мети 

дисертаційного дослідження та виконання поставлених задач на основі єдності їх 

внутрішнього змісту та зовнішньої юридичної форми. 

Системно-структурний метод використаний при класифікації суб’єктів 

корпоративних правовідносин, корпоративних інтересів, класифікації позовів в 

рамках судової форми захисту, класифікації форм та способів захисту 

суб’єктивних корпоративних прав та інтересів (підрозділи 1.1, 1.2, 2.2, 3.3). За 

допомогою формально-логічного методу сформульовано ряд понять, зокрема 

поняття корпоративних правовідносин, медіації, захисту суб’єктивного 

корпоративного права та інтересу (підрозділи 1.1, 2.1, 3.1).  Метод прогнозування 

використовувався для виявлення недоліків корпоративного законодавства та 

визначення шляхів його удосконалення (підрозділи 1.2, 2.2, 3.1, 3.2., 3.3). За 

допомогою порівняльно-правового методу здійснено дослідження досвіду 

зарубіжних країн (підрозділи 1.1, 1.2,  3.2, 3.3). Формально-юридичний метод 

використовувався при тлумаченні правових норм, що регулюють матеріальні та 

процесуальні аспекти захисту прав та інтересів суб’єктів корпоративних 

правовідносин (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3).  Під час дисертаційного дослідження 

використовувалися і інші методи наукового пізнання. 

Наукову новизну одержаних результатів дисертаційного дослідження 

конкретизовано у теоретичних положеннях та висновках, основними з яких є 

наступні. 

Уперше:  

1. обґрунтовано наявність суб’єктивного корпоративного права та 

інтересу не лише у акціонерів/учасників корпорації, а й інших суб’єктів 

корпоративних правовідносин (органів корпорації; посадових осіб корпорації, 

учасника, який вибув; трудового колективу, холдингової компанії); 

2. обґрунтовано статус загальних зборів як самостійного специфічного 

суб’єкта корпоративних правовідносин, через який здійснюється опосередковане 

управління корпорацією її учасниками/акціонерами, що формує та наділяє 

повноваженнями інші органи управління; 
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3. доведено, що всі спори, які випливають з корпоративних договорів 

(акціонерних угод) є договірними, а отже арбітрабельними. Саме тому за 

відсутності укладеного корпоративного договору між акціонерами/учасниками 

можна припустити про неоднозначність «договірної природи» корпоративного 

спору, а отже і його арбітрабельності; 

4. запропоновано надати можливість  учаснику/акціонеру корпорації, 

якому належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (крім привілейованих 

акцій), подати в інтересах такої корпорації похідний превентивний позов для 

недопущення завдання збитків корпорації протиправними діями (бездіяльністю) 

посадової особи. 

Удосконалено: 

1. класифікацію суб’єктів корпоративних правовідносин: 1) за об’єктом 

корпоративних правовідносин: суб’єкти, що реалізують корпоративні права 

(учасники та акціонери) та суб’єкти, які здійснюють корпоративне управління 

(органи корпорації та посадові особи, трудовий колектив); 2) за кількісним 

складом: індивідуальні та колективні; 3) за ступенем обов’язковості: обов’язкові 

(учасник/акціонер, загальні збори, виконавчий орган, наглядова рада (для 

публічних акціонерних товариств, банків, приватних акціонерних товариств з 

кількістю акціонерів 10 і більше), лічильна комісія (для акціонерних товариств), 

реєстраційна комісія (для акціонерних товариств), та опціонні (ревізійна комісія, 

аудитор; ревізор, служба внутрішнього аудиту; корпоративний секретар тощо); 

2. визначення поняття корпоративних правовідносин як комплексних 

відносин, в яких переважають ознаки господарсько-правової природи, які 

виникають, змінюються та припиняються в корпораціях щодо реалізації їх 

суб’єктами належного їм суб’єктивного корпоративного права/інтересу, у частині 

обгрунтування, що правовою гарантією реалізації останніх є корпоративні 

обов’язки з метою здійснення корпоративного управління та реалізації 

корпоративних прав; 

3. класифікацію позовів в рамках судової форми захисту прав та 

інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин: за суб’єктом звернення з 
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позовною заявою до господарського суду: 1) позови пред’явлені 

акціонером/учасником незалежно від кількості простих акцій/розміру частки в 

статутному капіталі корпорації, якими він володіє; 2) позови, можливість 

пред’явлення яких обумовлюється володінням акціонером/учасником певною 

кількістю простих акцій/розміром частки в статутному капіталі корпорації;           

3) позови, що пред’явлені корпорацією; 4) позови, що пред’явлені акціонерами - 

власниками привілейованих акцій у публічних акціонерних товариствах та 

приватних акціонерних товариствах, якщо це передбачено самим статутом;              

5) похідні позови. За правовою природою спорів, на вирішення яких пред’явлений 

позов: 1) позови з корпоративних відносин; 2) позови, що є дугорядними 

(похідними) від позовів з корпоративних відносин  (похідні позовні вимоги). За 

характером матеріально-правової вимоги: 1) майнові позови (позови майнового 

характеру) (про стягнення дивідендів тощо); 2) організаційні позови (позови 

організаційного характеру) (визнання недійсним змін до статуту корпорації, 

визнання недійсним рішення органів корпорації тощо); 

4. форми участі працівників в корпоративному управлінні в частині:                     

1) запровадження обов’язку корпорації надавати трудовому колективу 

інформацію,  що необхідна для реалізації працівниками своїх трудових прав;          

2) запровадження права на  участь представників трудового колективу в роботі 

загальних зборів та виконавчого органу з правом дорадчого голосу;                         

3) запровадження квоти в наглядовій раді для працівників на рівні 1/3 складу з 

правом повноцінного голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях 

наглядової ради; 4) проведення консультацій та врахування пропозицій трудового 

колективу (за посередництва виборного представницького органу трудового 

колективу) при прийнятті локальних нормативно-правових актів, які можуть 

вплинути на права та обов’язки працівників корпорації; 5) створення спеціального 

органу (комісії), основним та єдиним завданням якого буде захист прав 

працівників тощо; 

5. визначення поняття дивіденду у частині його розуміння не лише як 

частки чистого прибутку, а й/або нерозподіленого прибутку, що виплачується 
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акціонеру/учаснику з розрахунку на одну належну йому  акцію  певного типу 

та/або класу; 

6. пропозицію в частині виділення в участі акціонерів/учасників в 

загальних зборах двох аспектів: а) юридичного (фіксація в протоколі реєстрації 

акціонерів/учасників фізичної присутності особи для участі в загальних зборах як 

належного акціонера/учасника: наявність в переліку акціонерів, які мають право 

на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому 

законодавством про депозитарну систему України; встановлення особи 

акціонера/учасника за паспортними даними тощо); б) фактичного  (участь в 

обговоренні питань, які виносяться на розгляд загальних зборів; внесення своїх 

пропозицій щодо розглядуваних питань; голосування тощо); 

7. класифікацію корпоративних способів самозахисту суб’єктивного 

корпоративного права/інтересу: 1) за підставою виникнення: договірні; законні; 

способи самозахисту, які визначаються уповноваженою особою на власний 

розсуд, за умови, що останні є ефективними та не суперечать корпоративному 

законодавству; 2) за правовою природою дій, що є змістом самозахисту: способи 

самозахисту фактичного характеру та способи самозахисту юридичного 

характеру; 3) за направленістю способів самозахисту в часі: превентивні способи 

самозахисту; способи самозахисту вже фактично порушених суб’єктивних 

корпоративних прав/інтересів. 

Дістало подальшого розвитку: 

1. положення щодо необхідності закріплення в Законі України «Про 

акціонерні товариства» та Законі України «Про  товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю» окремої статті, що б визначала: порядок 

проведення повторних загальних зборів, кворум та підстави проведення 

повторних загальних зборів, порядок повідомлення учасників/акціонерів про 

проведення повторних загальних зборів; 

2. обґрунтування можливості пред’явлення позову до суду  у частині 

зобов’язання корпорації скликати та провести загальні збори для вирішення 

певних питань порядку денного; 
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3. пропозиція щодо обмеження права загальних зборів корпорації 

приймати рішення у частині виплати дивідендів шляхом закріплення заборони 

загальним зборам приймати рішення про виплату дивідендів у більшому розмірі, 

аніж запропонований наглядовою радою (у випадку її створення). У разі 

неможливості скликати загальні збори корпорації або відсутності кворуму для 

прийняття рішення про виплату дивідендів у встановлений строк, пропонується 

передбачити можливість прийняття рішення про  виплату дивідендів саме  

наглядовою радою; 

4. положення щодо можливості застосування самозахисту як форми 

захисту суб’єктивних корпоративних прав та інтересів суб’єктів корпоративних 

правовідносин; 

5. обґрунтування складної системи корпоративних інтересів, а саме:           

1) спільний (загальний) інтерес акціонерів/учасників, щодо покращення 

економічних показників діяльності корпорації; 2) інтерес окремих груп 

акціонерів/учасників (групові інтереси): 2.1) інтереси меншості, що представлені 

дрібними учасниками і полягають в отримані частини прибутку корпорації; 2.2) 

інтереси більшості, які віддзеркалюються, як правило, в інтересах мажоритарних 

учасників, суть яких зводиться до отримання не лише частини прибутку 

корпорації, а й здійсненні управління нею; 3) індивідуальні інтереси 

акціонерів/учасників корпорації, основний з яких полягає в отриманні 

максимального, справедливо розподіленого прибутку корпорації (дивідендів), 

підвищення курсової вартості акцій; 4) інтереси посадових осіб корпорації, що 

полягають в отриманні заробітної плати, кар’єрному зростанні; 5) інтереси 

органів управління корпорації, якими є прагнення (домагання) діяти у суворій 

відповідності до вимог законодавства, установчих та інших документів корпорації 

з метою реалізації загально корпоративного інтересу останньої та індивідуальних 

інтересів її акціонерів/учасників; 6) загально корпоративний інтерес. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що зроблені 

висновки та пропозиції за результатами дисертаційного дослідження можуть бути 

використані: 1) в навчальному процесі юридичного факультету Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка при викладанні різноманітних 

дисциплін, зокрема: «Господарське право», «Господарсько-процесуальне право», 

«Актуальні проблеми господарського права», «Вирішення корпоративних 

спорів», «Корпоративне право» тощо; 2) в правозастосовній практиці 

господарських судів при розгляді спорів, що виникають з корпоративних 

відносин; похідних позовів; вторинних (похідних) вимог від спорів, що виникли з 

корпоративних вимог; 3) в нормотворчій діяльності з метою вдосконалення 

Господарського процесуального кодексу України, Господарського кодексу 

України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» тощо; 4) на 

локальному рівні самою корпорацією у практиці корпоративного управління. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною, 

завершеною науковою працею, в якій автором зроблені особисті висновки з 

проблематики захисту прав та інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин. 

Наведені в дисертаційній роботі висновки, рекомендації, узагальнення, аналіз, 

пропозиції сформульовані автором самостійно за результатом аналізу більше 200 

наукових джерел, нормативно-правових актів, судової практики. Використані 

теоретичні позиції, ідеї інших авторів містять відповідне посилання.  

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення 

дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри господарського права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка та були схвалені. 

Окремі положення дисертаційної роботи обговорювалися на наступних 

конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства» (16 березня 2012,  

м. Харків); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (30 березня 2012 року, м. Київ); Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів, магістрів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених «Актуальні питання державотворення в Україні» (24 квітня 2013 

року, м. Київ,); Міжнародній науково-практичній конференції «Особливості 

розвитку публічного та приватного права в Україні» (07-08 вересня 2013 року,     



25 
 

 
 

м. Харків); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

розвитку юридичної науки та практики» (18 травня 2018 року, м. Київ). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи 

знайшли своє втілення у 7 науково-фахових виданнях,  а також у 5 тезах наукових 

доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.   

Структура дисертації обумовлена метою та предметом дослідження. 

Дисертаційна робота складається з вступу; 3 розділів, які поділені на 7 

підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 

становить 240 сторінок, з них основного тексту 192 сторінки. Список 

використаних джерел налічує 359 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

СКЛАД КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА ІНТЕРЕСИ ЇХ 

СУБ’ЄКТІВ 

 

1.1. Поняття  та склад корпоративних правовідносин 

 

         Враховуючи специфіку та стрімку динаміку у розвитку корпоративних 

правовідносин, без дослідження проблематики останніх з точки зору їх складу, 

визначення ряду основних понять та категорій, не можна системно підійти до 

аналізу конкретних форм, способів та засобів захисту прав та інтересів суб’єктів 

корпоративних правовідносин.   

Однією з проблем корпоративних правовідносин слід визнати відсутність 

чіткого нормативного визначення цієї категорії на рівні законодавства, а лише 

фрагментарного окреслення певних їх ознак. В свою чергу, це є наслідком 

виникнення неоднозначних, а інколи протилежних поглядів на розуміння 

правової природи корпоративних правовідносин та їх складу. 

Для розуміння суті корпоративних правовідносин важливо звернути увагу 

на галузеву належність останніх, оскільки в правовій науці ця проблематика 

залишається неоднозначною та досить спірною. Загалом можна виділити чотири 

теорії у розумінні правової природи корпоративних відносин, у відповідності до 

яких вони мають:  1) виключно цивільно-правовий характер [297, с. 13; 338, с. 7-8; 

58, с. 13; 34, с. 9]; 2) господарсько-правовий характер[112, с. 49]; 3) комплексний 

характер [115, с. 41; 140, с. 9; 46, с. 135]; 4) теорія самостійної природи 

корпоративних правовідносин [286, с. 32].  

Цікавим є те, що серед представників цивільно-правової теорії у розумінні 

суті корпоративних відносин немає єдиної думки щодо характеру останніх. Так, 

В. В. Галов, С. А. Зінченко [99, с. 101-104], В. К. Сперанський [298, с. 51] 

відстоюють речову природу корпоративних відносин як різновиду цивільно-
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правових відносин. В той же час Н. С. Кузнєцова [149], Н. С. Глусь [58, с. 5],       

В. В. Прохоренко [267, с. 130-131] відносять корпоративні відносини до 

зобов’язальних.  Компромісним підходом серед науковців цивілістичної доктрини 

є віднесення корпоративних відносин до особливого виду цивільних відносин, що 

існують окремо від речових та зобов’язальних цивільно-правових відносин [316, 

с. 189; 155, с. 7, 27-29].  

Представником доктрини господарського права та прихильником 

господарсько-правого характеру корпоративних відносин є В. С. Щербина. На 

думку науковця корпоративні відносини являють собою поєднання організаційно-

господарських та майново-господарських відносин [334, с. 13]. Дослідження 

організаційно-господарських відносин через розуміння суб’єкту комплексно 

досліджені в дисертаційній роботі  І. М. Кравець [135]. 

В той же час О. М. Вінник висловлює позицію щодо комплексного 

характеру корпоративних відносин, водночас визначаючи корпоративні відносини 

як різновид господарських відносин. На думку вченої комплексний характер 

корпоративних відносин випливає внаслідок  наявності в них різних елементів 

відносин інших правових галузей, зокрема: адміністративного права, фінансового, 

земельного, цивільного, трудового тощо [47, с. 14-15]. 

На нашу думку, доктрина комплексної правової природи корпоративних 

відносин має переваги, оскільки їм притаманні цивільно-правові властивості (при 

спадкуванні часток/акцій тощо); ознаки організаційно-управлінського характеру 

(при здійсненні управління корпорацією через систему органів останньої); ознаки 

земельного права (при внесенні до статутного капіталу корпорації права на 

земельну ділянку) тощо.  

З огляду на комплексну природу корпоративних відносин, в них 

переважають ознаки господарсько-правової природи: реалізація організаційно-

господарських повноважень між юридично нерівними суб’єктами, як то 

холдинговою компанією та корпоративним підприємством; наявність серед 

суб’єктів корпоративних відносин органів та посадових осіб, що не визнаються 

самостійними суб’єктами права з точки зору цивільно-правової науки; 
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комплексний (приватно-публічний) характер методів правового регулювання 

тощо.  

Характеристика корпоративних відносин неможлива без розуміння правової 

площини в межах яких вони виникають, функціонують та припиняються. 

Насамперед, такою площиною є організаційно-правова форма господарських 

організацій, які можуть бути суб’єктами корпоративних правовідносин. В 

юридичній літературі часто висловлюються різні, а подекуди діаметрально 

протилежні точки зору з цього питання.  

Так, О. В. Щербина вважає суб’єктами корпоративних відносин акціонерні 

товариства та акціонера [336,  с. 7]. 

Другий напрям в правовій науці спрямований на характеристику 

корпоративних відносин через поняття «корпорація».  

Наприклад, Ю. М. Жорнокуй  визначає корпорацію як «підприємницьке 

товариство, що створюється виключно у формі акціонерних товариств (далі по 

тексту – АТ), товариств з обмеженою відповідальністю (далі по тексту – ТОВ), 

товариств з додатковою відповідальністю (далі по текст – ТДВ) [91, с. 32]. 

Аналогічної точки зору дотримуються  Н. С. Глусь, В. В. Гущин, С. В. Батрин,      

І. В. Спасибо-Фатєєва [58, с. 12; 72, с. 141; 11, с. 7; 295, с. 93]. Водночас                  

І. С. Шиткіна в поняття «корпорація», вкладає дещо інший зміст: «до корпорацій 

можна віднести як комерційні організації – господарські товариства, кооперативи, 

так і некомерційні – асоціації (союзи), некомерційні партнерства, споживчі 

кооперативи» [128, с. 12]. 

         Представники третьої точки зору, насамперед О. Р. Кібенко, визначають 

існування корпоративних відносин в усіх господарських товариствах [116, с. 3]. 

Цієї точки зору дотримується також О. М. Вінник [49, с. 219]. Цікавою є  позиція 

В. І. Цікало щодо існування корпоративних відносин в «корпоративних 

товариствах», проте водночас дискусійною в тій частині, що останні можуть 

набувати організаційно-правових форм приватного підприємства, фермерського 

господарства та підприємства споживчої кооперації, оскільки останні не є,          

по-перше, товариствами, а по-друге,  – корпоративними утвореннями.                   
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С. С. Кравченко вважає, що корпоративні відносини виникають в АТ, ТОВ, ТДВ 

та виробничих кооперативах. Автор акцентував увагу на відсутності 

корпоративних прав в персональних товариствах, так як в останніх відсутня 

«корпоративна структура» [136, с. 94-95], проте не обґрунтував, що саме 

необхідно розуміти під цим поняттям. Аналогічну точку зору висловив                 

В. В. Луць [159, с. 126]. Водночас, у виробничих кооперативах виникають не суто 

корпоративні відносини, оскільки члени кооперативу водночас є їх працівниками 

(обов’язок персональної трудової участі, що передбачено абз.3 ч.1 ст.2 Закону 

України «Про кооперацію» [255], і, як наслідок, відносини між кооперативом і 

його членами регулюються не лише нормами господарського права, а й 

трудового. Це некласичні корпоративні відносини, оскільки вони обтяжені 

трудовими відносинами.  

Навіть сам законодавець не вирішує вище окреслену проблематику 

системно та послідовно. Так, ч. 1 ст. 12 Господарського процесуального кодексу 

України (далі по тексту – ГПК України), яка визначала підвідомчість справ 

господарським судам, була вперше доповнена у відповідності до Закону України 

від 15 грудня 2006 року  № 483-V [240] п.4  наступного змісту: «справи,  що  

виникають  з корпоративних відносин у спорах між господарським  товариством  

та  його  учасником  (засновником, акціонером),  у  тому  числі  учасником,  який 

вибув,  а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських 

товариств, що пов’язані  із створенням,  діяльністю,  управлінням та припиненням 

діяльності цього товариства, крім трудових спорів. Законодавець визнавав 

існування корпоративних відносин в юридичних особах організаційно-правової 

форми – виключно господарських товариств. Проте, вищевказаний пункт був 

викладений в новій редакції згідно із Законом України від 10 жовтня 2013 року    

№ 642-VII [242], відповідно до якого існування корпоративних відносин на рівні 

законодавства визначається в усіх юридичних особах, незалежно від 

організаційно-правової форми. Така непослідовність законодавця не просто не 

вирішує цю проблему, а навпаки є підґрунтям для наукових досліджень в аспекті 
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визначення організаційно-правових форм юридичних осіб, що належать до 

суб’єктів корпоративних правовідносин.  

         Аналіз в цій дисертації окреслимо  корпоративними відносинами, що 

виникають в організаційно-правовій формі господарського товариства – 

об’єднання капіталів
1
, які узагальнено назвемо «корпораціями».     

Будь-які відносини можуть існувати як правовідносини у випадку, якщо 

останні регулюються нормами права або як суспільні відносини, що не 

врегульовані нормами права. Правовідносини є правовою формою існування 

суспільних відносин та є результатом реалізації норми права [315, с. 31].  З огляду 

на вищевикладену позицію Р. О. Халфіної екстраполюємо таке розуміння 

правовідносин власне на корпоративні. Видається, що корпоративні 

правовідносини – це врегульовані правовими нормами суспільні відносин і 

являють собою правову форму існування та реалізації норм корпоративного 

права.  

В теорії права, традиційно, під складом (змістом, структурою) будь-яких 

правових відносин, в тому числі і корпоративних, розуміють єдність трьох 

складових (елементів): суб’єкти, об’єкт та зміст таких відносин [144, с. 176-177; 

289, с. 511-513; 133, с. 68-69]. 

Дослідження корпоративних правовідносин з точки зору їх складу 

розпочнемо саме з об’єкту, оскільки визначення об’єкту корпоративних 

правовідносин є одним із найбільш проблемних в правовій доктрині та, як 

правило, визначається приналежністю науковців до певної галузі права. В теорії 

права під об’єктом традиційно розуміють різні матеріальні та нематеріальні блага, 

що здатні задовольнити потреби суб’єкта правовідносин [4, с. 156-157].                

Ю. К. Толстой  розрізняв загальний та спеціальний об’єкт в правовідносинах. 

Зокрема загальним об’єктом є суспільні відносини, на які спрямована дія 

правовідносин, а під спеціальним об’єктом вчений визначив конкретні речі або 

продукти духовної творчості [311, с. 65].  Таким чином, загальним об’єктом 

                                                           
1
 До господарських товариств об’єднань капіталів належить товариство з обмеженою відповідальністю, товариство 

з додатковою відповідальністю та акціонерне товариство. 
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корпоративних правовідносин є власне корпоративні відносини, на які 

здійснюється вплив корпоративних правовідносин. Водночас єдиного, 

універсального визначення спеціального об’єкта корпоративних правовідносин не 

існує.  

Так, О. В. Щербина об’єктом корпоративних відносин вважає акцію як 

цінний папір [337, с. 23]. В свою чергу, В. С. Щербина під об’єктом 

корпоративних відносин розуміє не лише об’єкти власне цивільних прав, які 

визначені в ст. 177 ЦК України, а й управлінсько-господарські (організаційні) дії 

або утримання від вчинення зазначених дій [335, с. 239]. М. А. Рожкова об’єктом 

корпоративних відносин вважає організацію діяльності (забезпечення 

функціонування) юридичних осіб корпоративного типу [278, с. 71-75]. Проте 

корпоративні відносини виникають не власне з приводу забезпечення (організації) 

діяльності, а скоріше з приводу результатів такої діяльності. На думку                   

О. М. Вінник, об’єктом корпоративних відносин є відповідні блага – майно 

організації корпоративного типу, в тому числі отриманий нею прибуток, порядок 

управління цим майном, що віддзеркалюється і в корпоративних правах [45, с. 

34]. 

Цікавою є позиція С. С. Кравченко, який в якості об’єкта корпоративних 

відносин називає корпоративні права, які в свою чергу розглядає також і в аспекті 

змісту корпоративних відносин [134, с. 4]. Розвиваючи цю точку зору, слід 

звернути увагу, що корпоративні права в якості об’єкта корпоративних 

правовідносин можна визначити як частку в статутному капіталі (далі по тексту – 

СК) корпорації, щодо якої можуть укладатися різні договори: купівлі-продажу, 

дарування, застави тощо. Таким чином, частка в СК є первинним поняттям, а 

корпоративні права – наслідком, що породжується часткою в СК. Проте, 

висловлена С.С. Кравченко позиція не враховує того, що корпоративні права 

належать лише учасникам/акціонерам корпорації, тому залишається 

невизначеним об’єкт корпоративних правовідносин, які виникають за участю 

інших суб’єктів. На переконання І. В. Лукач, об’єкт корпоративних відносин є 
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комплексним і останній являє собою корпоративне управління та корпоративні 

права [158, с. 109].  

Беручи до уваги неоднозначний підхід щодо можливості визнання органів 

управління та посадових осіб суб’єктами корпоративних правовідносин, то 

доцільно визначити об’єкт правовідносин за участю останніх. Таким об’єктом 

можна визначити поведінку уповноважених та/або дії, результати дій 

зобов’язаних суб’єктів по управлінню корпорацією. Ключовим моментом у 

запропонованому розумінні поняття «об’єкт» є саме управління корпорацією. 

Наприклад, при реалізації функцій ревізійною комісією на проведення перевірки 

фінансово-господарської діяльності між нею та виконавчим органом виникають 

корпоративні правовідносини, об’єктом яких є дія зобов’язаного суб’єкта – 

виконавчого органу – забезпечити доступ до необхідної інформації (ч. 1 ст. 74 

Закону України «Про акціонерні товариства» (далі по тексту – Закон України 

«Про АТ») уповноваженому суб’єкту – членам ревізійної комісії. В той же час 

органи корпорації вступають в корпоративні правовідносини також з самими 

учасниками/акціонерами. Наприклад, при наданні акціонерами, що володіють 

менше 5% простих акцій, пропозицій щодо включення питань до проекту порядку 

денного загальних зборів між ними та наглядовою радою виникають корпоративні 

правовідносини, спеціальним об’єктом яких є дія наглядової ради як 

зобов’язаного суб’єкта щодо прийняття рішення про включення питань 

запропонованих уповноваженим суб’єктом – акціонерами власниками менше 5 

відсотків простих акцій до проекту порядку денного загальних зборів (ч.5 ст. 38 

Закону України «Про АТ»).  

 При цьому, корпоративні правовідносини можуть виникати між власне 

посадовими особами корпоративних органів та іншими органами, 

учасниками/акціонерами. Так, посадові особи органів товариства на вимогу 

ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов’язані надати документи про 

фінансово-господарську діяльність товариства (ч.3 ст. 62 Закону України «Про 

АТ»). В цьому випадку ревізор (ревізійна комісія) або аудитор вступають в 

корпоративні правовідносини з посадовими особами інших органів корпорації,  
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об’єктом цих правовідносин є дія зобов’язаного суб’єкта – посадових осіб органів 

корпорації надати документи фінансово-господарської діяльності уповноваженим 

суб’єктам – ревізору (ревізійній комісії) або аудитору. 

У відповідності до Принципів корпоративного управління, корпоративне 

управління являє собою систему відносин між органами товариства, акціонерами 

та іншими зацікавленими особами. У широкому розумінні корпоративне 

управління розглядають як систему, за допомогою якої спрямовують та 

контролюють діяльність товариства [252]. Ключовим аспектом у вищенаведеному 

визначенні є те, що органи корпорації фактично визнані суб’єктами 

корпоративних правовідносин, проте власне посадові особи не згадуються взагалі. 

 З огляду на вищевикладене, корпоративні правовідносини за участі органів 

корпорації та їх посадових осіб виникають саме у зв’язку із здійсненням функцій 

корпоративного управління, що в широкому розумінні включає також і контроль, 

наприклад: виконавчий орган  через своїх посадових осіб здійснює управління 

поточною діяльністю корпорації (ч. 1 ст. 58 Закону України «Про АТ», ч. 2 ст. 62 

Закону України «Про господарські товариства» (далі по тексту – Закон України 

«Про ГТ»), ч. 1 ст. 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю (далі по тексту – Закон України «Про ТОВ/ТДВ) 

[266], який набуде чинності 17.06.2018 року;  ревізійна комісія/ревізор контролює 

діяльність виконавчого органу ТОВ/ТДВ (ч. 1 ст. 63 Закону України «Про ГТ»), 

водночас у відповідності до Закону України «Про ТОВ/ТДВ» створення ревізійної 

комісії (ревізора) взагалі не передбачено; наглядова рада контролює діяльність 

виконавчого органу АТ (ч. 1 ст. 51 Закону України «Про АТ» ) контролює та 

регулює діяльність виконавчого органу ТОВ/ТДВ (ч. 2 ст. 38 Закону України 

«Про ТОВ/ТДВ»); загальні збори здійснюють управління шляхом визначення 

основних напрямів діяльності корпорації (п. 1 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про 

АТ», п. 1 ч. 2 ст. 30 Закону Україин «Про ТОВ/ТДВ»), формування органів 

корпорації: обрання членів наглядової ради АТ (п. 17.ч.2 ст. 33 Закону України 

«Про АТ»), обрання та припинення повноважень наглядової ради ТОВ/ТДВ або 

окремих членів наглядової ради, обрання одноосібного виконавчого органу 
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ТОВ/ТДВ або членів колегіального виконавчого органу (п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 30 

Закону Україин «Про ТОВ/ТДВ»),  членів ревізійної комісії (п. 20 ч. 2 ст. 33 

Закону України «Про АТ»), а також визначає   форми  контролю  за діяльністю  

виконавчого органу,   створює   та   визначає  повноваження відповідних 

контрольних  органів (п. г ч. 1 ст. 59 Закону України «Про ГТ»).   

Функція управління належить також і учасникам/акціонерам, що випливає з 

обсягу належних їм корпоративних прав. Так, корпоративні права надають право 

учаснику/акціонеру брати участь в управлінні корпорацією шляхом участі в 

загальних зборах (присутність на загальних зборах, участь в голосуванні та 

прийняття рішень, внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів 

тощо). Проте, у випадку володіння незначною часткою в статутному капіталі 

(наприклад, 1%) або лише однією акцією не дає можливості учаснику/акціонеру 

суттєво впливати на хід прийняття рішень загальними зборами. Тому, 

повноваження учасників/акціонерів на управління корпорацією є обмеженими з 

огляду на розмір їх частки в статутному капіталі/кількості належних простих 

акцій. Фактично в цьому разі має місце ідеальне поєднання та взаємопроникнення 

корпоративного управління та здійснення корпоративних прав, розмежувати які 

доволі складно. При цьому корпоративне управління не слід зводити виключно до 

однієї з правомочностей корпоративних прав – права акціонера/учасника на 

управління.  Реалізація учасниками/акціонерами своїх корпоративних прав може 

здійснюватися «неуправлінським» способом. Наприклад, участь в отриманні 

дивідендів, розподілі ліквідаційної квоти, отримання інформації тощо, що дає 

підстави говорити про те, що корпоративне управління є не єдиним об’єктом 

корпоративних правовідносин. 

Доволі влучна класифікація корпоративного управління як об’єкта 

корпоративних правовідносин запропонована І. В. Лукач [158, с. 156-157], яку 

візьмемо за основу для класифікації корпоративного управління: а саме: 1) за 

носієм функції корпоративного управління: корпоративне управління 

учасників/акціонерів та органів управління. Також, доцільно окремо виділити 

корпоративне управління власне посадовими особами, оскільки останні можуть 
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фактично і не входити до певного органу управління (наприклад аудитор, 

корпоративний секретар тощо); 2) залежно від напряму: власне управління 

діяльністю корпорації та функція контролю.  При цьому одним органам може 

бути притаманна виключно функція контролю (наприклад, ревізійна комісія АТ), 

а іншим управління (виконавчий орган), в той же час загальним зборам переважно 

притаманна функція стратегічного регулювання діяльності корпорації (внесення 

змін до статуту, прийняття різноманітних рішень: про анулювання викуплених 

акцій, про зміну типу АТ, про розміщення акцій, про дроблення та консолідацію 

акцій, про збільшення або зменшення статутного капіталу тощо).  

Загальні збори реалізують і функцію управління (визначення стратегічних 

напрямків діяльності) та контролю (визначення форм контролю за виконавчим 

органом). Якщо ж розглядати поняття корпоративного управління з точки зору 

широкого підходу, то останнє включає як контроль так і функцію власне 

регулювання діяльності інших органів, посадових осіб та самої корпорації тощо; 

3) за способами здійснення корпоративного управління: управління 

учасниками/акціонерами шляхом скликання загальних зборів 

(чергових/позачергових)  та шляхом участі у роботі органів корпорації або 

зайняття певних посад (реалізація права учасників/ акціонерів бути обраним до 

складу органів управління тощо), управління через органи корпорації та її 

посадових осіб. Деякі вчені розглядають управління холдинговою компанією як 

особливий спосіб корпоративного управління [85, с. 70-72], що являє собою 

систему засобів і методів, за допомогою яких холдингова компанія здійснює 

контроль і спрямовує діяльність дочірніх підприємств для досягнення певної 

господарської мети [157, с. 14]. 

Таким чином, з огляду на комплексність об’єкта корпоративних 

правовідносин, першою його складовою є корпоративне управління, під яким 

можна розуміти систему відносин за допомогою якої суб’єкти корпоративних 

правовідносин спрямовують, регулюють, контролюють діяльність самої 

корпорації через поведінку уповноважених та/або дії, результати дій 

зобов’язаних суб’єктів. 
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Другою складовою об’єкта корпоративних правовідносин є власне 

корпоративні права, що належать учасникам/акціонерам. А. В. Сороченко розуміє 

під корпоративними правами права особи, що у встановленому законом порядку 

внесла вклад до статутного капіталу господарського товариства, які включають у 

себе правомочності на участь цієї особи в управлінні господарським товариством, 

отримання певної частини прибутку такого товариства та активів у разі ліквідації 

останнього в порядку, передбаченому чинними законодавством, право на 

одержання інформації про діяльність товариства та інші правомочності, що 

випливають із закону та/або засновницьких (установчих) документів [291, с. 5].  

Таке визначення є спірним з тих міркувань, що, по-перше, корпоративні 

права можуть належати особам, які набули частку в СК корпорації вже після того, 

як СК був повністю сформований і фактично не вносять вклади, а лише 

оплачують відчужену їм частку. По-друге, це визначення не враховує того що 

корпоративні права виникають саме у суб’єктів корпоративних правовідносин, а 

саме: учасників/акціонерів, а не просто осіб (фізичних чи то юридичних). 

Оскільки, наприклад при відчуженні частки в СК ТОВ/ТДВ не 

учаснику/акціонеру, а третій особі, у останньої не виникає корпоративних прав, 

оскільки вона не є суб’єктом корпоративних правовідносин. Особа стає носієм 

корпоративних прав з моменту набуття права власності на акції АТ або вступу до 

ТОВ/ТДВ, що підтверджується рішенням загальних зборів корпорації (абз.1 п. 2.4, 

абз. 3 п. 2.6 Постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України (далі по 

тексту – ВГС України)  від 25.02.2016 року № 4 [247]. 

Визначення поняття «корпоративних прав» наводиться в декількох  нормах 

законодавства. Так,  ст. 2 Закону України «Про АТ» визначає корпоративні права 

як сукупність майнових і немайнових прав акціонера,  що включають право  на  

участь  в  управлінні акціонерним товариством, отримання   дивідендів   та 

активів акціонерного товариства  у  разі  його  ліквідації  відповідно до закону, а 

також інші права та правомочності,  передбачені законом чи статутними 

документами. Як  бачимо, Закон України «Про АТ» визначає корпоративні права 

як такі, що містять в своєму складі інші самостійні права та окремі правомочності 
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(можливості), тобто простежується тенденція розуміння корпоративних прав як 

множинної подільної правової конструкції. Водночас варто зауважити, що 

вживання законодавцем терміну «право» нарівні з  поняттям «правомочність» в 

аспекті складових елементів корпоративних прав є недосконалим, оскільки 

останні не є синонімами. Одиничне суб’єктивне право не може містити в своєму 

складі інших самостійних суб’єктивних прав, а поділяється виключно на 

правомочності (можливості). 

Натомість, ст. 167 Господарського кодексу України (далі по тексту – ГК 

України) та п. 14.1.90 Податкового кодексу України (далі по тексту – ПК України) 

визначає корпоративні права як права особи, що  включають  правомочності  на 

участь цієї особи в управлінні  господарською  організацією,  отримання  певної 

частки прибутку   (дивідендів)   цієї організації  та  активів  у  разі ліквідації   

останньої   відповідно   до   закону,  а  також  інші правомочності, передбачені 

законом та статутними документами. Норми вищевказаних кодексів тлумачать 

«корпоративні права» як такі, що складаються виключно з правомочностей, а 

тому корпоративні права є єдиною категорією, що не містить в своєму складі 

інших самостійних суб’єктивних прав.  

В наукових колах існує щонайменше дві концепції розуміння правової 

природи корпоративних прав  як суб’єктивного права учасників/акціонерів 

корпорації: 1) концепція унітарного єдиного права; 2) концепція множинності 

прав.   

Одним із яскравих класиків часів Російської імперії, що аналізував 

корпоративні права акціонерів був І.Т. Тарасов. Вчений поділяв всі права, які 

належать акціонерам на основні та спеціальні. До першої категорії він відносив: 

1) право на частину акціонерного капіталу у випадку ліквідації АТ; 2) право на 

участь в управлінні; 3) право контролю; 4) право на отримання частини прибутку;  

5) право скарги, позову та протесту. Всі інші права науковець відносив до 

спеціальних [306, с. 411-459]. Вчений стверджував, що право брати участь в 

управління АТ належить кожному акціонеру. Відповідно, право бути обраним як 

складова правомочність акціонерного права на управління АТ також повинно 
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належати кожному акціонеру, незалежно від кількості належних йому акцій [306, 

с. 436, с. 438-439]. Така позиція автора дає підстави стверджувати про 

невід’ємність правомочності «бути обраним в органи управління» від самого 

суб’єктивного корпоративного права на управління, а тому корпоративні права є 

єдиними, такими, що не містять в своїй структурі самостійних суб’єктивних прав. 

Прихильником концепції унітарності корпоративних прав можна назвати    

І. В. Спасибо-Фатєєву. Авторка звертала увагу на неможливості самостійної 

оборотоздатності «права участі у товаристві». Як наслідок, право участі 

розглядалося нею як єдність двох іпостасей: 1) майнового права 

учасника/акціонера, яке є оборотоздатним та 2) немайногово права, яке не є 

оборотоздатним. Тому, при відчуженні частки, останнє виникає у 

правонаступника заново [259, с. 97-98]. Як бачимо, І. В. Спасибо-Фатєєва 

розрізняє майновий та немайновий зміст суб’єктивного корпоративного права, 

тим самим заперечуючи можливість штучного їх роз’єднання.  

Аналогічної позиції дотримується В. І. Цікало, на переконання якого, при 

відчуженні корпоративних прав відбувається перехід від правопопередника до 

правонаступника лише майнових правових можливостей. У зв’язку із набуттям 

майнових корпоративних прав у нового учасника (члена) виникають немайнові 

корпоративні права [321, с. 106]. О. Крупчан вважає, що корпоративні права 

мають чітко виражений матеріальний зміст майнового і немайнового характеру і 

випливають із відносин щодо створення, функціонування та припинення 

підприємницьких товариств [147, с. 72]. Твердження автора щодо наявності 

єдиного матеріального змісту корпоративних прав дає підстави віднести його до 

прихильників концепції єдності корпоративних прав. О. Великорода також 

розглядала корпоративні права як складне утворення, що складається з окремих 

правомочностей. Так, право на участь в управлінні розглядалося нею саме як 

складова правомочність корпоративних прав [35, с. 35]. У зв’язку з 

вищевикладеним, влучно зазначив В. А. Бєлов, що змістом будь-якого 

правовідношення є одне суб’єктивне право, проте останнє не є неподільним, 

оскільки розкладається на правомочності [125, с. 197]. 
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Як бачимо, представники концепції єдності (неподільності, унітарності) 

корпоративних прав розглядали останні через сукупність певних правомочностей 

(можливостей) учасників корпорації: майнових та немайнових (організаційних). 

Варто акцентувати увагу на тому, що окрема правомочність може розкладатися на 

ряд субправомочностей. Наприклад, в складі правомочності на участь в 

управлінні корпорацією П. Писемський [184, с. 162-173] виділяв наступні 

«субправомочності»: 1) вимагати скликання загальних зборів (далі по тексту – 

ЗЗ); 2) голосувати на ЗЗ; 3) вносити питання на розгляд ЗЗ. І. Т. Тарасов до 

вказаних субможливостей додав ще й можливість бути обраним до органів 

управління [306, с. 417-425, с. 483]. 

Водночас в науці існує і протилежна концепція, що розглядає корпоративні 

права як такі, що складаються з низки самостійних елементарних суб’єктивних 

прав. Так, на думку Ю. С. Поварова, права акціонерів мають складний характер та 

складаються з певного набору елементарних прав: майнових (право на отримання 

дивідендів, право на отримання частини майна корпорації при ліквідації, 

переважні права, право на викуп акцій)  та немайнових (право на інформацію, на 

участь в управлінні). Науковець, схиляючись до концепції множинності 

корпоративних прав, виходив також з назви останніх, що вживається саме в 

множині [186, с. 315]. Проте навряд чи назва правової категорії може слугувати 

адекватним і достатнім  критерієм для визначення правової природи та структури 

останньої. 

Прихильником концепції множинності корпоративних прав є                        

В. М. Кравчук. На переконання науковця, корпоративні права є комплексними 

(множинними) за змістом і включають такі групи прав: 1) організаційні – право 

брати участь в управлінні, право голосу, право на отримання інформації про 

діяльність юридичної особи (ці права походять від права участі); 2) майнові – 

право на отримання частини прибутку від діяльності юридичної особи, право на 

отримання частини активів у разі її ліквідації (ці права походять від права на 

частку в статутному капіталі). Проте, одночасно автор зазначає, що корпоративні 

права –  це сукупність правових можливостей учасника певної юридичної особи, 
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зміст яких визначається її організаційно-правовою формою [141, с. 69-76]. На 

нашу думку, така позиція дещо суперечить сама собі, адже не можуть 

корпоративні права бути і єдиними і множинними одночасно, рівною мірою, як не 

може унітарне суб’єктивне право складатися з самостійних елементарних прав.  

Правомочність являє собою складову частину змісту суб’єктивного 

корпоративного права, що становить певну можливість (напрям) реалізації 

корпоративного права його носієм і є частиною його правоздатності. Таким 

чином, поняття «суб’єктивне корпоративне право» учасників/акціонерів як 

суб’єктів корпоративних правовідносин та «корпоративні права в суб’єктивному 

розумінні» є тотожними поняттями. Коли мова йде саме про учасників/акціонерів 

корпорації, то суб’єктивним корпоративним правом і є власне корпоративні 

права. Аналіз суб’єктивного корпоративного права суб’єктів корпоративних 

правовідносин буде здійснено нижче. 

       З огляду на вищевикладене, корпоративні права як об’єкт корпоративних 

правовідносин характеризуються наступними ознаками: 1) існують у площині 

внутрішніх корпоративних відносин; 2) його суб’єктами є учасники/акціонери 

корпорації, що пов’язані майновою участю в статутному капіталі корпорації; 3) є 

єдиним моно правом, що має складну структуру: організаційні правомочності 

(правомочність на участь в управлінні корпорацією, правомочність на отримання 

документів та інформації про господарську діяльність корпорації, інші 

правомочності, передбачені статутом корпорації, в тому числі можливість 

захисту) та майнові правомочності (правомочність на отримання  активів  у  разі 

ліквідації корпорації, правомочність на отримання  певної частки прибутку   

(дивідендів)   корпорації, інші правомочності, передбачені статутом корпорації); 

4) складається з правомочностей як організаційного так і майнового характеру;    

5) є самостійним об’єктом захисту у випадку невизнання, порушення, оспорення, 

а не окремі його правомочності. 

В доктрині корпоративного права існує чимало класифікацій корпоративних 

прав. Наприклад, О. М. Вінник поділяє корпоративні права на: основні 

(характерні для будь-якої господарської організації), спеціальні (наявні в 
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господарській організації певної організаційно-правової форми або з певним 

видом виключної діяльності), локальні (закріплені в установчих документах 

господарської організації) [42, с. 181]. В. С. Щербина поділяє корпоративні права 

за їх характером на майнові та немайнові [48, с. 114]. 

Проаналізувавши правову природу корпоративних прав, запропонуємо 

наступну їх класифікацію: 1) залежно від розміру частки в СК/кількості акцій: 

корпоративні права одиничного учасника, міноритарного учасника/акціонера (не 

спроможний самостійно реалізувати контроль та впливати на прийняття рішень 

корпорацією) та корпоративні права мажоритарного учасника/акціонера; 2) за 

правовою природою правомочностей: організаційні (правомочність отримувати 

інформацію про діяльність корпорації, брати участь в управлінні) та власне 

майнові правомочності (отримання частки ліквідаційної квоти тощо); 3) за 

можливістю реалізації всього комплексу правомочностей: необмежені 

(корпоративні права акціонерів; корпоративні права учасників ТОВ/ТДВ, які 

повністю сплатили свою частку в СК) та обмежені (якщо на момент вступу, це 

стосується ТОВ/ТДВ учасник не сплатив чи не повністю сплатив свою частку, то 

останній може реалізовувати лише організаційні правомочності; майнові 

правомочності можуть бути реалізовані пропорційно сплаченій частці в СК); 4) за 

підставою виникнення: первісні корпоративні права (виникають у первинних 

учасників, що безпосередньо беруть участь у формування СК корпорації) та 

вторинні (виникають, коли статутний капітал вже повністю сформований, 

наприклад, при відчуженні частки/акцій; додатковій емісії акцій; спадкування 

частки/акцій тощо). 

           Звернемо увагу на те, що Цивільний кодекс України (далі по тексту – ЦК 

України) не оперує взагалі поняттям корпоративних прав, натомість містить 

згадку про «права учасників господарських товариств». Аналогічна ситуація має 

місце і в американському та європейському законодавстві, яке оперує поняттям 

«права акціонера» чи «права учасника товариства», дефініції яких відсутні як в 

законодавчих актах так і в науковій літературі [158, с. 168]. Поняття 

«корпоративні права» є штучним та введеним в обіг пострадянською правовою 
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доктриною. Тому в дисертаційній роботі поняття права учасників/акціонерів та 

корпоративні права будуть розглядатися як тотожні.  

          З огляду на вищевикладене, під корпоративними правами як складовою 

комплексного об’єкту корпоративних правовідносин розуміємо правомочності 

акціонера чи учасника товариства з обмеженою відповідальністю/товариства з 

додатковою відповідальністю, що виникають з належної їм частки в 

статутному капіталі в результаті набуття права власності на акції 

акціонерного товариства чи вступу до товариства з обмеженою 

відповідальністю/товариства з додатковою відповідальністю щодо здійснення 

управління корпорацією, отримання дивідендів, отримання частки ліквідаційної 

маси корпорації, отримання інформації тощо. 

Наступним елементом складу корпоративних правовідносин є суб’єкти. 

Серед науковців відсутня єдина точка зору щодо суб’єктного складу 

корпоративних правовідносин. До їх числа відносять: 1) корпорацію та її 

акціонерів/учасників. Цю точку зору переважно відстоюють представники 

цивілістичної доктрини  (О. В. Щербина, Р. А. Майданик, В. А. Бєлов) [336, с. 8; 

160, с. 32-59; 62, с. 821]; 2) органи управління та контролю корпорації (О. Р. 

Кібенко, В. В. Долинська) [114, с. 43; 82, с. 82]; 3) філії та представництва 

корпорації (І. Б. Саракун) [285, с. 34]; 4) третіх (сторонніх) осіб (В. М. Кравчук) 

[142, с. 38]. За сферою дії, останні поділяються на зовнішні та внутрішні [317, с. 

27, с. 31-32]. Внутрішні відносини виникають в межах самої корпорації в різних 

комбінаціях: органами, посадовими особами, учасниками між собою тощо. В 

свою чергу, зовнішні відносини виникають між корпорацією та іншими 

самостійними учасниками господарських правовідносин, які узагальнено назвемо 

«треті особи».  Тому, склалося два підходи до визначення суб’єктного складу 

корпоративних правовідносин: вузький, що базується на теорії внутрішніх 

корпоративних відносин та широкий, що включає до переліку суб’єктів також 

третіх осіб. 

Представником широкого підходу є О. М. Вінник, на думку якої, 

корпоративні відносини складаються за участю безпосередніх учасників як носіїв 
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корпоративних інтересів (засновників та учасників господарського товариства, 

самого товариства, його органів та посадових осіб) та опосередкованих 

(кредиторів, споживачів, найманих працівників, облігаціонерів товариства, 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – на сьогодні Національна 

комісія з цінних паперів та фондового ринку  (далі по тексту – НКЦПФР), 

територіальної громади та держави в особі уповноважених органів) [45, с. 35]. 

Аналогічної точки зору дотримується А. А. Данельян [74, с. 77-80], який 

вважає самостійними суб’єктами корпоративних відносин корпорацію, 

управляючих корпорацією та учасників корпорації. Водночас, до учасників 

корпорації в широкому сенсі автор відносить також носіїв публічних інтересів: 

органи та посадові особи, що реалізують правозастосовну діяльність; особи, що 

реалізують професійні інтереси: реєстратори, депозитарії; кредитори; партнери 

компанії та органи влади. Подібну точку зору займає О. Макарова, яка визначає 

корпоративні відносини як систему відносин, що складаються між учасниками 

об’єднання (акціонерами) та відокремленим від них апаратом управління 

(менеджментом), а також іншими зацікавленими особами об’єднання 

(працівниками, партнерами, державними органами тощо) [162, с. 9].  

           І. В. Лукач до суб’єктів корпоративних відносин відносить учасників, 

колишніх учасників, саму корпорацію, органи корпорації, а також учасників 

задіяних в управлінні чи здійсненні корпоративних прав. До суб’єктів 

корпоративних відносин І. В. Лукач відносить також кредиторів, оскільки їх 

правовий статус законодавчо врегульований в процесі зменшення статутного 

капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (ст. 57 Закону України «Про 

ГТ»), майбутніх учасників (засновників; осіб, які мають намір вчинити значний 

правочин; третіх осіб, які мають намір придбати частку (її частину) в учасника 

ТОВ/ТДВ у випадку не реалізації учасниками свого переважного права на 

купівлю такої частки), трудовий колектив, холдингову компанію [158, с. 110, с. 

115, с. 125]. 

Водночас, представники вузької точки зору, вважають, що корпоративні 

правовідносини на стадії створення товариства складаються між засновниками, 
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після його державної реєстрації – між учасниками (акціонерами), учасниками 

(акціонерами) і товариством, органами товариства і учасниками (акціонерами). 

Деякі науковці, наприклад, Т. В. Кашаніна, Г. Л. Осокіна, ще більше звужують 

коло суб’єктів корпоративних правовідносин, вказуючи, що останні виникають 

лише між корпорацією в особі її органів та/або її учасниками [112, с. 49; 178, с. 

91; 127, с. 16-17]. Аналогічну точку зору висловив С. Н. Братусь, що юридична 

особа в тій чи іншій мірі включає в себе юридичні відносини як між особами, що 

її складають, так і між ними та самою юридичною особою [32, с. 65]. 

Не заперечуючи той факт, що з корпоративними відносинами дуже тісно 

пов’язані відносини, що виникають 1) між засновниками корпорації [139, с. 31] та 

між засновниками та третіми особами (державним реєстратором при поданні 

установчих документів для проведення державної реєстрації юридичної особи; 

банком під час відкриття рахунку для оплати акцій/внеску до статутного капіталу) 

під час створення корпорації; 2) між корпорацією та третіми особами 

(реєстратором, депозитарієм, державним реєстратором, НКЦПФР, органами 

державної влади/місцевого самоврядування, кредиторами тощо), якщо при цьому 

здійснюється вплив на інтереси носіїв корпоративних прав або на управління 

корпорацією [46, с. 133; 115, с. 33-34]; 3) за участю працівників [162, с. 9; 333,      

с. 8] (у випадку, коли учасник/акціонер корпорації перебуває ще й в трудових 

відносинах з останньою, тобто має подвійний статус, наприклад: акціонер-голова 

правління, акціонер-член наглядової ради, директор-учасник ТОВ, акціонер-

найманий працівник тощо, то виникають як корпоративні правовідносини між 

учасником та корпорацією і, відповідно, трудові між працівником/посадовою 

особою та корпорацією); 4) при спадкуванні частки/акції корпорації [58, с. 4-5; 

142, с. 20];  5) при правонаступництві, проте вони не є власне корпоративними, а 

лише такими, що здійснюють прямий/опосередкований вплив на інтереси 

суб’єктів корпоративних правовідносин. 

         Насамперед, корпоративні відносини між засновниками корпорації не 

виникають, а є власне докорпоративними відносинами, що пояснюється 

наступним. 
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Під дефініцією «засновники», як правило, розуміють суб’єктів, що 

скеровують свої фактичні та юридичні дії на створення корпорації: приймають 

рішення про заснування корпорації; затверджують установчі документи (статут); 

укладають між собою засновницький договір, який регламентує спільні дії щодо 

створення корпорації; вносять майно до статутного капіталу для формування 

корпоративної власності; затверджують його оцінку; формують органи 

корпорації; уповноважують представника на здійснення подальших дій щодо 

утворення корпорації тощо.  

Відносини між засновниками є суто господарсько-зобов’язальними, 

оскільки засновники мають взаємні права та обов’язки щодо створення 

корпорації; виконують один перед одним зобов’язання на користь нового суб’єкта 

корпоративних відносин - корпорації. Ця точка зору підтверджується на 

законодавчому рівні, оскільки засновники несуть солідарну відповідальність за 

зобов’язаннями, що виникли до державної реєстрації корпорації (ч. 1 ст. 12 Закону 

України «Про акціонерні товариства»). Засновники ТОВ/ТДВ можуть укладати 

письмовий договір про створення товариства. Договір про створення ТОВ/ТДВ 

діє до дня державної реєстрації товариства, якщо інше не встановлено договором 

або не випливає із суті зобов’язання (ч. 2 ст. 10 Закону України «Про ТОВ/ТДВ). 

Зобов’язальні відносини виникають із засновницького договору, договору про 

спільну діяльність щодо створення корпорації (договір простого товариства), що 

також може бути укладений і в усній формі [120, с. 14-16]. Навіть відсутність між 

засновниками договору у письмовій формі ще не свідчить про відсутність 

договірних відносин. Основна мета засновників – це створення корпорації, після 

державної реєстрації якої засновники набувають статусу учасників.                       

Г. Ф. Шершеневич влучно відзначив, що поки діють засновники, юридична особа 

ще не існує [330, с. 406]. В свою чергу, О. І. Камінка порівнював  відносини, які 

виникають до створення АТ з існуванням ембріону, наголошуючи, що відносини, 

які виникають до державної реєстрації АТ перебувають, ніби в очікувальному 

стані [107, с. 473].  
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Корпорація відповідає за пов’язаними з її заснуванням зобов’язаннями 

засновників тільки у разі схвалення їх дій, як правило, загальними зборами  (ч. 2 

ст. 12 Закону України «Про АТ»; ч. 2 ст. 8 Закону України «Про ГТ»). З моменту 

схвалення дій засновників корпорацією на загальних зборах, що по суті є 

юридичним фактом, зобов’язальні відносини між засновниками перетворюються 

у корпоративні відносини. Таким чином, у випадку не схвалення дій/деяких дій 

засновників корпорацією, настають правові наслідки виключно для засновників, 

що випливають з зобов’язальних відносин. До того ж, з огляду на дуалістичність 

специфічного об’єкту корпоративних правовідносин: корпоративні права та 

корпоративне управління, останній відсутній у відносинах між засновниками. 

Поділяємо точку зору А. В. Сороченка, що відносини між засновниками 

корпорації не можуть вважатися корпоративними, натомість може йтися про так 

звані «партнерські майново-організаційні відносини», якими є відносини між 

засновниками статутного господарського товариства, що передують виникненню 

корпоративних відносин [291, с. 8]. С. В. Батрин характеризує відносини між 

засновниками як «докорпоративні», що є виключно господарськими та яким 

характерна організаційно-майнова складова [11, с. 10-12]. 

Дискусійною є позиція тих науковців, що наголошують на існуванні 

корпоративних відносин на етапі заснування корпорації [139, с. 34; 171, с. 31; 107, 

с. 473 ]. Так, О. Гірке вказував на соціально-зобов’язальну силу правовідносин, 

що виникали під час створення товариств. Він звертав увагу на те, що акти, які 

спрямовані на створення юридичної особи є елементами творчого акту, що 

викликали до життя соціального носія волі. Ці творчі акти є індивідуальними та 

відмінними від договірних відносин, оскільки являють собою односторонній 

спільний акт. Як наслідок, відносини між засновниками наближені до 

корпоративного життя [107, с. 473]. Звичайно ця точка зору заслуговує на увагу, 

проте «односторонній спільний акт», по суті, можна тлумачити як 

«односпрямовану спільну дію» засновників на створення корпорації, що аж ніяк 

не заперечує договірної природи відносин між останніми, в тому числі, при 

наявності в діях засновників елементів творчого характеру.  
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В. М. Кравчук вважає, що в момент об’єднання своїх зусиль для створення 

юридичної особи, між засновниками виникають спеціальні корпоративні 

правовідносини, змістом яких є взаємні права та обов’язки, пов’язані із 

створенням товариства [139, с. 34]. Аналізуючи це визначення, постає проблема 

розуміння змісту поняття «спеціальні корпоративні правовідносини». З огляду на 

те, що В. М. Кравчук вкладає в зміст цього поняття взаємні права та обов’язки 

щодо створення юридичної особи, то не зрозумілим є їх відмінність від 

договірних відносин по створенню юридичної особи. А у випадку, якщо 

юридична особа так і не була створена, то про які корпоративні відносини між 

засновниками можна говорити? Проблема ще більше ускладняється тим, що з 

огляду на існування так званих «спеціальних» корпоративних правовідносин, 

повинні існувати «загальні» корпоративні правовідносини. Під останніми автор 

розуміє корпоративні відносини, що виникають вже після факту створення 

юридичної особи. Проте, загальнотеоретичний підхід щодо співвідношення 

«загального» та «спеціального», навряд чи вписується у вищевикладену позицію, 

оскільки факт створення або відсутності створеної юридичної особи, не може 

бути критерієм для визначення «загальності» чи «спеціальності» правовідносин, 

які по суті мають зовсім різний склад (структуру).  

В законодавстві інших країн існують обґрунтовані випадки виникнення 

корпоративних відносин до створення корпорації, коли після прийняття рішення 

про створення корпорації, обрання її органів, виникає частково дієздатна 

юридична особа. Наприклад, в Німеччині таким шляхом створюються АТ та ТОВ. 

Спочатку засновники створюють попереднє товариство, яке отримує спеціальну 

правосуб’єктність після реєстрації в торговому реєстрі, але при цьому останнє не 

наділене дієздатністю. Лише після внесення своїх вкладів для формування 

статутного капіталу товариство реєструється як юридична особа (корпорація) 

[348]. Так, в Кодексі торговельних товариств Республіки Польща визначено 

статус «товариство в організації», яке вже має правосуб’єктність, але ще не є 

юридичною особою [139, с. 34]. 
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На нашу думку, визначивши в процесуальному законодавстві (п. 3 ч. 1 ст. 

20 ГПК України) засновників як суб’єктів корпоративних відносин та 

корпоративного спору законодавець виходив з термінологічного різноманіття 

дефініцій учасника в залежності від різних організаційно-правових форм 

юридичних осіб, тим самим уніфікувавши всіх однією назвою «учасник» із 

вказівкою на те, що ними можуть бути акціонери (виключно учасники 

акціонерного товариства), члени (учасники кооперативу, громадських 

організацій), засновники (ті, які брали участь у створенні юридичної особи, тобто 

первинні учасники). Корпорація є створеною з дати внесення до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань (далі по тексту – ЄДРПОУ) запису про її створення, що 

регламентується Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань [248]. Отже, саме з дати 

внесення запису до ЄДРПОУ про створення корпорації, виникають корпоративні 

правовідносини.  

З огляду на вищевикладене, між засновниками корпорації виникають суто 

зобов’язальні відносини, а отже вони не є суб’єктами корпоративних 

правовідносин. Тому, термін «засновник» в дисертаційній роботі вживається 

виключно у значенні первинного учасника/акціонера, тобто особи, що брала 

участь у первинному формуванні статутного капіталу корпорації.  

Деякі науковці заперечують факт виникнення корпоративних відносин між 

власне учасниками [294, с. 60]. Наприклад, О. В. Щербина зазначила, що 

акціонери між собою не вступають у корпоративні відносини, більше того, між 

ними немає ніякого юридичного зв’язку [337, с. 23]. Аналогічної точки зору 

дотримувався і Л. І. Петражицький, який відстоював позицію, що «акціонеры, 

какъ таковые, не состоятъ другъ къ другу ни въ какихь обязательственныхъ и 

даже ни въ какихъ юридическихъ отношеніяхъ» [108, с. 321]. На нашу думку, 

юридичний зв’язок між учасниками/акціонерами безперечно існує, адже останні 

можуть об’єднуватися з метою реалізації правомочності на участь в управлінні 
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корпорацією: при створенні кваліфікованої меншості, при укладенні акціонерних 

угод тощо.  

Можливість визнання органів та посадових осіб суб’єктами корпоративних 

правовідносин, які не визнаються з позиції цивільно-правової доктрини 

самостійними суб’єктами права, активно підтримується представниками 

господарсько-правової науки [318, с. 83-85; 61, с. 130; 51, с. 22]. Водночас, 

представники цивільно-правової концепції розуміння суті корпоративних 

правовідносин акцентують увагу на можливості виникнення останніх виключно 

між самостійними суб’єктами права: корпорацією та учасниками корпорації [58, 

с. 13; 336, с. 7; 281, с. 125]. Проте, цивілістичний підхід не враховує того, що 

учасники/акціонери вступають у відносини, перш за все, саме з органами та 

посадовими особами корпорації за посередництва корпорації як складної системи. 

Лише у зовнішніх відносинах з третіми особами, органи та посадові особи 

корпорації діють від імені самої корпорації, ніби ототожнюючись з останньою. У 

зв’язку з цим влучним є висловлювання В. М. Кравчука, що назовні дії органів 

управління вважаються діями юридичної особи, однак у внутрішньо 

корпоративних відносинах кожен орган має свій статус [140, с. 13]. З огляду на 

вищевикладене, корпорація у внутрішніх корпоративних правовідносинах не є 

суб’єктом корпоративних правовідносин,  а лише у зовнішніх відносинах з 

третіми особами набуває ознак суб’єкта корпоративних правовідносин, а органи 

та посадові особи у зовнішніх відносинах ототожнюються з самою корпорацією. 

 У відповідності до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо захисту прав інвесторів» посадова особа є відповідачем у спорах 

щодо відшкодування збитків завданих їх діями чи бездіяльністю. Із 

запровадженням цим Законом інституту похідного позову, посадові особи стали 

суб’єктами корпоративної відповідальності, проте з огляду на суб’єктний склад 

закріплений ст. 2 ГК України, можливість останніх бути суб’єктами 

господарських правовідносин поки що є можливою лише на рівні правової науки. 

Підтримуємо позицію щодо неможливості органу корпоративного управління та 
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посадових осіб при здійсненні функції корпоративного управління вступати в 

цивільні відносини [158, с. 133]. 

Проаналізувавши п. 15 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про АТ», ч. 2 ст. 25 

Закону України «Про ГТ», можна зробити висновок, що посадовими особами 

корпорації є фізичні особи: голова  та  члени  наглядової  ради,  голова та члени 

виконавчого  органу, голова та члени ревізійної  комісії,  ревізор  корпорації,  а  

також голова та члени іншого органу корпорації,  якщо утворення  такого органу 

передбачено статутом. На нашу думку, спірним є питання щодо можливості 

віднесення членів органів корпорації до посадових осіб, оскільки окремо взятий 

член органу управління не має жодних повноважень, що характерно для посадової 

особи як суб’єкта, що наділений певними повноваженнями. Необхідно 

акцентувати увагу, що обов’язковими до виконання є саме рішення органів 

управління в цілому, а не окремих його членів
2
. Також, вищенаведені норми 

замовчують можливість визнання посадовими особами осіб, що не входять до 

складу органу управління, наприклад, керівник структурного підрозділу 

корпорації, внутрішній аудитор, корпоративний секретар (ст. 56 Закону України 

«Про АТ»).  У зв’язку з цим, більш вдалим є визначення посадових осіб у 

відповідності до ч. 1 ст. 42 Закону України «Про ТОВ/ТДВ», у відповідності до 

якої посадовими особами ТОВ/ТДВ є члени виконавчого органу, наглядової ради, 

а також інші особи, передбачені статутом товариства. 

Вважаємо, що посадовими особами корпорації повинні визначатися також і 

особи, що не входять до органу управління, проте займають посади, що пов’язані 

з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських 

функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням
3
.  Члени 

                                                           
2
 Так, згідно п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 р. № 13 «Про практику розгляду 

судами корпоративних спорів» [263], рішення органів господарського товариства є актами, оскільки ці рішення 

зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, і мають 

обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин. 
3
 У відповідності до абз. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 року  «Про судову 

практику у справах про хабарництво» [264], організаційно-розпорядчі обов'язки - це обов'язки  по здійсненню 

керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою  роботи,  виробничою  діяльністю  окремих  

працівників на підприємствах, в установах чи організаціях  незалежно  від  форми власності. Такі функції 

виконують, зокрема, керівники міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади, державних, 

колективних чи  приватних підприємств,  установ і організацій,  їх заступники, керівники структурних  підрозділів  
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органу  корпорації  вважаються   обраними,   а   орган корпорації   вважається  

сформованим  виключно  за  умови  обрання повного кількісного складу органу 

корпорації. Варто звернути увагу й на те, що посадові особи корпорації, на 

відміну від органів управління, є суб’єктами господарсько-правової 

відповідальності за похідним позовом, а також можуть вступати не лише в 

корпоративні відносини, а й інші (наприклад, укласти цивільно-правовий договір 

з корпорацією як член наглядової ради), що є підставою для виникнення 

цивільних відносин, посадові особи можуть вступати в трудові відносини  з 

корпорацією тощо. Натомість орган корпорації є структурною частиною 

товариства, яка складається з однією особи чи групи осіб та виконують певні 

функції [126, с. 142] і є суб’єктами виключно корпоративних правовідносин. 

У зв’язку з можливістю легітимного існування наглядової ради у товаристві 

з обмеженою відповідальністю цікавою є точка зору І. В. Лукач, що рішення 

останньої, не є легітимними, оскільки абз. 3 п. 6.1 рекомендації Президії ВГСУ    

№ 04-5/14 закріплювалась імперативність відносин щодо формування та 

компетенції органів товариства з обмеженою відповідальністю, а створення самої 

наглядової ради в ТОВ жодним нормативно-правовим актом не передбачалося 

[158, с. 210-211]. Проте наглядова рада в ТОВ фактично існувала, більше того 

судова практика легітимізувала можливість прийняття рішень останньою, якщо це 

передбачено статутом [232]. Водночас, ч. 2 ст. 23 Закону України «Про ГТ», в 

редакції Закону № 191-VIII (191-19) від 12.02.2015 року «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу 

(дерегуляція)» [239]  передбачає можливість  віднесення до посадових осіб голови 

та  членів  іншого  органу товариства, які наділені повноваженнями з управління 

                                                                                                                                                                                                      
(начальники  цехів,  завідуючі відділами,  лабораторіями,  кафедрами),  їх заступники, особи, які керують 

ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо). 

     Адміністративно-господарські обов'язки   -  це  обов'язки  по управлінню або розпорядженню державним,  

колективним чи  приватним майном   (установлення   порядку   його   зберігання,   переробки, реалізації,  

забезпечення контролю за цими операціями тощо).  Такі повноваження   в   тому   чи   іншому   обсязі   є  у  

начальників  планово-господарських,  постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих   складами,   

магазинами,   майстернями,   ательє,   їх  заступників,  керівників  відділів підприємств, відомчих ревізорів та 

контролерів тощо. 

     Особа є  службовою  не  тільки  тоді,  коли   вона   здійснює  відповідні функції чи виконує обов'язки постійно,  

а й тоді,  коли  вона робить це тимчасово  або  за  спеціальним  повноваженням,  за  умови,   що  зазначені  функції  

чи  обов'язки  покладені  на  неї  правомочним органом або правомочною службовою особою. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/191-19
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товариством, якщо утворення такого органу передбачено  установчими  

документами товариства. Фактично, ця норма надає право в ТОВ/ТДВ 

утворювати наглядову раду, повноваження, порядок формування та інші питання 

діяльності якої регламентуються на рівні статуту.  

Легітимація інституту наглядової ради в ТОВ/ТДВ здійснена Законом 

України «Про ТОВ/ТДВ» (ст. ст. 28, 38 Закону України «Про ТОВ/ТДВ), що є 

позитивним моментом, адже остання здійснює представництво і захист інтересів 

учасників/акціонерів у період між скликанням загальних зборів, контролює та 

регулює діяльність виконавчого органу (ч. 2 ст. 38 Закону України «Про 

ТОВ/ТДВ»). 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

захисту прав інвесторів» [244], який набрав чинності 01 травня 2016 року 

запроваджений інститут так званих «незалежних директорів»  як членів 

наглядової ради, тому необхідним є дослідження правового статусу останніх, 

оскільки незалежні директори є суб’єктами корпоративних правовідносин. Так,    

п. 10-1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про АТ», передбачає, що незалежний член 

наглядової ради (незалежний директор) (далі - незалежний директор) - фізична 

особа, обрана членом наглядової ради товариства, яка: 1) не є і не була протягом 

попередніх п’яти років афілійованою особою акціонерів та/або товариства або 

його дочірнього підприємства та/або посадовою особою цього товариства або 

його дочірнього підприємства; 2) не одержує і не одержувала в минулому істотну 

додаткову винагороду від товариства або його дочірнього підприємства, крім 

плати, отриманої як незалежний директор; 3) не має і не мала протягом минулого 

року істотних ділових відносин з товариством або його дочірнім підприємством; 

4) не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або 

колишнього незалежного аудитора товариства або дочірнього підприємства 

товариства; 5) не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого 

товариства, яке є афілійованим до цього товариства; 6) не є близьким членом 

родини виконавчого чи управляючого директора або осіб у ситуаціях, зазначених 

у цьому пункті. При цьому, поняттям «близький член родини» Закон України 
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«Про АТ», на жаль, не оперує, що є прогалиною законодавця та зумовлює 

необхідність застосування аналогії закону. 

Наглядова рада публічного АТ та АТ, у статутному капіталі якого більше 50 

відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також АТ, 50 і більше відсотків 

акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутних капіталах господарських 

товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, має включати 

щонайменше двох незалежних директорів (ч. 4 ст. 53 Закон України «Про АТ»). З 

огляду на вищевикладене, ключовим є те, що у вищевказаних АТ незалежні 

директори в обов’язковому порядку повинні входити до складу наглядової ради. 

Також обов’язковим є утворення комітету з питань аудиту, комітету з питань 

визначення винагороди посадовим особам товариства і комітету з питань 

призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень 

можуть бути об’єднані. Зазначені комітети складаються виключно або переважно 

із членів наглядової ради акціонерного товариства, які є незалежними 

директорами і очолюються ними. Таким чином, саме у складі комітетів 

наглядової ради вищевказаних АТ передбачена більшість незалежних директорів, 

проте не в складі самої наглядової ради. Водночас у відповідності до Підходу 

міжнародної мережі з корпоративного управління до принципів ОЕСР (OECD 

Principles of Corporate Governance), незалежних членів має бути більшість, але не 

менше трьох, в залежності від кількісного складу ради [167]. 

В свою чергу, в приватних АТ, якщо останні не підпадають під ознаки ч.4 

ст. 53 Закону України «Про АТ» можуть обиратися незалежні директори до 

складу наглядової ради, проте виключно в добровільному порядку, якщо це 

передбачено, наприклад, статутом приватного АТ або рішенням ЗЗ. Закон 

України «Про ТОВ/ТДВ», на жаль, містить лише одну згадку про незалежних 

членів наглядової ради в ч. 3 ст. 38, у відповідності до якої порядок обрання 

незалежних членів наглядової ради встановлюється статутом ТОВ/ТДВ.  

У відповідності до ч. 2 ст. 12 Рекомендації Комісії Європейського Союзу 

(далі по тексту – ЄС) від 15 лютого 2005 року про роль невиконавчих директорів 

або наглядових директорів лістингових компаній і про комітети (наглядової) ради 
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[272] передбачено, що у випадку призначення директора треба подавати відомості 

про його інші істотні професійні зобов’язання та повідомляти раду про всі 

наступні зміни. Відповідно рада зобов’язана у щорічному звіті відображати 

інформацію про вищевказані зобов’язання. Незалежний директор повинен 

обиратися на максимально довгий строк з можливістю бути обраним повторно. 

Беручи до уваги нові та динамічні підходи у розумінні суті корпоративних 

правовідносин, їх суб’єктів, на нашу думку, існують підстави для віднесення 

загальних зборів до специфічного суб’єкта корпоративних правовідносин, що 

обґрунтовується наступним. Загальні збори є єдиним органом корпорації, де 

спільна воля учасників/акціонерів корпорації виражається безпосередньо, а не на 

підставі, як висловився А. Г. Гусаков, прийнятих на себе посад, що характерно 

для інших органів корпорації [70, с. 279], компетенція яких є похідною від 

компетенції загальних зборів [82, с. 510]. В свою чергу, С. Ландкоф доволі влучно 

підмітив, що загальні збори АТ – це джерело влади керуючих органів АТ, бо воно 

надає життя іншим його органам, розподіляє різні функції між ними та зберігає за 

собою верховне значення [151, с. 64]. В той же час необхідно чітко проводити 

паралель між загальними зборами як вищим органом управління корпорації та 

власне самою корпорацією, яку найбільш вдало проаналізував Г. Ф. Шершеневич, 

який зазначив, що суб’єктом прав та обов’язків є саме товариство, а загальні 

збори виражають волю цього суб’єкта та своїми постановами визначають, у 

межах статуту, його діяльність [157].  

О. А. Беляневич систематизувала ознаки загальних зборів як органу 

управління, серед яких наступні: 1) є вищим органом у системі корпоративного 

управління; 2) є колегіальним та найбільш репрезентативним органом; 3) є 

основною формою реалізації учасниками/акціонерами права на участь в 

управлінні корпорацією; 4) особливий порядок утворення шляхом складення 

переліку осіб, що мають право брати участь у ЗЗ; 5) мають максимальний обсяг 

повноважень; 6) особлива процедура скликання та прийняття рішень; 7) через ЗЗ 

виражається воля та інтереси власників корпоративних прав, що не тотожні 

простій сукупності інтересів його учасників [129, с. 121-122]. 
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Загальні збори по суті є особливим суб’єктом корпоративних 

правовідносин, специфіку якого як суб’єкта можна визначити в наступному. 

Загальні збори є органом, через який учасники (акціонери) здійснюють 

опосередковане управління власне корпорацією з огляду на належні їм 

корпоративні права. Воля одиничного чи групи учасників/акціонерів є 

недостатньою для здійснення управління товариством, в тому числі формуванні 

інших органів управління та контролю. Необхідним є дотримання специфічної 

процедури скликання та проведення загальних зборів, досягнення кворуму для 

визнання загальних зборів повноважними, включення питань до порядку денного 

та прийняття рішення тощо. Таким чином, лише через інститут загальних зборів 

здійснюється опосередковане управління корпорацією її учасникам/акціонерами, 

що формує та наділяє повноваженнями інші органи управління, компетенція яких 

є похідною від компетенції загальних зборів.  

Стосовно трудового колективу, то варто зазначити наступне. Згідно з ч. 1   

ст. 34 Закону України «Про АТ» на загальних зборах за запрошенням особи, яка 

скликає загальні збори, також може бути присутнім представник органу, який 

відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.  

Представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом 

органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу має 

право бути присутнім на засіданнях колегіального виконавчого органу (ч.3 ст. 59 

Закону України «Про АТ»). З огляду на вищевикладене, трудовий колектив через 

представника профспілки або іншого уповноваженого на представництво органу 

може брати участь у роботі загальних зборів та виконавчого органу шляхом 

присутності. Більше того, у відповідності до абз. 6 ч. 1 ст. 55 Закону України «Про 

АТ»,  у засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу 

можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого 

трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені 

трудового колективу. Отже, в засіданні наглядової ради трудовий колектив бере 

участь та наділений вже правом дорадчого голосу, що є підставою стверджувати 

про наявність у трудового колективу функцій корпоративного управління в 
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обмеженому вигляді, а отже і можливість визнання останнього суб’єктом 

корпоративних правовідносин. Аналогічних можливостей у відношенні ТОВ/ТДВ 

ані Закон України «Про ГТ», ані Закон України «Про ТОВ/ТДВ» не передбачає. 

О. М. Вінник  трудовий колектив розглядала як осіб, яким належать 

приватні інтереси в господарському товаристві та пропонувала надати 

представникам працівників у межах 1/3 чи 1/4 посад у складі наглядової ради [46, 

с. 142, с. 344].  

Стосовно досвіду зарубіжних країн в аспекті участі трудового колективу, то 

за взірцевим законодавством Німеччини близько 1/3 голосів належать трудовому 

колективу (їх представникам) у раді директорів [345]. На нашу думку, важливим є 

удосконалення чинного корпоративного законодавства шляхом запровадження 

наступних форм участі працівників в корпоративному управлінні, а саме:              

1) запровадження обов’язку корпорації надавати трудовому колективу 

інформацію,  що необхідна для реалізації працівниками своїх трудових прав: 

зокрема щодо планів корпорації в аспекті розширення виробничих посад, системи 

оплати праці на підприємстві тощо; 2) запровадження обов’язкової (а не 

можливої) участі трудового колективу в роботі загальних зборів та виконавчого 

органу з правом дорадчого голосу; запровадження квоти в наглядовій раді для 

працівників на рівні 1/3 складу з правом повноцінного голосу з усіх питань, що 

розглядаються на засіданнях наглядової ради; 3) проведення консультацій та 

врахування пропозицій трудового колективу (за посередництва виборного 

представницького органу трудового колективу) при прийнятті локальних 

нормативно-правових актів, які можуть вплинути на права та обов’язки 

працівників корпорації; 4) створення спеціального органу (комісії), основним та 

єдиним завданням якого буде захист прав працівників тощо.  

У відповідності до Директиви з участі працівників у Європейській компанії 

від 08 жовтня 2001 року [343], запроваджується декілька варіантів участі 

працівників в корпоративному управлінні: 1) представництво в виконавчому та 

наглядовому органах; 2) формування працівниками самостійного відокремленого 

органу; 3) інші концепції участі працівників у виконавчому та наглядовому 
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органах в якості представників, що забезпечує достатню поінформаваність 

працівників. Вищевказаною Директивою передбачений механізм представництва 

працівниками під час прийняття рішення про злиття корпорації, а саме: не менше 

25 %.  

Специфічним суб’єктом корпоративних правовідносин є учасник, який 

вибув, так званий колишній учасник. Учасник, який вибув зі складу корпорації 

(ТОВ/ТДВ), може бути стороною корпоративного спору щодо визначення та 

стягнення належної йому до сплати вартості частки майна корпорації, про 

визнання недійсними рішень про виключення його зі складу корпорації, а також 

про визнання недійсними інших рішень корпорації, якщо ці рішення прийняті в 

період до виходу (виключення) учасника, а відповідні вимоги обґрунтовуються 

порушенням його корпоративних прав на момент прийняття такого рішення     

(абз. 2 п. 1.2 Постанови Пленуму ВГС України від 25.02.2016 року № 4 [247]). 

Специфічність статусу «колишнього учасника» полягає в тому, що останній не є 

носієм корпоративних прав, проте наділений правом захистити корпоративні 

права, які йому належали до моменту виходу/виключення з корпорації шляхом 

оскарження рішення органів корпорації за умови, що 1) рішення прийняті в 

період, коли учасник був носієм корпоративних прав та 2) такими рішеннями 

порушуються корпоративні права, які належали учаснику.  

Погоджуємося з позицією І. В. Лукач щодо виокремлення особливого виду 

суб’єктів корпоративних відносин як холдингової компанії, під якою автор 

розуміє господарську організацію (головну компанію), яка в групі підприємств 

контролює дочірнє(і) підприємство(а) або через переважну участь у його 

статутному капіталі, та/або отримання більшості голосів в його органах 

управління, або в інший визначений у законодавстві спосіб здійснює контроль над 

дочірнім підприємством [157, с. 6]. Не вдаючись до дослідження проблематики 

холдингової компанії лише зазначимо, що головним моментом при визначенні 

останньої є саме наявність системи правових відносин контролю та 

підпорядкування дочірнього підприємства головній (материнській) компанії. 
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З огляду на вищевикладене, можна запропонувати наступну класифікацію 

суб’єктів корпоративних правовідносин: 1) за об’єктом корпоративних 

правовідносин: суб’єкти, що реалізують корпоративні права (учасники та 

акціонери) та суб’єкти, які здійснюють корпоративне управління (органи 

корпорації та посадові особи, трудовий колектив); 2) за кількісним складом: 

індивідуальні (учасник/акціонер, посадова особа) та колективні (орган 

управління; корпорація, що являє собою «збірну», правову фікцію як сукупність 

органів та посадових осіб, трудовий колектив, група акціонерів/учасників при 

утворенні кваліфікованої меншості тощо); 3) за ступенем обов’язковості: 

обов’язкові (учасник/акціонер, загальні збори, виконавчий орган, наглядова рада 

(для публічних акціонерних товариств, банків, приватних акціонерних товариств з 

кількістю акціонерів 10 і більше), лічильна комісія (для АТ), реєстраційна комісія 

(для АТ),) та опціонні (ревізійна комісія, аудитор; ревізор, служба внутрішнього 

аудиту; корпоративний секретар тощо). 

Зміст корпоративних правовідносин як третій елемент складу 

характеризується наявністю матеріального, вольового та юридичного змісту [337, 

с. 17]. Матеріальним змістом корпоративних правовідносин є фактична поведінка 

їх суб’єктів з приводу здійснення ними належних їм прав та створення умов для їх 

реалізації. С. С. Алексеев під матеріальним змістом розуміє ті фактичні дії 

(поведінку), які уповноважена особа може, а зобов’язана особа повинна вчинити 

[4, с. 112]. Під вольовим змістом корпоративних правовідносин необхідно 

розуміти поєднання юридично вираженої та зафіксованої незалежної волі 

суб’єктів корпоративних відносин на виникнення останніх, а з іншої сторони – 

об’єктивної волі держави, що закріплена в нормах корпоративного права. Тобто, 

корпоративні правовідносини розглядаються як вольові відносини. Деякі вчені 

визначать їх як вольові відносини, у які особи вступають за власною волею, в 

яких вони виявляють свою волю [59, с. 273].  

Нарешті, юридичним змістом корпоративних правовідносин є сукупність 

взаємних  суб’єктивних прав та обов’язків їх суб’єктів. Це так званий, юридичний 
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зміст корпоративних правовідносин. Перш за все, необхідно з’ясувати, що являє 

собою власне суб’єктивне право. 

Так, С. Н. Братусь, вперше в радянській правовій науці визначив 

суб’єктивне цивільне право як передбачену та забезпечену законом міру можливої 

поведінки особи [29, с. 33]. Пізніше С. С. Алєксєєв доповнив вищенаведене 

визначення вказівкою на те, що під суб’єктивним правом необхідно розуміти міру 

дозволеної поведінки особи, що забезпечена юридичними обов’язками інших осіб 

[4, с. 114]. Важливим з точки зору мети дисертаційного дослідження є визначення 

поняття «суб’єктивного корпоративного права» як елементу змісту 

корпоративних правовідносин для подальшого дослідження проблематики 

правового захисту останнього.  

В правовій науці відсутня єдина точка зору щодо змісту вищевказаного 

поняття. Деякі вчені визначають суб’єктивне корпоративне право через поняття 

корпоративні права, тим самим ототожнюючи останні. Так, Н. С. Глусь під 

корпоративним правом в суб’єктивному значенні розуміє сукупність прав, які 

виникають у акціонера чи учасника корпорації внаслідок набуття ними 

відповідного права власності на акції, права власності на частку в статутному 

фонді товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою 

відповідальністю, що закріплені в чинному законодавстві України та внутрішніх 

нормативних актах самої корпорації [58, с. 13]. Аналогічної точки зору 

дотримується В. М. Кравчук, який вважає, що сукупність всіх прав та обов’язків, 

які має особа щодо конкретної юридичної особи по суті і є корпоративним правом 

[140, с. 259-260], тим самим розширюючи попередню точку зору тим, що 

корпоративні права існують в будь-якій організаційно-правовій формі юридичної 

особи.  

Водночас О. Р. Кібенко визначає корпоративне право в суб’єктивному 

значенні як право осіб вступати в об’єднання, створюючи тим самим нового 

суб’єкта права; право особи, що виникає з її членства (участі) у тій чи іншій 

корпорації [114, с. 14-15], а В. Васильєва – як право особи, об’єднуючи зусилля та 

капітал, стати учасником корпорації [34, с. 10].  
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Наведені вище визначення «суб’єктивного корпоративного права» свідчать 

про приналежність останнього виключно учасникам/акціонерам корпорації. А 

яким є суб’єктивне право інших суб’єктів корпоративних правовідносин? Чи є 

воно корпоративним суб’єктивним правом? Адже корпоративні правовідносини 

можуть виникати не лише між учасниками/акціонерами корпорації, а й між 

органами корпорації, посадовими особами корпорації  тощо. 

Проілюструємо це на наступному прикладі. Згідно з п. п. 2, 3 ч.1, ч.2 ст. 47 

Закону України «Про АТ», виконавчий орган, ревізійна комісія мають право 

вимагати скликання позачергових загальних зборів, а наглядова рада протягом 10 

днів з моменту отримання такої вимоги зобов’язана прийняти рішення про 

скликання або про відмову у скликанні зборів. В цьому випадку мають місце 

корпоративні правовідносини, уповноваженим суб’єктом яких є виконавчий 

орган/ревізійна комісія, що має суб’єктивне право на подання вимоги про 

скликання позачергових загальних зборів. В свою чергу, наглядова рада  є 

зобов’язаним суб’єктом, на яку покладений обов’язок забезпечити реалізацію 

суб’єктивного корпоративного права уповноваженого суб’єкта шляхом скликання 

позачергових загальних зборів у встановлений строк. 

Особливістю корпорацій – об’єднання капіталів є те, що 

учасники/акціонери реалізують свою правомочність на управління корпорації 

виключно за допомогою централізованої системи органів, компетенція яких 

визначена на рівні законодавства та в статутних документах корпорації. Так, 

вищим органом управління корпорації є загальні збори учасників (акціонерів)    

(ст. 58 Закону України «Про ГТ»; ч. 1 ст. 29 Закону України «Про ТОВ/ТДВ»,     

ст. 32 Закону України «Про АТ»); виконавчим – правління/дирекція  (для 

ТОВ/ТДВ лише дирекція) як колегіальний орган або директор/генеральний 

директор (для ТОВ/ТДВ лише директор) як одноособовий орган (ч.3 ст. 58 Закону 

України «Про АТ»; ч.1 ст. 62 Закону України «Про ГТ», ч. ч. 4, 5, ст. 39 Закону 

України «Про ТОВ/ТДВ»); контрольним – ревізійна комісія/ревізор лише для АТ 

(ч. 1 ст. 73 Закону України «Про АТ»); органом, що здійснює захист акціонерів, 

контролює та регулює діяльність виконавчого органу є наглядова рада АТ, 
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комітети наглядової ради: комітет з питань аудиту та комітет з питань 

інформаційної політики, служба внутрішнього аудиту/внутрішній аудитор           

(ст. ст. 51, 56 Закону України «Про АТ»), в ТОВ/ТДВ – наглядова рада (ст. 38 

Закону України «Про ТОВ/ТДВ»); допоміжні органи в АТ: лічильна комісія, що 

надає роз’яснення  щодо порядку голосування, підрахунку голосів та   інших   

питань,   пов’язаних   із   забезпеченням  проведення голосування на  загальних  

зборах (ст. 44 Закону України «Про АТ»); реєстраційна комісія, що здійснює 

реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі в загальних 

зборах (ч. 3 ст. 40 Закону України «Про АТ»); корпоративний секретар, що 

відповідає  за  взаємодію АТ з акціонерами та/або інвесторами (ч. 4 ст. 56 Закону 

України «Про АТ»). 

Таким чином, управління корпорацією здійснюється 

учасниками/акціонерами не безпосередньо, а опосередковано, через систему 

органів управління та контролю корпорації та їх посадових осіб. У зв’язку з 

вищевикладеним, викликає часткове заперечення висловлена точка зору               

Н. С. Глусь, що учасники корпорації беруть безпосередню участь в управлінні 

корпорацією [58, с. 21], оскільки така участь є безпосередньою лише в певних 

випадках. Наприклад, у разі створенні АТ у складі однієї особи, повноваження 

загальних зборів здійснюються акціонером самостійно, а рішення акціонера з 

питань,  що  належать  до  компетенції загальних зборів,  оформлюється ним 

письмово і має  статус  протоколу  загальних  зборів  АТ (ч. 2 ст. 49 Закону 

України «Про АТ»). Отже, у випадку створення АТ однією особою, управління 

корпорацією дійсно є безпосереднім. 

З огляду на те, що учасники/акціонери корпорації реалізують правомочність 

на управління переважно все-таки через органи управління, то має місце 

делегування учасниками/акціонерами складової корпоративних прав органам 

корпорації та їх  посадовим особам щодо участі в управлінні корпорацією шляхом 

прийняття управлінських рішень більшістю голосів. Це дає підстави 

стверджувати про існування суб’єктивного корпоративного права, що належить 

саме органам управління та посадовим особам корпорації. Фактично, суб’єктивне 
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корпоративне право органів корпорації виникає як похідне від корпоративних 

прав учасників/акціонерів корпорації. Тому, делегування суб’єктивного 

корпоративного права органам корпорації та їх посадовим особам передбачає, що 

вони мають діяти в інтересах корпорації та її учасників/акціонерів у чітко 

встановлених межах, не перевищуючи свої повноваження, під загрозою 

відповідальності за заподіяні збитки, що понесені як корпорацією так і її 

учасниками/акціонерами.  

Суб’єктивне корпоративне право, що належить уповноваженому суб’єкту 

корпоративних правовідносин характеризується нерозривною єдністю трьох 

елементів (правомочностей): право на власні дії (або право на позитивні дії), 

право на чужі дії (або право вимоги) та право захисту (або домагання) [305,          

с. 118].  

Суть права на власні дії полягає у можливості суб’єкта корпоративних 

правовідносин самостійно вчиняти юридично значимі дії, незалежно від волі 

інших осіб. Водночас, право на чужі дії передбачає можливість вимагати від 

інших суб’єктів корпоративних правовідносин виконання або дотримання свого 

юридичного обов’язку з метою реалізації уповноваженою особою свого 

суб’єктивного корпоративного права. Нарешті, право захисту  - це можливість 

застосовувати механізм самозахисту або звернутися до компетентних органів/осіб 

(посередник, примирна комісія, медіатор), в тому числі державних (НКЦПФР, 

суди), щодо застосування правових способів попередження та відновлення 

порушеного суб’єктивного корпоративного права/інтересу. З огляду на 

вищевикладене, пропоную розглядати суб’єктивне корпоративне право як міру 

належної (дозволеної) поведінки уповноваженого суб’єкта корпоративних 

правовідносин (не лише учасників/акціонерів корпорації), що забезпечена 

корпоративними обов’язками інших зобов’язаних суб’єктів корпоративних 

правовідносин.  

На  думку І. Б. Саракун, корпоративний обов’язок є однією із форм 

правових гарантій здійснення корпоративних прав [284, с. 16]. Проте, 

корпоративними правами наділені лише учасники/акціонери корпорації, тому 
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визначення корпоративного обов’язку як правової гарантії здійснення 

суб’єктивного корпоративного права, яке належить лише учасникам/акціонерам 

корпоративних правовідносин є досить обмеженим, не враховує наявність інших 

суб’єктів корпоративних правовідносин, яким також належить суб’єктивне 

корпоративне право (права) та відповідні корпоративні обов’язки. 

До немайнових корпоративних обов’язків учасників корпорації можна 

віднести наступні: 1) дотримання статуту та локальних актів корпорації (п. 1 ч. 1 

ст. 29 Закону України «Про АТ»; п. а) ч. 1 ст. 11 Закону України «Про ГТ»; п. 1    

ч. 1 ст. 117 ЦК України; абз.1 ч. 3 ст. 88 ГК України», п. 1 ч. 1 ст. 6 Закону 

України «Про ТОВ/ТДВ»); 2) виконання рішень загальних зборів (п. 1 ч. 1 ст. 117 

ЦК України, п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону Україин «Про ТОВ/ТДВ») та інших органів 

управління корпорації (п. 2 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про АТ»; п. а) ч. 1 ст. 11 

Закону України «Про ГТ»; абз. 1 ч. 3 ст. 88 ГК України»); 3) не розголошення   

комерційної   таємниці   та   конфіденційної інформації про діяльність товариства 

(п. 5 ч. 1 ст. 29 Закону України  «Про АТ»; п. 3 ч. 1 ст. 117 ЦК «України»; п. в)     

ч. 1 ст. 11 Закону України «Про ГТ»); 4) обов’язок повідомлення відповідних 

органів АТ про наявність у акціонера заінтересованості у вчиненні правочину    

(ст. 71 Закону України «Про АТ»); 5) обов’язок акціонера приватного АТ 

повідомити інших акціонерів про майбутній продаж акцій (ч. 4 ст. 7 Закону 

України «Про АТ»); 6) обов’язок членів фондової біржі дотримуватися Правил 

фондової біржі (абз. 7 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок»); 7) враховувати інтереси інших суб’єктів корпоративних правовідносин; 

8) інші обов’язки. 

Майновими обов’язками учасників/акціонерів є: 1) виконання своїх 

зобов’язань перед товариством,  що пов’язані з майновою участю та 2) оплата 

акцій/вкладів, у тому числі додаткових у разі їх придбання/внесення 

учасником/акціонером корпорації у  розмірі,  в  порядку  та  засобами,   що 

передбачені статутом корпорації (п. п. 3, 4 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про АТ»;   

п. б) ч. 1 ст. 11 Закону України «Про «ГТ»; п. 2 ч. 1 ст.117 ЦК України; п. 2 ч.3   

ст. 88 ГК України). Кожен учасник ТОВ/ТДВ повинен повністю внести свій 
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вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше 

не передбачено статутом (ч. 1 ст. 14 Закону України «Про ТОВ/ТДВ»). 

 Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про АТ», статутом товариства   

може   бути   передбачена    можливість укладення   договору   між  акціонерами,  

за  яким  на  акціонерів покладаються додаткові обов’язки,  у тому числі обов’язок 

участі у загальних   зборах  і  передбачається  відповідальність  за  його 

недотримання. Водночас корпортивний договір між учасниками ТОВ/ТДВ 

передбачає собою зобов’язання  реалізовувати свої права та повноваження певним 

чином або утримуватися від їх реалізації, тим самим не передбачаючи можливість 

покладення на учасників ТОВ/ТДВ додаткових обов’язків (ч. 1 ст. 7 Закону 

України «Про ТОВ/ТДВ»). 

Корпоративними обов’язками наділені й інші суб’єкти корпоративних 

правовідносин, наприклад, встановлений обов’язок публічного АТ  проходження 

процедури включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі 

(абз. 2 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про АТ»); обов’язок корпорації щорічно 

скликати загальні збори (ч. 2 ст. 32 Закону України «Про АТ»); обов’язок 

посадової особи повідомити корпорацію про наявність заінтересованості у 

вчиненні правочину (ч.1 ст. 71 Закону України «Про АТ») тощо. 

Отже, під корпоративними обов’язками необхідно розуміти передбачену 

нормами чинного законодавства, локальними корпоративними актами або 

договором міру обов’язкової поведінки зобов’язаних суб’єктів корпоративних 

правовідносин з метою реалізації суб’єктивного корпоративного права 

уповноваженої особи.  

Таким чином, підсумувавши все вище викладене, можна запропонувати 

наступне визначення корпоративних правовідносин. Корпоративні 

правовідносини – це комплексні відносини, в яких переважають ознаки 

господарсько-правової природи, які виникають, змінюються та припиняються в 

корпораціях з приводу реалізації її суб’єктами належного їм суб’єктивного 

корпоративного права/інтересу, правовою гарантією реалізації яких є 
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корпоративні обов’язки з метою здійснення корпоративного управління та 

реалізації корпоративних прав учасниками/акціонерами. 

 

 

 1.2 Інтереси суб’єктів корпоративних правовідносин: поняття, 

співвідношення, види 

 

Досягнення належного ступеня правового регулювання корпоративних 

відносин неможливе без теоретичного аналізу інтересів їх суб’єктів. Дослідження 

категорії «інтересу» має важливе практичне значення з точки зору захисту прав 

суб’єктів корпоративних правовідносин, оскільки в основі правового захисту 

повинно бути устремління до адекватного, виваженого та справедливого 

забезпечення їх інтересів. 

З точки зору етимологічного аналізу, слово «інтерес» має латинське 

походження (interest)  і дослівно перекладається як «має значення» [27]. В 

найбільш загальному значенні інтерес трактується як увага, що зароджується до              

кого-небудь або чого-небудь вагомого, важливого, корисного [310, с. 91]. Інтерес 

є предметом дослідження багатьох наук. Наприклад, вивченням цієї категорії 

займалася філософія, що представлена працями К. Гельвеція [55, с. 158], 

німецькою класичною філософією І. Канта [110, с. 171], онтологічною філософією 

ХХ століття Ю. Хабермаса [96, с. 234], філософією сучасності А. Здравосмислова 

[97] та інших. Сучасна філософія розглядає категорію «інтерес» як основну 

причину дій особистості. Інтерес має дві складові: об’єктивну, що виражається в 

сукупності об’єктивних зв’язків та суб’єктивну, що полягає в усвідомленні 

власного соціального середовища через призму незалежних спонук діяльності. 

Сутність категорії інтересу як правового явища в юриспруденції починала 

зароджуватися ще за часів Стародавньої Греції, Стародавнього Китаю та Риму
4
. 

                                                           
4 Можна навести праці таких відомих античних грецьких діячів як Закони Драконта, що датуються 621 

року до н.е., Закони Солона 594 року до н.е., праця «Малий діакосмос» Демокріта, Арістотелівська «Політика», в 

якій акцентовано увагу, що інтереси держави необхідно ставити вище всього іншого [54, с. 318]; фундаментальна 

робота Платона «Закони». Стародавній Китай представлений працями мислителя Конфуція, Мао-цзи, який 
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Серед дореволюційних класиків правової науки був Г. Ф. Шершеневич,  який 

стверджував, що суб’єктивне право є владою здійснювати свій інтерес, а 

наявність інтересу ще не створює права. Представником власне юридичної науки 

часів Союзу Радянських Соціалістичних Республік (далі по тексту – СРСР), що 

досліджував поняття інтерес був А. В. Венедиктов, за визначенням якого, 

останній є суттю та основним елементом суб’єктивного права, яке здійснюється 

суб’єктом у власних інтересах [36, с. 37-38]. С. М. Братусь також розглядав 

інтерес через категорію суб’єктивного права, як мету та передумову останнього 

[30, с. 20]. З огляду на наведені вище визначення, можна простежити тенденцію 

до характеристики дефініції інтерес через категорію суб’єктивного права.  

Протягом останніх 30-ти років, активно досліджуються категорії «законного 

інтересу», «охоронюваного інтересу», способів їх захисту, їх види, класифікація 

тощо. Так, А. В. Малько обґрунтовано наголошував на тому, що законним 

інтересом є відображене у об’єктивному праві або випливає із його загального 

змісту та у певній мірі гарантований державою простий юридичний дозвіл, який 

виражається у намаганні суб’єкта користуватися конкретним соціальним благом, 

а також у деяких випадках звертатися за захистом до компетентних органів – з 

метою задоволення власних потреб, які не суперечать суспільним [164, с. 342 ]. В 

цьому визначенні влучно акцентовано увагу на три основні моменти як ключові 

елементи структури законного інтересу: 1) намагання користуватися соціальним 

благом; 2) можливість звертатися за захистом до компетентних органів;                 

3) відповідність власних інтересів суспільним та пріоритет останніх.  Відповідно 

сутністю інтересу є простий юридичний дозвіл; за формою – може бути 

закріплений в правовій нормі, так звана об’єктивна форма або випливати з її 

                                                                                                                                                                                                      
закликав під час керування державою виходити перш за все з інтересів простих людей [81, с. 277]. Заклавши 

основи розуміння категорії інтересу в античному світі, остання продовжувала розвиватися в Стародавньому Римі.       

Яскравою постаттю того часу був Марк Тулій Цицерон, за висловом якого держава є справою всього народу, що 

становить собою спільність людей, які пов’язані правами та спільними інтересами [26, с. 24]. 

                Епоху Середньовіччя можна охарактеризувати як цикл рецесії у розвитку правової категорії інтересу, 

який визначався через поняття божественної ідеї та волі, тобто мав теологічне коріння. Значне пожвавлення 

спостерігається в епоху Відродження, що можна простежити на прикладі думок Н. Макіавеллі [56, с. 133, с. 17,      

с. 195],  який стверджував про необхідність узгодження особистих та державних інтересів. Новий час 

представлений такими найяскравішими мислителями як С. Гоббс «Левіафан, або Матерія, форма і влада держави 

церковної та цивільної» та Спіноза, який відстоював власний інтерес, а чужий  - лише тією мірою, якою він сприяє 

зміцненню власного [235, с. 282]. 
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змісту, що умовно можна назвати ідеальною формою інтересу. Водночас метою 

інтересу, на нашу думку, може бути задоволення не лише власних потреб, а й 

потреб третіх осіб (при зверненні прокурора з позовом в інтересах держави, при 

поданні похідних позовів учасниками/акціонерами корпорації в інтересах 

корпорації тощо). 

Незважаючи на різноманітність визначень поняття інтересу, в правовій 

доктрині традиційно розрізняють три концепції правової природи «інтересу»: 

суб’єктивна, об’єктивна та суб’єктивно-об’єктивна (змішана) концепція. 

Прихильники суб’єктивної концепції [68, с. 25; 119, с. 25] розуміють інтерес 

як усвідомлену суб’єктом потребу, поштовх до активних дій з метою задоволення 

потреб. У кожного суб’єкта є певні потреби, що «проектуються» його свідомістю, 

отже є суб’єктивними. В свою чергу, для задоволення потреби суб’єкт переходить 

в площину активності, дієвості, де і знаходить свій прояв суб’єктивний інтерес. 

Інтерес – це такий стан свідомості, який спрямований на що-небудь [94, с. 5]. За 

такого розуміння, проявляється відношення суб’єкта до предмета, що є для нього 

безпосередньо цінним, важливим [86, с. 45]. 

В свою чергу, прибічники об’єктивної концепції трактують поняття 

«інтерес» також через необхідність задоволення потреби шляхом активних дій, 

проте потреби продукуються не свідомістю суб’єкта, а об’єктивними умовами 

його буття, незалежно від бажань та усвідомлення суб’єкта [189, с. 132-143; 105, 

с. 555-558]. Доволі влучно підмітив Д. Чечот, що необхідно розрізняти об’єктивні 

умови та суб’єктивне уявлення  про них самих суб’єктів, які можуть як 

усвідомлювати такі умови, так і не усвідомлювати зовсім [327, с. 29]. Дійсно, 

доволі часто можна зустріти ситуації, коли суб’єкт взагалі не усвідомлює 

значення об’єктивних умов або через помилкове їх усвідомлення діє всупереч і, 

як наслідок, на шкоду власним інтересам. 

З точки зору суб’єктивно-об’єктивної концепції інтерес має більш складну 

структуру, в якій присутня об’єктивна сторона, оскільки інтерес є мотивом до 

вступу і водночас сутністю суспільних відносин, що виникають внаслідок 

активних дій суб’єкта як процес задоволення об’єктивно існуючої потреби.  В той 
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же час, суб’єктивна сторона інтересу проявляється в продукуванні потреб саме 

свідомістю суб’єкта. Іншими словами, об’єктивно існуючі потреби проходячи 

крізь призму суб’єктивного усвідомлення суб’єктом і породжують інтереси. 

Прихильниками цієї теорії є В. П. Грибанов, С. В. Михайлов та інші [65, с. 236-

240; 168, с. 88-89]. 

Аналізуючи наведені вище підходи, можна однозначно стверджувати, що 

жодна з концепцій не заперечує факт залежності інтересу від об’єктивних умов 

існування суб’єктів. В аспекті досліджуваної теми дисертаційної роботи, 

об’єктивними умовами, що впливають на інтереси суб’єктів корпоративних 

правовідносин можуть бути наступні: економічні показники діяльності 

корпорації, основні пріоритетні напрями її діяльності, професіоналізм 

менеджменту, відповідність стратегії управління корпорації напрямам її 

діяльності, соціальна політика в корпорації тощо. У зв’язку з цим, підтримуємо 

точку зору  О. М. Вінник на користь домінування об’єктивної концепції, оскільки:                   

1) психологічне усвідомлення  інтересу навряд чи можна застосувати до таких 

суб’єктів як держава, її компетентних органів, господарських організацій;             

2) об’єктивно існуючі потреби, обумовлені суспільними відносинами, можуть 

бути реалізовані навіть без усвідомлення суб’єктом свого інтересу в їх отриманні 

[49, с. 36]. На користь цієї позиції свідчить також той факт, що об’єктивні потреби 

можуть бути також задоволенні при помилковому усвідомленні суб’єктом свого 

дійсного інтересу; можливість задоволення інтересу суб’єкта шляхом активних 

дій третіх осіб (наприклад, при поданні непрямих або групових позовів, при 

зверненні з позовом прокурора в інтересах держави, внаслідок призначення 

акціонером-юридичною особою представника в наглядові раді корпорації, при 

голосуванні на загальних зборах з використанням довіреності тощо). 

Таким чином, об’єктивні умови діяльності корпорації детермінують 

виникнення певних інтересів у суб’єктів корпоративних правовідносин. Якщо 

мають місце схожі об’єктивні умови діяльності корпорації, то інтереси також є 

здебільшого подібними. Водночас, різні умови породжують неоднакові, а інколи 

діаметрально протилежні інтереси суб’єктів корпоративних правовідносин, що 
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нерідко стає наслідком виникнення корпоративних спорів та конфліктів. 

Рішенням Конституційного Суду України від 01 грудня 2004 року у справі № 1-

10/2004 (справа про охоронюваний законом інтерес) [277] інтерес визначено 

самостійним об’єктом судового захисту. 

Тому, з метою подальшого аналізу форм, способів та засобів правового 

захисту інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин, важливо класифікувати 

корпоративні інтереси в правовій науці.  

Акцентуємо увагу, в першу чергу, на розумінні корпоративного інтересу 

учасників/акціонерів корпорації. Так, в доктрині корпоративного права існує 

класифікація інтересів на: 1) інтереси, що притаманні всім акціонерам/учасникам 

корпорації та 2) ті, що характерні для певної їх групи. Одним із науковців, хто 

запропонував цю класифікацію був Г. Л. Адамович [3, с. 15-16]. Компроміс 

інтересів є основою корпоративних відносин [162, с. 9].  Дійсно, забезпечити 

стабільність існування корпорації неможливо без наявності балансу між різними 

інтересами, що в ній поєднуються та визнання пріоритетним інтересу кожного 

окремого акціонера/учасника корпорації. Резонансним корпоративним 

конфліктом, що виник на ґрунті ігнорування інтересів різних груп 

учасників/акціонерів корпорації є криза авіакомпанії «Аеросвіт», що була одним 

із найбільших авіаперевізників на території України. Крах компанії негативно 

відзначився на репутації авіаційної галузі в цілому. Тому, законодавче 

забезпечення виважених інтересів кожного акціонера/учасника корпорації має 

неабияке публічне значення. 

Що ж є тим спільним фактором, який об’єднує інтереси всіх учасників/ 

акціонерів корпорації та робить їх схожими, а в окремих випадках навіть 

тотожними? Видається, що роль такого фактору відіграють корпоративні права, 

що закріплені об’єктивним правом. Саме корпоративні права визначають 

спрямованість інтересів акціонерів/учасників корпорації. У зв’язку з цим, 

погоджуємося з думкою О. С. Іоффе, що інтереси, які отримують юридичний 

захист, створюють субстанцію прав [105, с. 556]. З огляду на складові 

правомочностей корпоративних прав, можна класифікувати інтереси 
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акціонерів/учасників на їх види, які пов’язуються саме з участю в корпорації:       

1) інтерес в отриманні певної частки прибутку (дивідендів) корпорації; 2) інтерес 

в управлінні корпорацією, що зумовлює можливість встановлення контролю над 

майном корпорації; 3) інтерес в отриманні частки активів корпорації у випадку її 

ліквідації; 4) інтерес в отриманні інформації про діяльність корпорації; 5) інтерес 

в отриманні доходу внаслідок відчуження акціонерами/ учасниками корпорації 

своїх акцій/частки в статутному капіталі тощо. Логічно, що в цьому разі мова 

повинна йти саме про розумні інтереси акціонерів/учасників, що випливають з 

мети участі в корпорації та відповідають цій меті. Нерідко кожен 

акціонер/учасник може піддаватися впливу власного індивідуального інтересу, що 

суперечить тим розумним інтересам, які пов’язуються з участю в корпорації. 

Наприклад, деякі учасники/акціонери ставлять за мету участі в корпорації  

налагодження контрагентських відносин з іншими корпораціями, учасниками 

яких вони є паралельно, посилення або послаблення конкуренції між 

корпораціями внаслідок паралельної участі в них, перехресне володіння акціями 

тощо.  

Корпорація створюється з метою отримання прибутку (ст. 42 ГК України, 

ст. 84 ЦК України), що не піддається сумніву. Тому, основний розумний інтерес 

учасника/акціонера корпорації реалізується завдяки створенню та участі в 

корпорації та полягає в можливості отримання доходу шляхом справедливого 

розподілу прибутку (дивідендів) або підвищення курсової вартості акцій. Таким 

чином, отримання доходу або підвищення курсової вартості акцій – це основний 

розумний індивідуальний інтерес учасника/акціонера корпорації, який відповідає 

меті участі в останній [43, с. 64; 39; 103, с. 171]. 

Разом з тим, необхідно виділити те загальне, що є спільним для інтересів 

всіх учасників/акціонерів корпорації та дозволяє говорити про останніх як окрему 

соціальну спільність з притаманними лише їй груповими (колективними) 

інтересами. Видається, що таким спільним для інтересів всіх учасників/акціонерів 

корпорації повинно бути покращення економічних показників господарської 

діяльності корпорації, збільшення її майнової бази, налагодження зв’язків з 
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контрагентами. Дійсно, саме економічний (комерційний) успіх в діяльності 

корпорації є спільним інтересом всіх учасників/акціонерів, що здійснює 

безпосередній вплив на задоволення основного індивідуального інтересу – 

отримання дивідендів. Досить влучно звернув увагу В. О. Гурєєв на те, що 

головною метою управління АТ повинен бути не лише розвиток свого 

виробництва, розширення бізнесу, а й «оптимізація економічних показників 

діяльності компанії», що в якості своєї складової ставить за мету задоволення 

інтересів своїх інвесторів – акціонерів [69, с. 58]. 

Сучасне корпоративне управління побудоване за схемою пріоритету 

спільного інтересу акціонерів/учасників. Проте парадоксальним є те, що 

здебільшого саме такий принцип управління в корпорації здатний підірвати всю 

систему корпоративного управління. Так, дії всіх учасників/акціонерів 

підпорядковуються спільному для всіх інтересу – оптимізації економічних 

показників діяльності компанії, що неодмінно призводить до передачі управління 

в корпорації більшості. Ще свого часу Рудольф фон Ієринг звертав увагу на те, що 

в соціумі діє пріоритет інтересів більшості [100, с. 221, с. 224, с. 227, с. 371], адже 

лише такий механізм дозволяє забезпечити стабільність розвитку певної 

соціальної системи, до якої належить і корпорація, що відповідає інтересам 

більшості. Проте, саме інтереси та воля більшості здатні трансформуватися в 

волю самої корпорації як окремого суб’єкта права. Такої позиції дотримується і   

С. В. Батрин [10, с. 128-131]. Інтереси ж меншості не здійснюють вирішального 

впливу на волю корпорації. В цьому аспекті недоцільно заперечувати такий вплив 

зовсім, оскільки з логічної точки зору, беручи участь в голосуванні на ЗЗ, в тому 

числі утримуючись від голосування або голосуючи «проти» певного рішення, 

представник меншості бере участь у формуванні волі корпорації.  Інша річ, що 

воля більшості, яка трансформувалася в волю самої корпорації, не відповідає 

інтересам меншості, а інколи їм суперечить. Підтримуємо точку зору 

дореволюційного науковця П. М. Гуссаковського, що міноритарні 

учасники/акціонери не зобов’язані підкорюватися тим рішенням ЗЗ, що зачіпають 

права, які особисто належать окремим акціонерам; в такому випадку виникає 
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право акціонера не тільки не підкорюватися такому рішенню, але й вимагати його 

скасування й відшкодування завданих збитків [71, с. 55]. Це є підґрунтям для 

виникнення корпоративних конфліктів між акціонерами/учасниками корпорації
5
. 

Меншість не здатна активно впливати на управління корпорацією шляхом 

прийняття рішень на ЗЗ, оскільки управління корпорацією не може бути 

розумним інтересом меншості з огляду на кількість належних їм акцій/розміру 

частки в СК корпорації.  

Ще одним фактором, що здатен спричинити появу корпоративних 

конфліктів є закріплення в чинному корпоративному законодавстві неоднакового 

об’єму прав за різними групами акціонерів/учасників. Так, меншість користується 

додатковими правами, що виникають при акумулюванні певного відсоткового 

бар’єру володіння простими акціями/часткою в СК корпорації. Наприклад, 

учасник/учасники ТОВ/ТДВ, що володіють у сукупності  10 і більше відсотками 

СК, мають право  вимагати  скликання  позачергових ЗЗ учасників у будь-який 

час і з будь-якого приводу, що  стосується діяльності товариства (п. 3 ч. 1 ст. 31 

Закону України «Про ТОВ/ТДВ»); володіння більше 10% простих акцій надає 

право акціонеру/акціонерам: 1) вимагати проведення  аудиторської перевірки 

діяльності АТ не частіше двох разів на календарний рік (ч. ч. 5, 6, ст. 75 Закону 

України «Про АТ»); 2) приймати рішення про проведення спеціальної перевірки 

фінансово-господарської діяльності АТ (ст. 76 Закону України «Про АТ»);           

3) призначати своїх представників для  нагляду  за  реєстрацією  акціонерів,  

проведенням  ЗЗ,  голосуванням та підбиттям його підсумків (ч. 4 ст. 40 Закону 

України «Про АТ»); 4) вимагати скликання наглядовою радою позачергових ЗЗ 

(п.4 ч.1 ст. 47 Закону України «Про АТ»). 

Доволі актуальною є проблема, коли акціонери/учасники діють у власних 

індивідуальних інтересах на шкоду та ігноруючи тим самим спільний (загальний) 

інтерес загалом та групові інтереси акціонерів/учасників зокрема. В такому разі, 
                                                           
5
 На нашу думку, найбільш вдале визначення «корпоративного конфлікту» було сформульоване О. М. Вінник, під 

яким вчена розуміє будь-який конфлікт, що виникає між учасниками корпоративних відносин, спричиняючи для 

них (когось з учасників відносин) негативні наслідки або створюючи реальну загрозу їх настання, в т. ч. 

порушення їх прав та законних інтересів (включаючи корпоративні інтереси) або створюючи загрозу такого 

порушення [49, с. 250].  
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за висловом П. Степанова, пріоритет повинен належати спільному (загальному) 

інтересу [299, с. 89-90]. На жаль, це є лише доктринальною декларативною 

позицією, що не закріплена нормами об’єктивного корпоративного права. Як 

наслідок, мажоритарні учасники/акціонери отримують достатні механізми, щоб 

діяти у власних інтересах на шкоду загальному (спільному). Наприклад,                  

1) встановлення господарсько-правових відносин з афілійованими структурами; 

2) відчуження майна корпорації третім особам з метою власного збагачення;         

3) зміна пріоритетних напрямів економічної діяльності на користь конкурентів, 

афілійованих структур тощо. 

У більшості випадків саме через ігнорування зі сторони мажоритарних 

учасників/акцінерів спільним інтересом та інтересами меншості, останні вдаються 

до зловживання своїми правами, що призводить до негативних наслідків в 

діяльності самої корпорації. Найпоширенішими механізмами зловживання своїми 

правами меншістю є наступні: 1) корпоративний шантаж, 2) звернення з 

різноманітними судовими позовами з метою оскарження дій органів управління 

корпорації; 3) ініціювання проведення податкових, прокурорських, митних та 

інших перевірок діяльності корпорації; 4) ініціювання забезпечення позову, що 

призводить до блокування діяльності корпорації; 5) поширення конфіденційної 

інформації третім особам тощо. 

Таким чином, з метою побудови стабільної системи корпоративного 

управління, необхідно враховувати існування не лише загального (спільного) 

інтересу всіх учасників/акціонерів корпорації, а й  інтереси окремих груп та 

індивідуальні інтереси акціонерів/учасників корпорації, інтереси посадових осіб 

корпорації, публічний інтерес тощо. 

Деякі науковці схиляються до пріоритету інтересів більшості над 

інтересами меншості [190, с. 57-59]. На нашу думку, лише баланс між інтересами 

меншості, так і інтересами більшості, а не пріоритети чи переваги одних над 

іншими, буде спроможним забезпечити стабільність в управлінні та діяльності 

корпорації. Водночас, при виникненні колізії між індивідуальними/груповими 

інтересами та загальним (спільним) інтересом акціонерів/учасників, перевага 
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повинна віддаватися саме останньому. Законодавцем здійснений крок щодо 

паритетного захисту як інтересів меншості так і інтересів більшості шляхом 

запровадження в акціонерному праві механізмів селл-аут (sell-out) та сквіз-аут 

(squeeze-out) Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення рівня корпоративного управління в АТ» № 1983-VIII 

від 23 березня 2017 року [243], який набрав чинності 04.06.2017 року, яким 

доповнено Закон України «Про АТ» ст. 65-2 (сквіз-аут)  та ст. 65-3 (селл-аут). 

Так, сквіз-аут є процедурою обов’язкового продажу простих акцій 

акціонерами на вимогу особи (групи осіб, які діють спільно), яка є власником 

домінуючого контрольного пакету акцій (пакет у 95% і більше простих акцій 

АТ»). Таким чином, сквіз-аут передбачає право власника домінуючого 

контрольного пакету акцій викупити прості акції у міноритаріїв, а у останніх 

виникає саме обов’язок продати належні їм прості акції АТ за умови направлення 

публічної безвідкличної вимоги до АТ. Перевагою процедури сквіз-ауту є те, що 

мажоритарний акціонер (який володіє домінуючим контрольним пакетом простих 

акцій) має можливість стати єдиним акціонером корпорації. Для самої корпорації 

це є позитивним моментом, оскільки: 1) зникає необхідність скликати та 

проводити загальні збори, оскільки в корпорації з єдиним учасником рішення 

приймаються останнім без скликання загальних зборів; 2) можливість 

оперативного прийняття рішень щодо стратегічних та важливих питань поточної 

діяльності корпорації; 3) зникає необхідність проходження процедури визначення 

ринкової вартості простих акцій у випадку прийняття рішень, що вимагають 

здійснення такої оцінки; 4) втрата необхідності виконувати вимоги щодо 

обов’язкового викупу акцій у акціонерів на підставі ст. 68 Закону України «Про 

АТ»); 5) зменшення фінансових витрат на необхідність оприлюднювати 

відповідну інформацію в офіційних друкованих виданнях; 6) створення 

передумов для концентрації на важливих стратегічних питаннях діяльності 

корпорації; 7) як наслідок, зменшення кількості корпоративних конфліктів та 

спорів, аж до повної їх ліквідації. 
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Ціною обов’язкового продажу акцій визначається найбільша з наступних    

(ч. 5 ст. 65-2 Закону України «Про АТ»): 1) найвища ціна акції, за якою «власник» 

домінуючого контрольного пакету акцій придбав акції цього товариства протягом 

12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій 

включно з датою набуття; 2) найвища ціна, за якою «власник» домінуючого 

контрольного пакету акцій опосередковано набув право власності на акції цього 

товариства шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи, якій 

прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом 12 місяців, 

що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета 

акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій 

товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за 

даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків 

загальної вартості активів такої юридичної особи; 3) ринкова вартість акцій 

товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності станом на день, що передує 

дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства. 

Віддзеркаленням процедури сквіз-ауту є механізм селл-ауту (ст. 65-3 Закону 

України «Про АТ»), який передбачає обов’язкове придбання особою (особами, що 

діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій АТ, 

акцій на вимогу акціонерів власників простих акцій, які не перебувають під 

обмеженнями (обтяженнями). В цьому разі у міноритарних акціонерів виникає 

право вимагати викупу належних їм простих акцій, а у власника домінуючого 

контрольного пакету акцій – обов’язок такого викупу. При цьому, якщо власник 

домінуючого контрольного пакету акцій вже розпочав процедуру сквіз-ауту, то 

можливість одночасного застосування механізму селл-ауту є неможливим.  

На думку О.М. Вінник, в господарських товариствах домінує своєрідний 

інтерес, що з одного боку є віддзеркаленням всіх або більшості інтересів 

учасників (груповий інтерес), а з іншого – інтересів однієї особи – товариства. 

Товариство як суб’єкт господарювання зацікавлено в збільшенні своєї майнової 

бази, що необхідно для розширення виробництва, його модернізації, 

запровадження новітніх технологій тощо. Відтак інтересові товариства 
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відповідатиме спрямування всього прибутку, що залишається в його 

розпорядженні після сплати податків та зборів, на поповнення відповідних 

фондів. Водночас учасники товариства можуть бути зацікавлені переважно у 

спрямуванні прибутку на виплату дивідендів [43, с. 64]. Дійсно, інтереси 

учасників/акціонерів та самої корпорації необхідно чітко розмежовувати. Так, у 

випадку створення корпорації у складі одного учасника або приналежність 

контрольного пакету акцій/частки в СК одному акціонеру/учаснику, існує 

можливість задовольнити через ЗЗ будь-який законний інтерес такого 

акціонера/учасника. В свою чергу, ЗЗ як найвищий орган корпорації є виразником 

волі останньої, тому в цьому випадку можна обґрунтовано говорити про схожість 

інтересів учасників/акціонерів та корпорації. З огляду на прийняття рішень в 

корпорації більшістю голосів (ч. 4 ст. 34 Закону України «Про ТОВ/ТДВ)»;  ч. 3 

ст. 42 Закону України «Про АТ») відбувається своєрідне відображення інтересу 

більшості в інтересі самої корпорації, проте це не є звичайним перетворенням чи 

трансформацією.  

Вперше поділ інтересів на загально корпоративний, носієм якого є 

корпорація та індивідуально корпоративний інтерес (носієм якого є 

учасник/акціонер) був запропонований Г. Л. Осокіною [178, с. 91].  

Видається, що під кількісним критерієм індивідуального інтересу необхідно 

розуміти величину пакету акцій/частки в СК корпорації, що визначає зміст та 

спрямованість індивідуального інтересу учасника/акціонера. Водночас під 

якісним критерієм необхідно розуміти складові характеристики самого носія 

цього інтересу: 1) акціонер/учасник;   2) акціонер/учасник – посадова особа 

корпорації; 3) посадова особа корпорації;  4) орган управління корпорації тощо. 

Тому, інтерес корпорації є якісно новим рівнем корпоративного інтересу, що не є 

простою сукупністю індивідуальних інтересів, з якими він може як збігатися так і 

знаходитися в антагонізмі. До того ж індивідуальні інтереси можуть бути 

змінними, а загальний корпоративний інтерес повинен бути стабільним та 

постійним. 
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Дисертаційне дослідження не було б повним без з’язування сутності 

загального корпоративного інтересу, що має також і практичне значення, так як 

може бути самостійним об’єктом захисту.  

С. Могилевський під основним загальним інтересом акціонерного 

товариства розглядає довгостроковий комерційний успіх, заснований на 

стабільності, прибутковості та рентабельності його діяльності [170, с. 110].   

В чинному законодавстві відсутнє легальне визначення «інтересу 

корпорації», а лише фрагментарно згадується про наявність останнього, 

наприклад: якщо  цього  вимагають  інтереси АТ, наглядова  рада  має  право   

прийняти   рішення   про   скликання позачергових загальних зборів (ч. 5 ст. 47 

Закону України «Про АТ»); у разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, 

порушує інтереси товариства, посадові особи органів АТ повинні діяти в 

інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та 

інших документів товариства (ч.1 ст. 63 Закону України «Про АТ»), згідно з ч.2 

ст.61 Закону України «Про ГТ» позачергові загальні збори учасників скликаються 

головою товариства у випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в 

цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу, 

члени наглядової ради ТОВ/ТДВ та члени виконавчого органу ТОВ/ТДВ повинні 

діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства (ч. 1 ст. 40 Закону України 

«Про ТОВ/ТДВ»). Що ж являє собою інтерес товариства (корпорації)? Спробуємо 

визначати останній з огляду на співвідношення з інтересом комерційного 

підприємства. 

У відповідності до ст. 42 ГК України метою підприємницької (комерційної) 

діяльності є досягнення економічних і соціальних результатів та одержання 

прибутку. В свою чергу, ст. 84 ЦК України визначає підприємницькими 

товариствами ті, що здійснюють підприємницьку діяльність з метою отримання 

прибутку та наступного його розподілу між учасниками. Проте, навряд чи 

наступний розподіл прибутку між учасниками можна вважати метою 

підприємницького товариства, адже це скоріше відповідає інтересу самих 
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учасників/акціонерів, а не корпорації. Однозначно, спільним в двох вищевказаних 

визначеннях є мета отримання прибутку.  

Наприклад, виконавчим органом корпорації прийнято рішення про продаж 

активів підприємства за вартістю, нижче ринкової. В цьому випадку, корпорація 

отримає незначний прибуток, що еквівалентний договірній вартості, який значно 

менший за реальну ринкову вартість такого активу. З однієї сторони, ця операція є 

прибутковою, оскільки корпорація все-таки отримує прибуток, проте майнова 

база останньої зменшилася.  

Таким чином, не прибутковість, а саме майнова стабільність повинна 

визначатися основним загально-корпоративним інтересом корпорації. Майнова 

стабільність забезпечується шляхом зменшення видатків корпорації, збільшення 

доходу, зменшення собівартості виробленої продукції/роботи/послуги; 

спрямування доходу на збільшення майнової бази; збільшення чистих активів; 

підтримання платоспроможності корпорації. В свою чергу, майнова стабільність 

підтримується не лише позитивним комерційним успіхом, а й організаційною 

стабільністю, в структурі якої пропонуємо виділити два аспекти: внутрішній та 

зовнішній.  

Внутрішня організаційна стабільність проявляється в законному порядку 

створенні корпорації, належному функціонуванні органів та діяльності посадових 

осіб, підвищенні мотивації трудового колективу, відповідності установчих 

документів вимогам, встановленим законом; наявність розробленої системи 

локальних правових актів тощо. Водночас, зовнішня організаційна стабільність 

полягає в підвищенні ділової репутації корпорації, реалізації брендінгу, 

просуванні знаку для товарів і послуг, розширенні сфери впливу корпорації в 

межах певного сегменту ринку, завоюванні довіри споживача. 

Загально корпоративний інтерес корпорації від дій самої корпорації 

знаходиться в об’єктивному, незалежному зв’язку. Корпорація діє через органи 

управління, зокрема воля корпорації формується загальними зборами 

учасників/акціонерів. Таким чином, прийняте рішення на загальних зборах може 

суперечити інтересам самої корпорації. Отже, інтерес корпорації має бути 
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незалежним від волі та свідомості учасників/акціонерів корпорації, органів 

управління, посадових осіб, визначатися в об’єктивованій формі – правовій нормі. 

Лише таким чином можна забезпечити стабільність  та баланс між інтересами 

суб’єктів корпоративних правовідносин.  

Тому, пропоную доповнити ч. 1 ст. 2 Закону України «Про АТ» пунктом 

наступного змісту: «Інтерес товариства – це загально корпоративний інтерес, 

змістом якого є майнова стабільність, що забезпечується шляхом збільшення 

вартості чистих активів товариства, внутрішньої та зовнішньої організаційної 

стабільності чи інший інтерес, що передбачений статутом товариства». 

Нормативне визначення поняття «інтерес товариства» має важливе практичне 

значення з точки зору мети дисертаційного дослідження: 1) створює реальні 

передумови для визнання інтересу товариства самостійним об’єктом захисту і, як 

наслідок, для обрання адекватних способів захисту порушеного інтересу 

корпорації; 2) сприяє науковій  уніфікації поняття загально корпоративного 

інтересу, що сприяє вирішенню багатьох теоретичних проблем, пов’язаних з 

корпоративними інтересами; 3) забезпечує реалізацію принципу правової 

визначеності шляхом з’ясування змісту цієї правової категорії на законодавчому 

рівні та можливості нею скористатися у разі необхідності. 

Аналіз корпоративних інтересів не був би повним без дослідження інтересів 

посадових осіб органів управління корпорації, зміст яких спробуємо розкрити 

через призму посадових обов’язків. В цьому аспекті цікавим є американський 

досвід щодо закріплення в корпоративному праві так званого «обов’язку 

лояльності» та «обов’язку належного ступеня дбайливості», що є обов’язками 

посадових осіб як довірених осіб корпорації та акціонерів/учасників («концепція 

довірених осіб»). Обов’язок лояльності іноді називають обов’язком 

справедливого ведення бізнесу [38, с. 164-165]. В. П. Мозолін називає цей 

обов’язок найважливішим [172, с. 22]. Сутність «обов’язку лояльності» полягає в 

тому, що директори (виконавчий орган, члени виконавчого колегіального органу, 

члени наглядової ради) повинні діяти виключно в найкращих інтересах корпорації 

та акціонерів/учасників: сумлінно, розумно, добросовісно. Найчастіше це 
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стосується випадків укладення договорів (правочинів), коли має місце особиста 

зацікавленість директора. У випадку, коли директор діє у власних інтересах, то 

останнього можна притягнути до відповідальності за порушення обов’язку 

лояльності при умові порушення інтересів корпорації або акціонерів/учасників 

через механізм похідного позову. Саме тому, американське право виходить з того, 

що наявність самого конфлікту інтересів само по собі не призводить до визнання 

укладеного директором правочину з особистою зацікавленістю недійсним [287,    

c. 61]. Така позиція є справедливою, оскільки конфлікт інтересів посадової особи 

є лише передумовою заподіяння шкоди корпорації або її учасникам/акціонерам.  

Сучасне розуміння обов’язку належного ступеня дбайливості закріплене в  

параграфі 8.30 Модельного закону Сполучених Штатів Америки (далі по тексту – 

США) про комерційну корпорацію (в редакції 2002 року), відповідно до якого, 

«директор, виконуючи свої обов’язки, повинен діяти: 1) добросовісно; 2) таким 

чином, який він вважає розумно буде відповідати найкращим інтересам 

корпорації [350]. Як бачимо, обов’язки лояльності та належного ступеня 

дбайливості дуже тісно взаємопов’язані, переплітаються, тому важко провести 

чітке розмежування між останніми. Обов’язок належного ступеня дбайливості не 

можна розглядати окремо від правила «ділового судження», суть якого зводиться 

до наступного: директори при прийнятті ділового рішення діють на основі повної 

інформованості, добросовісно та будучи впевненими, що вони приймають 

рішення в найкращих інтересах корпорації [287, с. 61]. Таким чином, діє 

презумпція дій директорів у відповідності до обов’язку належного ступеня 

дбайливості, якщо інше не буде доведено в судовому порядку, наприклад:             

1) директор діяв не об’єктивно; 2) без наявності достатньої, достовірної 

інформації про вчинювану дію; 3) несумлінно виконував свої обов’язки тощо.  

Водночас, ст. 93 Акціонерного закону Федеративної Республіки Німеччини 

(далі по тексту – ФРН) покладає обов’язок доведення відповідності дій посадових 

осіб обов’язку належного ступеня дбайливості на відповідача – посадову особу, 

тобто має місце принцип презумпції вини органу посадової особи [57, с. 199,         

с. 211]. Беручи до уваги сучасний рівень розвитку корпоративних відносин, 
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недосконалість існуючих форм і способів захисту корпоративних прав та 

інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин, доцільним видається 

закріплення в чинному корпоративному законодавстві аналогічної норми, що, в 

свою чергу, стимулюватиме посадових осіб до належного виконання своїх 

обов’язків. 

В українському корпоративному праві закріплення основ відповідальності 

посадових осіб корпорації на основі обов’язку лояльності та належного ступеня 

дбайливості можна проаналізувати з огляду на наступне.  

Відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про АТ», звернення  з позовом до 

посадових осіб органів АТ стосовно відшкодування збитків, завданих товариству 

здійснюється на підставі рішення ЗЗ, прийнятого простою більшістю голосів  

акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у ЗЗ та  є  власниками  голосуючих  з 

цього питання акцій. Таким чином, для притягнення до відповідальності 

посадових осіб необхідним є: 1) прийняття рішення компетентним органом, яким 

є ЗЗ корпорації
6
. Тобто, правом притягати до відповідальності наділений лише 

вищий орган корпорації, а не окремі його члени. Рішення приймаються більшістю 

голосів учасників, що зареєструвалися для участі у ЗЗ, тому посадова особа може 

уникнути відповідальності, якщо вона має підтримку з боку мажоритарних 

учасників; 2) наявність факту заподіяння збитків корпорації. Нарешті, способом 

імплементації американського досвіду запровадження відповідальності посадових 

осіб за порушення обов’язку лояльності та належного ступеня дбайливості є 

запровадження інституту похідного позову, аналіз якого здійснено в підрозділі 

3.3. дисертаційної роботи. 

Діями посадових осіб органів управління можуть порушуватися і 

корпоративні інтереси самих акціонерів/учасників, наприклад, внаслідок 

безпідставної відмови наглядової ради АТ скликати позачергові ЗЗ на вимогу 

акціонерів (ч. 6 ст. 47 Закону України «Про АТ»). На жаль, чинне законодавство 

                                                           
6
 Водночас Рекомендації з найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України, 

затверджені рішенням ДКЦПФР від 02 червня 2002 року, відносять питання про відповідальність членів 

спостережної ради до виключної компетенції ЗЗ акціонерів (п. 3.2), а питання щодо відповідальності членів 

виконавчого органу – до компетенції спостережної ради (п. 4.2.1) [271]. 
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не містить жодної норми, що зобов’язувала б посадових осіб діяти також в 

інтересах акціонерів/учасників корпорації 
7
, що з огляду на американський досвід 

відповідає обов’язку лояльності. Відстоюючи позицію, що посадові особи 

зобов’язані діяти як в інтересах корпорації, так і в інтересах акціонерів/учасників, 

важливо визначити пріоритетність перших у випадку їх колізії. 

Вдалий приклад того, що посадові особи корпорації можуть діяти 

правомірно, хоча і в супереч інтересам корпорації навела О. М. Вінник. Так, за 

наявності вираженої у встановленому порядку волі більшості (в установчих 

документах, рішенні ЗЗ), на посадових осіб органів товариства покладається 

обов’язок дотримуватися інтересів більшості, навіть у разі несприятливих 

наслідків для товариства: в протилежному випадку (за відсутності зафіксованої у 

відповідній формі волі більшості), визначальними мають бути інтереси 

товариства (загально корпоративні інтереси) [43, с. 64-65]. 

Саме тому, важливо на законодавчому рівні зафіксувати пріоритет загально 

корпоративного інтересу над індивідуальними інтересами, в тому числі 

інтересами більшості та інтересами посадових осіб корпорації, інтересами органів 

управління. За наведеної вище ситуації доцільним є закріплення норми, яка б 

звільняла від відповідальності посадових осіб корпорації за невиконання рішень 

органів останньої, якщо така відмова обумовлена існуванням реальної загрози 

порушення загально корпоративного інтересу у випадку виконання такого 

рішення. Ті посадові особи, які голосували проти прийнятого рішення чи не брали 

участі в голосуванні не повинні притягуватися до відповідальності. Проте деякі 

науковці зазначають діаметрально протилежну точку зору [138, с. 38].  

Для реалізації посадовими особами корпоративних інтересів у відповідності 

до загально корпоративного інтересу корпорації, доцільно передбачити також 

наступні положення, окрім зазначених в ч. 2 ст. 89 ГК України, а саме:                   

1) заборонити посадовим особам при здійсненні своїх повноважень 

використовувати ділові (бізнесові) можливості корпорації: ділові зв’язки, належні 

                                                           
7
 Так, ч. ч. 1, 2 ст. 63 ЗУ «Про АТ» закріплений обов’язок посадових осіб діяти виключно в інтересах товариства та 

відповідальність за збитки,  завдані лише товариству.  
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корпорації майнові та немайнові права, ділову репутацію корпорації, ділові 

пропозиції від третіх осіб тощо; 2) заборонити конкурувати з корпорацією будь-

яким чином, в тому числі засновувати чи брати участь в інших корпораціях, їх 

органах управління, що є конкуруючими. 

Окремо варто звернути увагу на інтереси посадових осіб, які мають 

одночасно статус акціонера/учасника корпорації, наприклад шляхом реалізації 

однієї із правомочності корпоративних прав на управління корпорацією  

внаслідок обрання до складу органів управління корпорації. В такому випадку є 

підстави для конфлікту індивідуальних інтересів акціонерів/учасників з 

інтересами власне посадової особи. Проілюструємо це на наступному прикладі. 

Директор корпорації, який є одночасно її акціонером/учасником, укладаючи 

договори щодо купівлі нерухомості на користь корпорації, тим самим збільшує 

майнову базу корпорації, проте зменшує дохід останньої внаслідок збільшення 

витрат корпорації на оплату такої нерухомості. Відповідно, зменшення доходу, і 

як наслідок чистого прибутку корпорації стане наслідком зменшення бази для 

виплати дивідендів акціонерам (форма виплати дивідендів в АТ виключно в 

грошовій формі, а в ТОВ/ТДВ одностайним рішенням учасників може бути 

визначена інша форма виплати дивідендів – ч. 2 ст. 26 Закону України «Про 

ТОВ/ТДВ), тим самим порушуючи індивідуальний інтерес акціонера. В цьому 

випадку посадова особа діє правомірно, хоч і всупереч індивідуальним інтересам 

акціонерів/учасників. Тому, при конфлікті інтересу посадової особи та інтересу 

акціонера/учасника перевага повинна надаватися першому. 

З огляду на вищевикладене, спробуємо визначити зміст корпоративного 

інтересу посадових осіб корпорації та відмежувати останній від власне 

корпоративного інтересу органу управління, що не є тотожними. Видається, що 

корпоративним інтересом органів управління корпорації є прагнення (домагання) 

діяти у суворій відповідності до вимог законодавства, установчих та інших 

документів корпорації з метою реалізації загально корпоративного інтересу 

останньої та індивідуальних інтересів її акціонерів/учасників. Корпоративним 

інтересом власне посадових осіб є отримання заробітної плати, бонусів, гонорару, 
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премії, просування по кар’єрній сходинці. Саме тому і існують механізми 

укладення угод із заінтересованими особами. Доволі часто виникають конфлікти 

власне між посадовими особами та самим органом управління до складу якого 

входить така посадова особа. Водночас, інтерес незалежних директорів 

визначається особливістю їх правового статусу, про що йшла мова в підрозділі 1.1 

дисертаційної роботи. На нашу думку, корпоративний інтерес незалежних 

директорів полягає не стільки в отриманні винагороди за свою роботу, а саме в 

забезпеченні балансу між індивідуальними інтересами акціонерів та системою 

корпоративного управління, запобігання зловживання зі сторони менеджменту. 

З огляду на вищевикладене, можна стверджувати що поняття 

«корпоративний інтерес» є доволі складне та багаторівневе. На нашу думку, 

розкривати сутність останнього варто не шляхом наведення абстрактних 

визначень, а шляхом визначення рівнів існування останнього та суб’єктів, що є 

його носіями. Наведені вище міркування дають підстави для висновку про 

існування в корпорації різної системи інтересів, а саме: 1) спільного (загального) 

інтересу акціонерів/учасників, щодо покращення економічних показників 

діяльності корпорації; 2) інтересів окремих груп акціонерів/учасників (групові 

інтереси): 2.1) інтереси меншості, що представлені дрібними учасниками і 

полягають в отримані частини прибутку корпорації; 2.2) інтереси більшості, які 

віддзеркалюються, як правило, в інтересах мажоритарних учасників, суть яких 

зводиться до отримання не лише частини прибутку корпорації, а й здійсненні 

управління нею
8
; 3) індивідуальні інтереси акціонерів/учасників корпорації, 

основний з яких полягає в отриманні максимального, справедливо розподіленого 

прибутку корпорації (дивідендів), підвищення курсової вартості акцій; 4) інтереси 

посадових осіб корпорації, що полягають в отриманні заробітної плати, 

кар’єрному зростанні; 5) інтереси органів управління корпорації, якими є 

прагнення (домагання) діяти у суворій відповідності до вимог законодавства, 
                                                           
8
 В діяльності корпорації цілком можливими є ситуації,  коли  дрібні акціонери/учасники шляхом об’єднання 

створюють більшість при прийнятті певних рішень під час голосування на ЗЗ. Такі випадки є здебільшого 

винятками, оскільки найчастіше саме крупні (мажоритарні) учасники здійснюють вирішальний вплив на 

управління корпорацією.  Саме з метою комплексного дослідження системи інтересів в корпорації, подібні 

винятки в механізмі корпоративного управління варто враховувати. 
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установчих та інших документів корпорації з метою реалізації загально 

корпоративного інтересу останньої та індивідуальних інтересів її 

акціонерів/учасників; 6) загально корпоративний інтерес. 

Якщо у випадку реалізації корпоративних інтересів учасників/акціонерів, 

посадових осіб, органів корпорації, самої корпорації зачіпаються суспільні 

(публічні) інтереси, то перевагу мають останні. Так, корпорація зобов’язана 

дотримуватися вимог антимонопольного законодавства та у сфері економічної 

конкуренції (Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [249], 

Закон України «Про захист економічної конкуренції» [250]), наприклад, 

отримувати попередній дозвіл Антимонопольного комітету чи Кабінету Міністрів 

України у випадку набуття акціонером значного пакету акції, наслідком чого є 

кваліфікована економічна концентрація; суворо дотримуватися процедури 

випуску акцій – цінних паперів (ст. 28-38 Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок»); вимог процедур щодо реорганізації та ліквідації корпорації 

(розділ XVI Закону України «Про АТ», ст. ст. 105, 111, 112 ЦК України, ч. 9-13    

ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 

підприємців та громадських формувань» [249]), вчинення певних видів 

правочинів (значних правочинів та правочинів із заінтересованістю) у 

встановленому законом порядку (ст. ст. 70-72 Закону України «Про АТ», ст. ст. 

44-46 Закону України «Про ТОВ/ТДВ»); враховувати інтереси кредиторів у разі 

зменшення розміру статутного капіталу (ст. 16 Закону України «Про АТ», ч. 3 ст. 

16 Закону України «Про ГТ», ч. ч. 3-5 ст. 19 Закону України «Про ТОВ/ТДВ), 

дотримуватися законодавства щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових 

платежів у відповідності до вимог податкового законодавства тощо. Сьомою 

Директивою ЄС № 2013/34/ЄС «Щодо річної фінансової звітності, консолідованої 

фінансової звітності та пов’язаних з ними звітів окремих типів підприємств» [344] 

визначені стандартні мінімальні вимоги до річної та консолідованої фінансової 

звітності публічних та приватних АТ. Разом із Сьомою Директивою ЄС питанням 

звітності присвячені також Четверта [79], що в сукупності складають так званий 

«бухгалтерський кодекс» європейського співтовариства. Четверта Директива була 
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скасована на підставі Директиви № 2013/34/ЄС про річну фінансову звітність, 

консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів 

підприємств [79]. 

Вплив державних та суспільних інтересів на корпоративні інтереси 

простежується через  інститут корпоративної соціальної відповідальності. Не 

вдаючись до аналізу останньої лише зазначимо, що корпоративна соціальна 

відповідальність становить собою систему взаємообумовленого впливу між 

державною (в особі державних органів), суспільством та суб’єктами 

корпоративних правовідносин. При цьому суб’єкти корпоративних 

правовідносин, в першу чергу власне корпорація, беруть на себе комплекс 

зобов’язань: економічних, соціальних, політичних, екологічних, юридичних тощо 

в аспекті впливу на суспільство та державу, а останні створюють умови для 

належного виконання взятих на себе зобов’язань. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Особливістю спеціального об’єкту корпоративних правовідносин є його 

дуалістичний характер. Першою складовою спеціального об’єкту корпоративних 

правовідносин є корпоративне управління. Другою складовою – корпоративні 

права. Корпоративне управління являє собою систему відносин за допомогою якої 

суб’єкти корпоративних правовідносин спрямовують, регулюють, контролюють 

діяльність самої корпорації через поведінку уповноважених та/або дії, результати 

дій зобов’язаних суб’єктів. 

2. Корпоративні права можуть бути як складовою спеціального  об’єкта 

корпоративних правовідносин, так і змістом суб’єктивного корпоративного права 

учасників/акціонерів корпорації. Корпоративні відносини між засновниками 

корпорації не виникають, а є власне докорпоративними відносинами, їм 

притаманна господарська природа, останні є зобов’язальними. 

3. Учасники/акціонери вступають в корпоративні відносини між собою, а 

також у відносини, перш за все, саме з органами та посадовими особами 

корпорації за посередництва корпорації як складної системи. Лише у зовнішніх 
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відносинах з третіми особами, органи та посадові особи корпорації діють від імені 

самої корпорації, ніби ототожнюючись з останньою. 

4. Загальні збори є специфічним суб’єктом корпоративних правовідносин. 

Загальні збори є єдиним органом корпорації, де спільна воля учасників/акціонерів 

корпорації виражається безпосередньо. Учасники (акціонери) здійснюють через 

загальні збори опосередковане управління власне корпорацією з огляду на 

належні їм корпоративні права через систему органів управління та контролю 

корпорації та їх посадових осіб. 

5. Суб’єктів корпоративних правовідносин можна класифікувати за 

наступними підставами: 1) за об’єктом корпоративних правовідносин: суб’єкти, 

що реалізують корпоративні права (учасники та акціонери) та суб’єкти, які 

здійснюють корпоративне управління (органи корпорації та посадові особи, 

трудовий колектив); 2) за кількісним складом: індивідуальні (учасник/акціонер, 

посадова особа) та колективні (орган управління; корпорація, що являє собою 

«збірну», правову фікцію як сукупність органів та посадових осіб, трудовий 

колектив, група акціонерів/учасників при утворенні кваліфікованої меншості 

тощо); 3) за ступенем обов’язковості: обов’язкові (учасник/акціонер, загальні 

збори, виконавчий орган, наглядова рада (для публічних акціонерних товариств, 

банків, приватних акціонерних товариств з кількістю акціонерів 10 і більше), 

лічильна комісія (для АТ), реєстраційна комісія (для АТ),) та опціонні (ревізійна 

комісія, аудитор; ревізор, служба внутрішнього аудиту; корпоративний секретар 

тощо). В корпорації  існує багаторівнева складна та взаємопов’язана  система 

інтересів. 
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Розділ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ 

КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ  

 

 

2.1. Поняття захисту суб’єктивних корпоративних прав та інтересів 

 

Проблематика захисту суб’єктивних корпоративних прав та інтересів 

суб’єктів корпоративних правовідносин є однією із найбільш актуальних 

сьогодні. Так, безспірним в правовій доктрині є позиція, що суб’єкт 

правовідносин будучи носієм суб’єктивних прав та/або інтересів має гарантовану 

законодавством можливість їх захисту у випадку порушення, оспорення, 

невизнання. Захист є власне гарантією самого суб’єктивного корпоративного 

права та/або інтересу. У зв’язку з вищевикладеним доречним є висловлювання 

російського цивіліста В. П. Грибанова, що суб’єктивне право, надане особі, але не 

убезпечене від його порушення необхідними засобами захисту, є лише 

«декларативним» морально забезпеченим правом, що ґрунтується тільки на 

авторитеті держави та високій правосвідомості членів суспільства [66, с. 104]. 

Дійсно, не маючи можливості бути «захищеним»  дієвими способами та засобами 

захисту, право втрачає свою цінність, позбавлене будь-якого сенсу, можливості до 

існування та приречене на «загибель». 

Проаналізувавши наукові підходи до визначення категорії «правовий 

захист» або похідних від неї «захист прав», «право на захист», то загалом можна 

виділити декілька концептуальних теорій у розумінні поняття «захист». 

У відповідності до першої концепції, під захистом розуміють вплив 

охоронних правових норм  на правовідносини, що розглядається як одна із 

функцій права, з метою відновлення порушеного, оспорюваного, невизнаного 

права та/або інтересу, припинення таких протиправних дій, які унеможливлюють 

здійснення права, запобігання правопорушенням  та ліквідацію негативних 
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наслідків. Таку позицію відстоювали Н. П. Асланян, Т. І. Іларіонова,                     

М. С. Малеїн [101, с. 39]. 

Найбільш поширеною є друга концепція розуміння захисту суб’єктивних 

прав через дефініцію «заходи». Так, О. І. Мацегорін право на захист розглядає як 

надану уповноваженій особі можливість застосування заходів правоохоронного 

характеру для відновлення порушеного права [166, с. 144].  

Я. М. Шевченко, Ю. Г. Басіна розглядають захист права як передбачену 

законом систему заходів, що спираються на державний примус та спрямовані на 

забезпечення недоторканості права та ліквідацію наслідків його порушення. 

Недоліком цього визначення є те, що захист не повинен розглядатися лише з 

точки зору застосування державного примусу, оскільки, наприклад, самозахист 

реалізується без звернення до апарату примусу. Захист, на думку В. О. Тархова, є 

мірою дозволеної поведінки уповноваженої особи, вираженої в можливості 

самостійно чи за допомогою юрисдикційних органів застосовувати до 

зобов’язаної особи заходи державно-правового характеру з метою усунення 

перешкод у здійсненні суб’єктивного права, відновлення його до первісного 

положення чи покарання за порушення. Ця теорія має ряд інших прихильників 

[304, с. 147; 63, с. 335].  

Нарешті, третя концепція зводить розуміння захисту через поняття 

«діяльність».  Так, С. С. Алексєєв розуміє під правовим захистом державно-

примусову діяльність, спрямовану на поновлення порушеного права, 

забезпечення виконання юридичного обов’язку [320, с. 232-233]. На переконання                        

Ю. Д. Притики, захист прав являє собою юридичну діяльність, спрямовану на 

усунення перешкод на шляху здійснення суб’єктами своїх прав та припинення 

правопорушення, відновлення положення, яке існувало до правопорушення [236, 

с. 16-17].  Схожу точку зору займає З. В. Ромовська [280, с. 480], В. О. Тархов 

[307, с. 269].  

Виокремлення вищенаведених правових теорій є дещо умовним, здійснене з 

метою практичного розуміння суті категорії «правовий захист». На нашу думку, 

існування різних концепцій пов’язується характеристикою категорії захисту  з 



90 
 

 
 

точки зору різних її ознак та властивостей. Поняття «захист» суб’єктивних прав 

загалом та  корпоративних прав та/або інтересів зокрема є складною категорією, 

тому потребує комплексного підходу для його визначення.  

Так, в правовій доктрині є доволі дискусійним питання щодо сутності 

суб’єктивного права на захист. Серед поглядів вчених можна виділити декілька 

підходів, а саме: 

1) як складова правомочність будь-якого суб’єктивного права, в тому числі 

корпоративного права, в діалектичному поєднанні з двома іншими 

правомочностями: а) на власні дії та б) вимагати певної поведінки від зобов’язаної  

особи (порушника)
 
 [4, с. 118-125; 66, с. 106-107; 83, с. 177; 156, с. 421; 41 с. 10; 

67, с. 96; 31, с. 73]; 

2) як невід’ємна властивість самого суб’єктивного права, яка йому притаманна 

з моменту виникнення власне суб’єктивного права [104, с. 225]. Право перестає 

бути правом, на що вказував Д. М. Чечот, якщо воно позбавляється можливості 

вдатися до сили державного примусу. Ця можливість визначає сутність 

суб’єктивного права, вона властива йому з моменту виникнення, а не з’являється 

лише в момент порушення або оспорювання права як якийсь факультативний 

його елемент [327, с. 26]; 

3) як правомочність суб’єктивного права в рамках регулятивних 

правовідносин, що може трансформуватися у самостійне суб’єктивне право в 

рамках охоронних правовідносин. Прихильниками цієї точки зору є                     

М. К. Сулейменов [303, с. 12], Д. М. Кархальов [111, с. 118-122]; 

4) як виключно самостійне суб’єктивне право [12, с. 404; 329, с. 32; 87, с. 6], 

зміст якого реалізується з однієї сторони через повноваження на свої власні дії, а з 

іншої – через повноваження вимагати від зобов’язаної особи вчинення 

конкретних дій або відмови від вчинення, виникає після порушення (невизнання, 

оспорювання) чи створення реальної загрози порушення суб’єктивного права 

та/або інтересу та існує в рамках охоронного правовідношення.  Підтримуючи цю 

точку зору  О. В. Кологойда [122, с. 231] вказує на можливість існування права на 

захист поза межами охоронного правовідношення. 
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На нашу думку, проблему права на захист в контексті корпоративних 

правовідносин необхідно розглядати виходячи із розуміння сутності 

регулятивних та охоронних правовідносин. Так, будучи однією із правомочностей 

суб’єктивного корпоративного права в статичному вигляді в рамках регулятивних 

правовідносин, право на захист є лише певною абстрактною можливістю 

(підстави для реалізації якої відсутні, оскільки невідомо чи буде мати місце факт 

порушення в майбутньому). Така абстрактна можливість знаходить свою 

безпосередню реалізацію лише в момент виникнення охоронних правовідносин, а 

саме А) настання одного з юридичних фактів: 1) порушення (невизнання, 

оспорювання) суб’єктивного корпоративного права; 2) створення реальної загрози 

порушення суб’єктивного корпоративного права; 3) порушення (невизнання, 

оспорювання) корпоративного інтересу; 4) створення реальної загрози порушення 

корпоративного інтересу та Б) наявності діяння (як дії так і бездіяльності) з боку 

потерпілої (уповноваженої) сторони, що спрямоване на захист своїх 

прав/інтересів. Саме з моменту трансформації абстрактної можливості захисту як 

правомочності суб’єктивного корпоративного права  в реальні діяння щодо 

виконання юридичного обов’язку зобов’язаною стороною  з метою відновлення 

уже порушеного права/інтересу, припинення дій які порушують право/інтерес чи 

створюють реальну загрозу такого порушення, усунення негативних наслідків 

порушення право на захист стає самостійним суб’єктивним правом, яке існує в 

рамках охоронного правовідношення.  До того ж саме право на захист як 

самостійне суб’єктивне право також може бути порушене, що спричиняє 

виникнення нових охоронних правовідносин. У зв’язку з цим влучним є 

зауваження Я. В. П’янової, що у випадку порушення права на захист як 

самостійного суб’єктивного права, передусім мова йде про процесуальні аспекти 

захисту права на захист. У протилежному випадку логічно допустимим стає 

формування похідних категорій на шквалт «право на захист права на захист» або 

«право на захист права на захист права на захист» і так – ad infinitum [269, с. 28-

29].  
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Зміст суб’єктивного права на захист традиційно розглядається як 

сукупність двох складових – правомочностей на власні і чужі дії [90, с. 39; 12,       

с. 403-405]. Наочним прикладом поведінки учасника/акціонера корпоративних 

правовідносин, суб’єктивне корпоративне право/інтерес якого порушене/існує 

реальна загроза порушення,  «на власні дії» є вихід з корпорації, відчуження 

належних акцій/частки в статутному капіталі тощо. Так, учасник ТОВ/ТДВ, 

частка якого у статутному капіталі ТОВ/ТДВ становить менше 50 відсотків, може 

вийти з ТОВ/ТДВ у будь-який час без згоди інших учасників (ч. 1 ст. 24 Закону 

України «Про ТОВ/ТДВ»). Правомочність на «власні дії» реалізується шляхом 

вчинення самостійних дій з відновлення права у формі самозахисту.  

В свою чергу правомочність на «чужі дії» варто розглядати в наступних 

напрямках: 1) звернення управомоченої особи до особи самого порушника з 

вимогою відновлення порушеного корпоративного суб’єктивного права або 

інтересу або усунення загрози такого порушення, відновлення права відбувається 

внаслідок добровільних «чужих дій» самого порушника; 2) звернення до 

юрисдикційних органів з вимогою примусового застосування заходів захисту та 

відповідальності, що є можливим виключно в рамках охоронного 

правовідношення [173, с. 46]. Застосування примусу без участі юрисдикційного 

органу є неможливим apriori; 3) правомочність захисту охоронюваного 

суб’єктивного права на захист  в новому охоронюваному правовідношенні, яка 

знову-таки трансформується у самостійне суб’єктивне право на захист у випадку 

порушення/створення загрози порушення права на захист. Відповідно об’єктом  

права на захист може бути: 1) суб’єктивне корпоративне право, яке порушене 

(оспорюване, невизнане) або існує реальна загроза такому порушенню та               

2) суб’єктивний корпоративний інтерес, який вже порушений, так і у випадку 

створення реальної загрози порушення останнього.  

Вищевказана позиція підтверджується зокрема нормами господарського 

процесуального права. Так, у відповідності до ч.2 ст. 4 ГПК України, юридичні 

особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, 

державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до 
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господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних 

прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції 

господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, 

спрямованих на запобігання правопорушенням. 

У зв’язку з вищевикладеним звернемо окрему увагу на правову природу 

превентивного (попереджувального) захисту корпоративного суб’єктивного 

права/інтересу. Основна проблема ідеї превентивного захисту полягає у 

можливості його існування поряд з класичним усталеним розумінням поняття 

захисту суб’єктивного права, яке в правовій доктрині пов’язується вже з 

існуючим фактом порушення (оспорювання, невизнання) суб’єктивного права [66, 

с. 106, 4, с. 280].  

Одними з перших в правовій доктрині запропонували ідею превентивного 

захисту через застосування конструкції превентивного позову вчені                        

Е. М. Мурадьян та В. Г. Тихиня. Мета превентивного позову на думку цих 

науковців спрямована на організацію спрямованого впливу на конкретну 

ситуацію, яка в протилежному випадку, розвиваючись хаотично, стане наслідком 

втрати або зменшення блага, охоронюваного законом інтересу [174, с. 76]. 

Превентивний захист спрямований на усунення негативних наслідків, шкоди до 

моменту їх настання, спрямований на зняття «конфлікту» за умови існування 

реальної загрози порушення суб’єктивного корпоративного права/інтересу.  

Попереджувальні позови дещо схожі з позовами про визнання права. Позов 

про визнання права застосовується при наявності порушеного права. Деяка 

схожість існує, але слід акцентувати увагу на тому, що у попереджувальному 

позові можуть висловлюватися вимоги не тільки щодо визнання права, але й щодо 

зобов’язання вчинення певних дій [118, с. 71]. Е. А. Беляневич вважає ключовою 

ознакою превентивного захисту можливість надання його виключно судом [16, с. 

27].  

На нашу думку, таке твердження потребує додаткового аналізу, оскільки не 

лише превентивний позов є засобом превентивного захисту. Так, не можна 

виключати можливість застосування активних дій самим носієм суб’єктивного 
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корпоративного права/інтересу, спрямованих на недопущення його порушення 

(оспорювання, невизнання) чи звернення з відповідною вимогою до потенційного 

порушника чи будь-якого юрисдикційного органу, окрім суду. Зокрема до таких 

дій можна віднести реалізацію переважного права учасників/акціонерів 

корпорації на придбання акцій  приватного АТ/частки в ТОВ/ТДВ у випадку їх 

відчуження третім особам (ст. 7 Закону України «Про АТ», ч. 3 ст. 53 Закону 

України «Про ГТ», ст. 20 Закону України «Про ТОВ/ТДВ»), залучення суб’єкта 

оціночної  діяльності до оцінки ринкової вартості майна корпорації (ч. 1 ст. 8 

Закону України «Про АТ»), створення резервного капіталу (ст. 19 Закону України 

«Про АТ»; ч. 1 ст. 25 Закону України «Про ТОВ/ТДВ»), реалізація переважних 

прав акціонера/учасника при додатковій емісії акцій/збільшенні статутного 

капіталу за рахунок додаткових вкладів (ст. 27 Закону України «Про АТ»; ч. 2 ст. 

18 Закону України «Про ТОВ/ТДВ»), закріплення гарантій для акціонерів-

працівників корпорації (ст. 28 Закону України «Про АТ»), скликання загальних 

зборів (ст. 47 Закону України «Про АТ», ст. 61 Закону України «Про ГТ», ч. 1 ст. 

31 Закону України «Про ТОВ/ТДВ»).       

Водночас особливістю превентивного захисту в судовому порядку є 

необхідність доведення факту існування реальної загрози порушення 

суб’єктивного корпоративного права/інтересу. Саме поняття «реальна  загроза» є 

звичайно оціночним і повинно встановлюватися індивідуально в кожному 

конкретному випадку певними засобами доказування. Так, Верховний Суд 

України в Листі «Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про 

право власності при розгляді цивільних справ» від 01.07.2013 року вказав, що 

відповідний спосіб захисту права власності спрямований на попередження 

можливого порушення, якого на момент подання позову немає, але при цьому у 

власника є всі підстави вважати, що дії відповідних осіб неминуче призведуть до 

порушень його прав [5, с. 14]. Для кваліфікації наявності факту загрози 

порушення права необхідно встановити достатню вірогідність або точність в 

майбутньому настання порушення охоронюваного блага, за відсутності 

адекватного попереджувального впливу. Категорії «достатня вірогідність» та 
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«точність» як ознаки  реальної (на противагу латентній загрозі) загрози 

порушення суб’єктивного права/інтересу використовуються у праві Німеччині 

[308, с. 34], які також, на жаль, є доволі оціночними та повністю не вирішують 

проблему встановлення факту «загрози» порушення.  

В чинному законодавстві унормована конструкція превентивного позову в 

двох випадках: 1) ч. 2 ст. 386 ЦК України, яка передбачає, що власник, який має 

підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою 

особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які 

можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для 

запобігання такому порушенню; 2) ст. 1164 ЦК України, яка закріплює право 

заінтересованої особи у випадку неусунення загрози життю, здоров’ю, майну 

фізичної особи або майну юридичної особи вимагати: а) вжиття невідкладних 

заходів щодо усунення загрози, б) відшкодування завданої шкоди; в) заборони 

діяльності, яка створює загрозу. 

На наше переконання запровадження інституту превентивного позову в 

рамках спорів, що виникають з корпоративних правовідносин було б доволі 

корисним. Наприклад, посадові особи органів акціонерного товариства несуть 

відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями 

(бездіяльністю), згідно із законом (ч. 2 ст. 63 Закону України «Про АТ»; ч. 2 ст. 40 

Закону України «Про ТОВ/ТДВ») за похідним позовом, суть якого буде розкрита 

в підрозділі 3.3 дисертаційної роботи. Однією з обставин, що підлягає 

доказуванню в таких категоріях справ є сам факт завдання збитків та їх розмір. 

Виникає логічне питання, навіщо чекати реального заподіяння збитків, щоб 

звернутися до суду з позовом? Якщо дії посадової особи дають підстави вважати 

наявну загрозу заподіяння збитків товариству реальною, з метою недопущення 

рейдерських захоплень корпорації (доволі часто просто на підставі підроблених 

документів), то механізм превентивного позову міг би стати доволі дієвим 

засобом захисту суб’єктивних корпоративних прав та інтересів.  

Водночас, впровадження інституту превентивного позову в корпоративних 

спорах повинно бути з певними обмеженнями з метою недопущення зловживання 
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своїми корпоративними правами. Зокрема, необхідністю внесення на депозит 

суду грошового зустрічного забезпечення (застави), яка у випадку відмови в 

задоволенні превентивного позову повинна стягуватися на користь відповідача по 

справі. Розмір такого грошового забезпечення суд міг би визначити на підставі 

відповідної ухвали самостійно, виходячи з особливостей кожної  конкретної 

справи. Е. М. Мурадьян пропонує заборонити за певних обставин надавати 

фактам, які встановленні в рішенні суду за результатами превентивного судового 

процесу преюдиційного значення [174, с. 78]. Сам судовий процес на підставі 

превентивного позову повинен проходити у скорочені строки, наприклад, один 

календарний місяць. Лише таким шляхом можна досягти  дієвості такого засобу 

захисту, оскільки саме оперативність застосування відповідних способів захисту 

для усунення загрози порушення суб’єктивного корпоративного права/інтересу є 

запорукою результативності інституту превентивного позову. 

З огляду на вищевикладене, пропонуємо запровадити на рівні законодавства  

інститут превентивного похідного позову шляхом викладення абз. 1 ч. 2 ст. 89 ГК 

України в наступній редакції «Посадові особи відповідають за збитки, завдані 

ними господарському товариству, а також за створення реальної загрози завдання 

таких збитків. Відшкодування збитків, завданих посадовою особою 

господарському товариству її діями (бездіяльністю) або усунення реальної 

загрози завдання збитків, здійснюється у разі, якщо такі збитки були завдані або 

реальна загроза завдання яких пов’язана з: ….. », а також внести зміни до п. 12     

ч. 1 ст. 20 ГПК України, яка визначає справи, що належать до юрисдикції 

господарських судів та викласти останню в наступній редакції: «справи у спорах 

між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, 

повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних юридичній 

особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи або усунення реальної загрози 

заподіяння збитків, за позовом власника (учасника, акціонера) такої юридичної 

особи, поданим в її інтересах». Відповідні зміни потребують і наступні статті, 

шляхом викладу  їх в таких редакціях: ч. 7 ст. 30 ГПК України: «Спори між 

юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, 
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повноваження якої припинені) про відшкодування збитків заподіяних юридичній 

особі або усунення реальної загрози заподіяння збитків, діями (бездіяльністю) її 

посадової особи, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням 

юридичної особи; ч. 1 ст. 54 ГПК України: «Власник (учасник, акціонер) 

юридичної особи, якому належить 10 і більше відсотків статутного капіталу 

товариства (крім привілейованих акцій), або частка у власності юридичної особи 

якого становить 10 і більше відсотків, може подати в інтересах такої юридичної 

особи позов про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою 

особою або усунення реальної загрози заподіяння збитків»; ч. 4 ст. 54 ГПК 

України «У спорах про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її 

посадовою особою, або  про усунення реальної загрози заподіяння збитків …»; ч. 2 

ст. 55 ГПК України: «Органи та особи, які відповідно до цього Кодексу мають 

право звертатися до суду в інтересах осіб, за винятком осіб, яким законом надано 

право звертатися до суду в інтересах юридичної особи у спорах про 

відшкодування збитків, заподіяних її посадовою особою або про усунення 

реальної загрози заподіяння збитків, не мають права укладати мирову угоду»; ч. 4 

ст. 55 ГПК України: «Якщо особа, яка має процесуальну дієздатність і в інтересах 

якої подана заява, не підтримує заявлених позовних вимог, суд залишає заяву без 

розгляду, крім позову про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її 

посадовою особою або про усунення реальної загрози заподіяння збитків, 

поданого власником (учасником, акціонером) цієї юридичної особи в її інтересах, 

а також позову прокурора в інтересах держави»; ч. 1 ст.122 ГПК України: «У 

справах про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою 

особою або про усунення реальної загрози заподіяння збитків,…»; ч. 10 ст. 129 

ГПК України: «Якщо у спорі про відшкодування збитків, заподіяних юридичній 

особі її посадовою особою або про усунення реальної загрози заподіяння збитків, 

судові витрати …»; п. 6 ч. 4 ст. 247 ГПК України: «У спорах між юридичною 

особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження 

якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних такою посадовою особою 

юридичній особі її діями (бездіяльністю) або про усунення реальної загрози 
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заподіяння збитків». 

Вищевикладені  пропозиції зумовлюють необхідність дослідження проблеми 

співвідношення категорій «правовий захист» та «правова охорона», що є різними 

поняттями, проте мають певні точки дотику. 

Найбільш поширеною в правовій доктрині є точка зору, що «захист» є 

вужчим поняттям та охоплюється «правовою охороною», яка має місце за 

нормальних умов існування правовідносин, а в разі порушення  - включає свій 

механізм «правовий захист». 

Так, на думку Н. С. Малеїна, захист являє собою систему юридичних норм, 

які спрямовані на запобігання правопорушенню та ліквідацію його наслідків [163, 

с. 192]. Таке визначення поняття «захисту» здійснено вченим з об’єктивної точки 

зору через систему правових норм. За переконанням Н. О. Саніахметової, захист 

цивільних прав - це правомірна реакція учасників цивільних відносин, суспільства 

та держави на порушення, невизнання чи оспорювання цивільного права з метою 

припинення порушення, поновлення чи визнання цивільного права або 

компенсації завданої правомочній особі шкоди [283, с. 183]. М. Г. Холкіна та                         

Б. Ю. Тихонова метою захисту вважають відновлення порушених прав та 

усунення причин, що сприяють виникненню правопорушень. Метою ж охорони, 

на думку останніх, є запобігання правопорушенню [309, с. 11]. Схожу позицію 

можна простежити в дисертаційній роботі В. М. Жорнокуя [92, с. 260]. З огляду 

на те, що нами відстоюється позиція щодо можливості існування превентивного 

захисту, то розмежовувати поняття «правовий захист» та «правова охорона» за 

критерієм мети є неповним.  

Водночас Л. О. Красавчикова під захистом розуміє різновид охорони, що 

використовується у випадку існуючого правопорушення. Охорона – це вид 

відносно категорії правового регулювання в цілому, яка за своєю структурою 

поділяється на три рівні: регулятивну, забезпечувальну та захисну. Регулятивний 

рівень охорони окреслює межі свободи приватного життя і регламентує поведінку 

третіх осіб. В свою чергу забезпечувальний щабель охорони має своїм завданням 

гарантувати дієвість правової охорони в цілому шляхом закріплення матеріальних 
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та процесуальних гарантій, які спрямовані на забезпечення виконання своїх 

функцій регулятивним та захисним рівнем. Нарешті, захисний рівень охорони 

включає в себе заходи захисту та заходи відповідальності [145, с. 7-8]. 

Стосовно визначення «правової охорони», то під останньою мають на увазі 

всю сукупність засобів, що забезпечує нормальний хід реалізації прав [296,           

с. 265]. На думку М. Г.Холкіної,  поняття охорони прав передбачає юридичні 

гарантії здійснення прав, тобто правові засоби, що забезпечують реалізацію права 

[319, с. 13]. 

 Отже, Н. С. Малеїна, Н. О, Саніахметова, М. Г. Холкіна, Б. Ю. Тихонова,          

Л. О. Красавчикова розглядають «захист» як вужчу категорію  та частину поняття  

«правової охорони». Водночас правова наука містить прихильників, які взагалі 

ототожнюють вищевказані поняття та не вбачають будь-яких відмінностей. 

Зокрема, Г. Н. Стоякін вказує на те, що захист та охорона являють собою систему 

правового регулювання суспільних відносин, яка попереджає правопорушення, а 

у разі їх вчинення встановлює відповідальність за допущені правопорушення. 

Схожу точку зору висловлює Н. Г. Вітрук [301, с. 30-35]. 

На наше переконання, категорії «правовий захист» та «правова охорона» є 

відмінними категоріями.  Зауважимо, що «охорона» включає в себе не лише 

правові норми та гарантії, а й заходи економічного, ідеологічного, політичного, 

морального характеру та спрямована на регулювання корпоративних відносин та 

забезпечення їх нормального, неконфліктного існування. При виникненні 

реальної загрози порушення нормального «ходу» існування корпоративних 

відносин, – в дію вступають заходи захисту, а у випадку фактичного порушення 

(невизнання, оспорювання) суб’єктивного корпоративного права/інтересу, 

невиконання корпоративних обов’язків зобов’язаною стороною – настають заходи 

корпоративної відповідальності. Таким чином, об’єктом охорони є певне 

абстрактне, невизначене благо, яке охороняється нормами чинного законодавства 

та забезпечує безперешкодну реалізацію корпоративних правовідносин. Водночас 

об’єктом захисту є чітко окреслене суб’єктивне право/інтерес, що перебуває під 

реальною загрозою порушення (об’єкт превентивного захисту) або є фактично 
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порушеним (невизнаним, оспореним). До того ж правовий захист необхідно 

відмежовувати від власне захисту суб’єктивного корпоративного права/інтересу. 

Так, правовий захист в контексті теми дисертаційного дослідження можна 

визначити як гарантовану нормами корпоративного права можливість 

застосовувати уповноваженим (потерпілим) суб’єктом корпоративних 

правовідносин самостійно у формі самозахисту або шляхом звернення до 

порушника (в добровільному порядку) або до юрисдикційного органу (в 

примусовому порядку) встановлені законом або договором заходи примусового 

характеру з метою попередження або усунення негативних наслідків фактичного 

порушення (оспорювання, невизнання) суб’єктивного корпоративного права 

та/або інтересу. Захист суб’єктивного корпоративного права та/або інтересу – це 

застосування передбачених законом, договором, статутом, іншим локальним 

нормативно-правовим актом заходів щодо виконання юридичного обов’язку 

зобов’язаною стороною  з метою відновлення уже порушеного права/інтересу, 

припинення дій, які порушують право/інтерес чи створюють реальну загрозу 

такого порушення, усунення негативних наслідків порушення. 

Так як суб’єктивне корпоративне право та корпоративний інтерес належить 

всім суб’єктам корпоративних правовідносин, а не лише учасникам/акціонерам та 

власне корпорації, то останні також підлягають захисту. Тому, важливо визначити 

форми та способи захисту суб’єктивних корпоративних прав та інтересів, в тому 

числі що належать іншим суб’єктам корпоративних правовідносин. 

 

 

2.2. Поняття та класифікація правових форм, способів захисту 

суб’єктивних корпоративних прав та інтересів 

 

Аналіз різних наукових джерел в контексті визначення поняття «форма» 

захисту дає підстави стверджувати, що  під останньою, як правило, розуміють 

певний порядок захисту прав тим чи іншим юрисдикційним органом [290, с. 4; 
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304, с. 148] чи різновид діяльності щодо захисту прав [37, с. 12] чи комплекс 

внутрішньо узгоджених організаційних заходів, спрямованих на відновлення 

порушеного, невизнаного, оспорюваного права, який здійснюється 

уповноваженими органами або самою уповноваженою особою [33, с. 276].  

Вищенаведені визначення мають право на існування, проте не позбавлені 

певних недоліків. Так, розуміння категорії «форма» захисту виключно як певний 

порядок захисту, акцентує увагу лише на процедурному аспекті захисту. У зв’язку 

з чим акцентувала увагу Т. Є. Абова на відмінності форми захисту від порядку 

захисту. Якщо форма захисту вказує на те, хто його здійснює, то порядок захисту 

розкриває, як здійснюється захист [1, с. 759]. На нашу думку, вищевказана 

відмінність існує, проте не можна штучно «відривати» суб’єкта, який здійснює 

захист від самого порядку захисту, який так чи інакше реалізується в діяльності 

власне суб’єкта.  

Характеристика форми захисту через категорію «діяльності» також є не 

зовсім вдалою, оскільки діяльність сама по собі є нормальним процесом 

функціонування юрисдикційних органів, а саме застосування особливих 

процедурних правил такої діяльності у випадку порушення, оспорювання та 

невизнання суб’єктивного корпоративного права/інтересу спрямовані на їх захист, 

а не сама діяльність як така. При цьому арсенал процедурних правил значно 

ширший, аніж власне перелік суб’єктів, які здійснюють захист.  

Використання категорії «заходи» для визначення поняття форми захисту 

призводить до плутанини, оскільки власне дефініція «спосіб захисту» традиційно 

розкривається через категорію «заходи».  

Форми захисту суб’єктивних прав в літературі традиційно поділяють на 

юрисдикційні та неюрисдикційні [64, с. 337]. В основу такої класифікації 

покладений переважно правовий статус суб’єкта, який здійснює захист. 

Відповідно, юрисдикційна форма захисту здійснюється спеціально 

уповноваженими державою компетентними органами із характерним кожному із 

них певним процедурним порядком захисту, а неюрисдикційна форма 
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реалізується самими суб’єктами без звернення до будь-яких спеціально створених 

органів [121, с. 317; 9, с. 65].  

Водночас С. Л. Рабенко при класифікації форм захисту на юрисдикційну та 

неюрисдикційну як критерій поділу визначає ступінь обов’язковості винесеного 

рішення для сторін конфлікту [270, с. 362]. Так, за результатом звернення до 

юрисдикційної форми захисту уповноваженим органом виноситься обов’язкове 

до виконання рішення. Неюрисдикційна форма захисту передбачає залучення 

суб’єктами господарювання власних резервів і використанні наданих їм законом 

засобів і способів правового захисту, а у випадку залучення третіх осіб, то 

рішення винесене за участю третіх осіб не має характеру обов’язкового до 

виконання.  

На переконання Ю. Д. Притики, до юрисдикційних форм захисту належать 

судова, адміністративна та змішана, а самозахист – до неюрисдикційної [236,        

с. 17]. Існує думка щодо виділення в рамках юрисдикційної форми загального 

порядку захисту, який реалізують суди та спеціального, до якого належать 

адміністративний та нотаріальний [161, с. 65].  

Деякі вчені здійснювали поділ форм захисту за критерієм необхідності 

дотримання процесуальної форми захисту на позовну та непозовну [80, с. 25]. 

Проте, видається, що така класифікація побудована  здебільшого на 

протиставленні позовного захисту,  де засобом захисту виступає позов, та 

непозовного, в рамках якого використовуються інші засоби захисту: скарга, заява, 

клопотання, повідомлення, запит тощо. Т. В. Боднар та В. В. Бонтлаб поділяли 

форми захисту на судові та несудові [23 с. 115-116; 25, с. 112]. І. В. Лукач 

здійснює поділ форм захисту на судову, адміністративну, захист прав нотаріусами 

та альтернативну [158, с. 251].  

З огляду на вищевикладене, можна стверджувати, що плюралізм у розумінні 

категорії форма захисту зумовлений наступним: 1) неоднаковим розумінням 

поняття юрисдикція; 2) застосування різних критеріїв поділу форм захисту. На 

нашу думку, для розуміння поняття форми захисту необхідно брати до уваги:       

1) суб’єкта, який безпосередньо здійснює такий захист; 2) загальний порядок 
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здійснення таким суб’єктом дій з метою захисту суб’єктивного корпоративного 

права/інтересу.  Таке розуміння є доволі абстрактне з наукової точки зору, проте з 

огляду на широку систему форм захисту, допоможе максимально точно обрати 

дієву форму захисту з практичної точки зору. При класифікації форм захисту 

також необхідно враховувати, що одні і ті ж способи захисту можуть 

використовуватися в різних формах захисту. Наприклад, відшкодування збитків, 

розірвання корпоративного договору може відбуватися як за результатами 

переговорів, так і за результатами судового розгляду. 

При цьому зауважимо, що під поняттям «юрисдикція» розуміємо не лише 

діяльність уповноважених державних органів, а приєднуємося до думки                

О. Єфімова, що в процесі розвитку людства під юрисдикцією мають на увазі 

«того, кому дозволено говорити про право», тобто особу, якій закон надає 

повноваження застосовувати норми права для вирішення тих чи інших питань [88, 

с. 105]. У зв’язку з цим, доцільно також звернутися до Рішення Конституційного 

Суду України від 25 грудня 1997 року № 9-зп, яким визначено, що під 

юрисдикцією судів необхідно розуміти їх повноваження  вирішувати спори про 

право та інші правові питання, поширюється на всі правовідносини,  що 

виникають у державі [276]. 

До юрисдикційних форм захисту можна віднести наступні: судову            

(ст. ст. 55, 124, 129-1 Конституції України; ст. 16 ЦК України, ст. ст. 5, 17 ГК 

України), під якою розуміємо діяльність національних судів та судів іноземної 

держави. Діяльність державних судів є основною, провідною, найпоширенішою 

формою захисту суб’єктивних корпоративних прав та інтересів. Цьому сприяє 

насамперед поширення юрисдикції судів на будь-який спір; обов’язковість 

виконання судового рішення, що забезпечене можливістю державного примусу; 

визнання та виконання в Україні рішення суду іноземної держави, якщо його 

визнання та виконання передбачено міжнародним договором, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою України або за принципом 

взаємності (ст. 390 ЦПК України).  
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Деякі науковці, зокрема Т. В. Боднар [23, с. 115], відносять до судової 

форми захисту поряд з національними судами і третейське судочинство 

(арбітраж). З огляду на правовий статус третейських судів як незалежних 

недержавних органів, що утворюються за відповідним рішенням чи угодою 

заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб (ст. 2 Закону України «Про 

третейські суди», ч. 2 ст. 1 Закону України «Про міжнародний комерційний 

арбітраж), приходимо до наступного: а) третейські суди не є органом судової 

влади; б) створюються в договірному порядку самими сторонами; в) не 

здійснюють правосуддя як одного із видів державної діяльності [288, с. 64-55];     

г) не є власне судами, оскільки виключно суди здійснюють в Україні правосуддя 

(ст. 124 КУ України).  

На нашу думку, з огляду на те, що третейські суди (арбітраж) не є власне 

судами які здійснюють правосуддя, останні не належать до судової форми захисту 

суб’єктивних корпоративних прав та інтересів. Судова форма захисту спрямована 

на захист суб’єктивного корпоративного права та інтересу виключно 

акціонерів/учасників та самої корпорації, які можуть бути суб’єктами звернення 

до господарського суду у відповідності до ч. 2 ст. 4 ГПК України;  

адміністративну (ст. 19 Конституції України, ч. 2 ст. 17 ЦК України). О.О. Кот 

цю форму захисту умовно називає спрощеною, оскільки вона передбачає менший 

набір процесуальних гарантій для суб’єктів правового конфлікту щодо доведення 

своєї позиції, однак водночас має позитивні моменти завдяки оперативності 

вирішення спору [132, с. 247]. Водночас можливість  захисту в рамках цієї форми 

обмежена випадками, встановленими Конституцією України та законом.  

До суб’єктів захисту в рамках адміністративної форми захисту можна 

віднести: а) НКЦПФР та її територіальні органи (наприклад, визнання  емісії  

акцій недобросовісною  та   зупинення розміщення   акцій  відповідного випуску 

(п. 74 Указу Президента України «Про НКЦПФР» від 23.11.2011 року                   

№ 1063/2011); зупинення  внесення  змін до системи реєстру власників іменних 

цінних паперів  або  до  системи депозитарного  обліку  щодо  цінних  паперів  

певного емітента або певного власника на строк до усунення порушень (п. 67 
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Указу Президента України «Про НКЦПФР» від 23.11.2011 року № 1063/2011); 

звернення  до суду з позовом про ліквідацію акціонерного товариства (п. 71 Указу 

Президента України «Про НКЦПФР» від 23.11.2011 року № 1063/2011); 

призначення своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, 

проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків (ч. 4     

ст. 40 Закону України «Про АТ»).  

З огляду на останнє повноваження НКЦПФР та її територіальних органів в 

частині нагляду за проведенням загальних зборів, можна вести мову про захист 

корпоративного суб’єктивного права/інтересу посадових осіб корпорації, 

трудового колективу при реалізації останніми корпоративного управління шляхом 

присутності на загальних зборах (ч. 1 ст. 34 Закону України «Про АТ»);                  

б) Антимонопольний комітет України (далі по тексту – АМКУ) та його 

територіальні органи (способом захисту є, наприклад, прийняття рішення про 

припинення антиконкурентних угод); в) органи національної поліції;                      

г) Національний банк України; д) податкові органи; е) державні реєстратори 

Департаменту державної реєстрації та нотаріату та його територіальні органи  та 

інші. 

         В цьому аспекті варто акцентувати увагу на тому, що органи прокуратури та 

служби безпеки варто виділити в окрему форму захисту в межах юрисдикційного 

захисту, так звана правоохоронна форма захисту, оскільки останні не належить за 

своїм статусом до жодної з гілок державної влади, не здійснюють управління. 

Прокуратура є правоохоронним органом та скеровує свою діяльність на захист 

прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави (ст. 1 Закон 

України «Про Прокуратуру»). Служба безпеки України (далі по тексту – СБУ) є 

державним правоохоронним органом спеціального  призначення,  який  

забезпечує   державну    безпеку України (ст. 1 Закону України «Про СБУ»). В 

правовій доктрині існують  і протилежні точки зору [122, с. 328]. 

До юрисдикційної форми захисту можна віднести також захист 

суб’єктивних корпоративних прав та інтересів нотаріусом (ст. 87 Закону 

України «Про нотаріат», ст. 18 ЦК України). Зауважимо, що нотаріус не здійснює 
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захисту суб’єктивного права в його традиційному розумінні як застосування 

певного примусового заходу. Існують підстави вести мову про превентивний 

(попереджувальний) характер нотаріальної діяльності [132, с. 248]. На противагу 

цьому, Т. М. Підлубна вважає, що нотаріат захищає інтереси, пов’язані з 

установленням очевидних фактів і обставин, тоді як суд установлює факти та 

обставини, існування яких не є очевидним і потребує ґрунтовного аналізу доказів 

[185, с. 140-141]. Основним способом превентивного захисту суб’єктивних 

корпоративних прав та інтересів є вчинення виконавчого напису на борговому 

документі з метою стягнення заборгованості у безспірному порядку згідно з 

переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України. Так, ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про АТ» передбачає, що у випадку не виплати оголошених дивідендів у 

встановлені  абз. 1, 2 ч. 2 ст. 30 вищевказаного закону строки або у менший строк, 

який встановлений загальними зборами, то акціонер має право на звернення до 

нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими 

стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, 

встановленим Кабінетом Міністрів України.  

До інших превентивних способів захисту можна віднести посвідчення 

нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії 

довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, виданою 

фізичною особою (ч. 3 ст. 39 Закону України «Про АТ»); накладення заборони на 

відчуження грошових сум, які будуть зараховані заявником вимоги на рахунок 

умовного зберігання (ескроу), відповідно до встановленого обмеження 

(обтяження) акцій акціонерного товариства (абз. 3 ч.16 ст. 65-2 Закону України 

«Про АТ»); посвідчення корпоративних угод тощо.  

З огляду на поширені випадки рейдерських захоплень корпорацій шляхом 

подання державному реєстратору підроблених документів щодо зміни учасників, 

керівного складу корпорації, одним із превентивних способів захисту стало 

закріплення в статуті корпорації положення про те, що проведення державної 

реєстрації змін до відомостей про корпорацію, що містяться в єдиному 
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державному реєстрі
9
, у тому числі змін до установчих документів корпорації, 

може бути здійснено лише конкретним чітко визначеним нотаріусом. Запис про 

відповідне обмеження щодо представництва у частині внесення змін до 

відомостей про корпорацію та представництва від імені юридичної особи 

вноситься до єдиного державного реєстру.  

Захист суб’єктивних корпоративних прав та інтересів посадовими особами 

та спеціально утвореними органами корпорації є внутрішньо корпоративною 

формою юрисдикційного захисту, яка в тому числі виконує і превентивну 

функцію. Наприклад, превентивний захист корпоративним секретарем, 

комітетами наглядової ради АТ (ст. 56 Закону України «Про АТ»), захист 

порушених прав/інтересів комітетом наглядової ради АТ по вирішенню 

корпоративних конфліктів [273, с. 93], службою внутрішнього аудиту (контролю).  

Внутрішньо корпоративний захист повинен мати своєю метою 

попередження та вирішення конфліктних ситуацій шляхом прийняття законного 

та обґрунтованого рішення, яке відповідало б, в першу чергу, інтересам 

корпорації. Органи корпорації можуть виконувати по суті функції посередника, 

арбітра, медіатора при виникненні конфлікту між акціонерами/учасниками 

корпорації, між органами корпорації, між акціонерами/учасниками та органом 

корпорації, між органами корпорації, органом корпорації та посадовими особами 

тощо. Основним є дотримання балансу стримань та противаг, тобто суб’єкт, який 

по суті допустив порушення чи створив загрозу порушення прав та інтересів 

суб’єктів корпоративних правовідносин не може бути тим органом чи посадовою 

особою, яка вирішує конфлікт. Сам механізм внутрішнього корпоративного 

захисту встановлюється на рівні локальних нормативно правових актів корпорації 

(наприклад, статуту, порядку, положення тощо).  

Спеціально створені органи та посадові особи корпорації можуть надавати 

необхідну інформацію та документи сторонам корпоративного конфлікту, що є в 

їх розпорядженні; надавати роз’яснення, тлумачення чинного корпоративного 

законодавства; проводити тренінги, семінари, науково-просвітницьку роботу; 
                                                           
9
 Єдиний державний  реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
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складати проекти документів, рішень тощо. Внутрішньо корпоративній формі 

захисту в практичній діяльності корпорацій, на жаль, приділяється не достатньо 

уваги, хоча вона є по суті основною формою превентивного захисту. Більше того, 

саме в рамках цієї форми захисту забезпечується захист суб’єктивних 

корпоративних прав та інтересів усіх суб’єктів корпоративних правовідносин 

(посадових осіб, органів корпорації, трудового колективу тощо). 

Новелою серед форм юрисдикційного захисту є конституційна форма 

захисту із застосуванням конституційної скарги як засобу захисту. Так, у 

відповідності до ст. 151-1 Конституції України, громадяни та юридичні особи 

відповідно можуть звертатися до Конституційного Суду України з 

конституційними скаргами щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) законів України. Необхідною умовою подання конституційної 

скарги є те, що суб’єкт звернення із конституційною скаргою вважає 

застосований в остаточному судовому рішенні в її судовій справі закон України 

таким, що суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути 

подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту вичерпано. 

З огляду на вищевикладене, можливість подання конституційної скарги є 

обмеженою, а саме: 1) об’єктом конституційної скарги є виключно закон, а не 

будь-який інших нормативно-правовий акт; 2) суб’єкт звернення повинен 

отримати остаточне судове рішення (яке не може бути оскаржене на території 

України) по справі, в якій застосовувася «неконституційний» на думку суб’єкта 

звернення закон, яке набрало законної сили не раніше 30 вересня 2016 року; 3) всі 

національні засоби юридичного засобу вичерпано.   

Конституційна скарга надає можливість суб’єкту звернення оспорити 

конституційність відповідного закону, а не лише отримати його тлумачення як це 

було раніше. З набранням чинності Законом України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)» від 02 червня 2016 року № 1401-VIII (з 

30 вересня 2016 року) Конституційний Суд України втратив повноваження 

здійснювати офіційне тлумачення законів України за конституційними 

зверненнями громадян. 
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Говорити про ефективність даної форми захисту поки зарано, оскільки на 

практиці ця форма захисту поки себе ще не проявила як ефективна форма захисту. 

Так, станом на 31 травня 2018 року на розгляд Конституційного Суду України 

надійшло 217 конституційних скарг
10

.  Жожна з цих скарг задоволена поки не 

була.  

Нарешті, до альтернативної юрисдикційної форми захисту належить 

діяльність третейських судів, міжнародних комерційних арбітражних судів, 

постійно діючих арбітражів та арбітражів ad hoc, які діють на підставі 

арбітражного Регламенту ЮНСІТРАЛ від 15 червня 1976 року [245] та судова 

медіація [158, с. 250]. Варто визнати, що корпоративні спори в Україні є 

арбітрабельними, проте їх вирішення альтернативним шляхом було неможливим 

[150, с. 44], а наразі є обмеженим. Це пов’язано з неузгодженістю спеціального та 

процесуального законодавства. Так, абз. 3 ч. 2 ст. 1 Закону України «Про 

міжнародний комерційний арбітраж» передбачає, що до міжнародного 

комерційного арбітражу можуть передаватися спори підприємств з іноземними 

інвестиціями і міжнародних об’єднань та організацій, створених на території 

України, між собою, спори між їх учасниками, а також само їх спори з іншими 

суб’єктами права України [261]. Норми спеціального закону визнають 

корпоративні спори арбітрабельними, незалежно від того, чи є останні 

договірними чи позадоговірними. Водночас, ч. 2 ст. 12 ГПК України (у редакції 

до 15 грудня 2017 року) закріплювала заборону передавати спори, передбачені     

п. 4 ч. 1 ст. 12 ГПК України на розгляд третейського суду, тим самим закріпивши 

виключну підвідомчість корпоративних спорів господарським судам.  

Позицію проти арбітрабельності вирішення корпоративних спорів 

арбітражними судами займала і судова практика. Так, у п. 6.2 Рекомендаціях ВГС 

України від 29 грудня 2007 року № 04-5/14 наголошувалося на тому, що учасники 

господарських товариств, незалежно від суб’єктного складу акціонерів, не вправі 

також підпорядковувати розгляд корпоративних спорів, пов’язаних з діяльністю 
                                                           
10

 За офіційними даними Конституційного Суду України [Електронний ресурс] URL: 

http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciyni-skargy-shcho-nadiyshly-do-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-za-stanom-na-

31-travnya (дата звернення 04 травня 2018 року). 

http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciyni-skargy-shcho-nadiyshly-do-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-za-stanom-na-31-travnya
http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciyni-skargy-shcho-nadiyshly-do-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-za-stanom-na-31-travnya
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господарських товариств, які зареєстровано в Україні, зокрема таких, що 

випливають з корпоративного управління, міжнародним комерційним 

арбітражним судам.  Вищевказані рекомендації втратили чинність у зв’язку з 

прийняттям Пленумом ВГС України Постанови від 25.02.2016 року №4 «Про 

деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних 

відносин» [247], яка взагалі не містить будь-яких роз’яснень щодо 

арбітрабельності корпоративних спорів. У відповідності до Постанови Пленуму 

Верховного Суду України (далі по тексту – ВСУ) від 24 жовтня 2008 року № 13 

«Про практику розгляду судами корпоративних спорів», роз’яснив, що акціонери 

товариства, зареєстрованого в Україні, не мають права укладати корпоративну 

угоду про вирішення спорів у міжнародному комерційному арбітражі, оскільки це 

порушує публічний порядок розгляду справ в Україні (абз. 2, 3, 5 п. 9). 

Водночас чинна ч. 2 ст. 22 ГПК України (редакція набрала чинності 15 

грудня 2017 року) надає можливість передавати на розгляд міжнародного 

комерційного арбітражу корпоративні  спори, що виникають з договору, лише на 

підставі арбітражної угоди, укладеної між юридичною особою та всіма її 

учасниками. Ключовим є те, що: 1) процесуальне законодавство все-таки визнало 

можливість вирішення корпоративних спорів саме міжнародним комерційним 

арбітражем (щодо третейських судів, то аналогічна норма відсутня) за наявності 

двох умов: а) корпоративний спір виник з договору (корпоративного договору) та 

б) арбітражна угода укладена між всіма учасниками та корпорацією. Тому, 

передати корпоративний спір на розгляд міжнародного комерційного арбітражу 

можна, проте виконати рішення такого суду на території України вбачається 

малоймовірним, якщо останній не відповідає ч. 2 ст. 22 ГПК України. 

І. В. Лукач обґрунтовувала підвідомчість арбітражним судам справ, що 

випливають з акціонерних угод [158, с. 278], що фактично і підтверджено ч. 2     

ст. 22 ГПК України в частині саме міжнародного комерційного арбітражу. На 

нашу думку, всі корпоративні спори повинні бути арбітрабельними з огляду на 

норми спеціального (матеріального) законодавства, проте виконання рішень 

арбітражних судів на території України до виключення із п. 2 ч.1 ст. 22 ГПК 
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України слів «спорів, передбачених п. 3, п. 12 ч. 1 ст. 20 цього Кодексу» є 

неможливим. Альтернативна юрисдикційна форма захисту може 

використовуватися лише акціонерами/учасниками та власне корпорацією для 

захисту своїх суб’єктивних корпоративних прав та інтересів, оскільки інші 

суб’єкти корпоративних правовідносин не можуть бути суб’єктами звернення ні 

до міжнародного комерційного арбітражу, ні до третейського суду. 

У випадку, коли суб’єкт корпоративних правовідносин захищає суб’єктивне 

корпоративне право та/або інтерес самостійно, без звернення до  будь-якого 

органу, особи, якій надана можливість «говорити про право», то варто вести мову 

про неюрисдикційну форму захисту. На нашу думку, до неюрисдикційної форми 

захисту варто віднести наступні: 1) самозахист (ч.5 ст. 55 Конституції України, 

ст. 19 ЦК України), 2)  примірні процедури: переговори, несудова медіація 

(посередництво). 

Щодо конкретних способів самозахисту суб’єктивних корпоративних прав 

та/або інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин, то останні аналізуються 

у підрозділі 3.1 дисертаційної роботи. Лише зазначимо, що ця форма захисту є 

прийнятною для всіх суб’єктів корпоративних правовідносин. 

Приватні примірні процедури, такі як переговори (модерація), несудова 

медіація (посередництво) по суті є альтернативними неюрисдикційними формами 

захисту. Класифікацію примирних процедур на публічні та приватні запропонував 

А. А. Данельян [74, с. 157-158]. Термін «приватні» в  цьому разі є дещо умовний і 

характеризує не наявність приватних інтересів, а саме на неналежність державній 

судовій системі, а тому є їй альтернативний. Переговори являють собою 

самостійне врегулювання сторонами спору шляхом ведення переговорного 

процесу без участі інших осіб/органів. В той же час посередництво (медіація) 

передбачає залучення незалежного нейтрального посередника, який сприяє 

сторонам у самостійному вирішенні спору. При цьому, посередник не приймає 

будь-якого обов’язкового рішення для сторін спору, а сторони самостійно 

досягають домовленостей між собою.  Основною метою примирних процедур є 

збереження партнерських відносин між сторонами спору, самостійний пошук 
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сторонами найоптимальнішого способу досягнення згоди шляхом  укладення 

відповідного договору (медіаційного договору за результатом медіації). Аналіз 

медіації як неюрисдикційної форми захисту здійснений у підрозділі 3.2 

дисертаційної роботи.  

З огляду на вищевикладені форми захисту зазначимо, що всі форми захисту 

без винятку спрямовані  на захист суб’єктивних корпоративних прав та/або 

інтересів учасників/акціонерів та власне самої корпорації, а лише деякі з них на 

захист інших суб’єктів корпоративних правовідносин (внутрішньо корпоративна 

форма юрисдикційного захисту, самозахист, примирні процедури: переговори та 

несудова медіація (посередництво) як неюрисдикційні форми захисту, частково 

адміністративна юрисдикційна форма). 

Захист суб’єктивного корпоративного права та/або інтересу завжди 

втілюється у відповідному способі захисту, на що влучно звернув увагу                

О. О. Кот [132, с. 204]. Розуміння правової категорії «спосіб захисту» в науковій 

літературі є неоднозначним. Спосіб захисту розглядають як матеріально-правовий 

захід, порядок відновлення права, вид вимоги, належна дія порушника або дія 

суб’єкта захисту [269, с. 59-61], правові засоби впливу на правовідносини, 

особливий прийом тощо. Так, В. В. Вітрянський та В. В. Болгова розуміють 

категорію «спосіб захисту» як передбачені законом засоби, за допомогою яких 

забезпечується припинення, попередження, усунення порушень права, його 

поновлення або (і) компенсація збитків, що спричинені  порушенням 

суб’єктивного цивільного права [28, с. 628].  

Як бачимо, вчені визначають спосіб захисту через категорію правових 

«засобів», якими по суті є інструменти захисту (наприклад, позов, клопотання, 

заява, пояснення, апеляційна чи касаційна скарга – інструменти в судовій формі 

захисту; арбітражне (третейське) застереження, мирова угода, медіаційний 

договір, повідомлення (заява) про кримінальне правопорушення, виконавчий 

напис нотаріуса, конституційна скарга тощо). Д. М. Чечот визначав способи 

захисту прав як передбачені законом дії, безпосередньо спрямовані на захист прав 

[326, с. 13]. На нашу думку, науковий плюралізм у визначенні поняття спосіб 
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захисту прав та інтересів вказує на актуальність та значущість цієї проблематики, 

оскільки застосування способів захисту всупереч певним «правилам» ставить під 

загрозу можливість захисту порушеного (оспореного, невизнаного) права та/або 

інтересу і, як наслідок, може призвести до відмови у захисті права/інтересу. 

У судовій практиці усталеним є розуміння способу захисту як матеріально- 

правового заходу. Так, способами захисту суб’єктивних прав є закріплені законом 

матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких 

проводиться поновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав та вплив на 

правопорушника [208; 199; 200].  

Спробуємо окреслити ті «правила», яким повинен відповідати спосіб 

захисту корпоративних прав/інтересів. Так, основними правилами вибору способу 

захисту суб’єктивного корпоративного права та/або інтересу є наступні:                

1) можливість вільного самостійного вибору суб’єктом захисту конкретного 

способу захисту; 2) обраний суб’єктом захисту спосіб захисту повинен бути 

передбачений або законом (загальні способи захисту – ст.16 ЦК України, ст. 20 

ГК України –  спеціальні способи захисту), або договором, або інший ефективний 

спосіб захисту, який не суперечить закону. У зв’язку з цим, необхідно звернути 

увагу на те, що суб’єкти корпоративних правовідносин мають можливість в 

договірному порядку (наприклад, в акціонерній угоді, корпоративному договорі) 

передбачити інші способи захисту корпоративних прав/інтересів, що є 

позитивним моментом, але не вирішує проблему повністю. Суб’єкти 

корпоративних правовідносин рідко на практиці в договірному порядку 

передбачають інші (відмінні від закону) способи захисту корпоративних прав та 

інтересів [233; 229; 222], оскільки: а) керуються принципом добросовісності та 

розраховують більше на усні домовленості, а не на вирішення конфліктів, які не 

відомо настануть чи ні;  б) мають низький рівень правосвідомості; в) договірні 

способи захисту не можуть суперечити та конкурувати з законними способами 

захисту. Договірні способи захисту не можуть суперечити законним способам 

захисту як загальним, так і спеціальним. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_10_30/pravo1/T031087.html?pravo=1


114 
 

 
 

В той же час, вважаємо некоректною ситуацію, коли особа помилково 

обравши спосіб захисту, який не передбачений ані законом, ані договором, 

фактично позбавлялася права на судовий захист шляхом відмови у задоволенні 

позовних вимог. Погоджуємося з позицією О.О. Кота, що закритий перелік 

способів захисту не відповідає сучасному рівню розвитку цивільно-правових 

відносин [132, с. 209]. Таке зауваження є актуальним і у відношенні 

корпоративних відносин. Цікавою є позиція Верховного Суду України, який 

наголосив, що законодавчі обмеження матеріально-правових способів захисту 

права чи інтересу підлягають застосуванню з дотриманням положень ст. ст. 55, 

124 Конституції  України  та ст. 13 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (далі – Конвенція), відповідно до яких кожна особа має 

право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом.  

Оскільки положення Конституції України та Конвенції мають вищу 

юридичну силу (ст. ст. 8, 9 Конституції України), а обмеження матеріального 

права суперечать цим положенням, порушення цивільного права чи цивільного 

інтересу підлягають судовому захисту і у спосіб, не передбачений законом, 

зокрема ст. 16 ЦК України, але який є ефективним способом захисту [195; 204]. 

Ця тенденція судової практики виправдано підтверджує той факт, що 

встановлення вичерпного переліку способів захисту суб’єктивного права та/або 

інтересу не відповідає сучасному рівню розвитку правовідносин, в тому числі і 

корпоративних. Вищевказана судова практика фактично втілена в процесуальне 

законодавство. Так, ч. 2 ст. 5 ГПК України (в редакції Закону України № 2147-

VIII від 03.10.2017 року [246]), яка набрала чинності 15 грудня 2017 року 

передбачає, що у випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного 

способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд 

відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму 

рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.  

Ключовим моментом цієї новели є те, що суд може відступити від способів 

захисту, які передбачені законом або договором за наявності двох умов:                

а) обраний позивачем спосіб захисту із арсеналу «законних» або «договірних» не 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_177/ed_2011_02_01/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#177
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_825234/ed_2011_02_01/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#825234
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627867/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627867
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627867/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627867
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_02_01/pravo1/Z960254K.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_27/ed_2011_02_01/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#27
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_30/ed_2011_02_01/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#30
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843047/ed_2013_05_16/pravo1/T030435.html?pravo=1#843047
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2147-19/paran6#n6
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2147-19/paran6#n6
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є ефективним способом захисту; б) суд може обрати ефективний спосіб захисту, 

який не суперечить закону; в) необхідно в позові викласти вимоги щодо 

необхідності застосувати інший спосіб захисту прав або інтересів, що не 

передбачений законом або договором, який не суперечить закону (п. 4 ч. 3 ст. 164 

ГПК України). 

Об’єктивно вважаємо, що застосування непередбачених законом чи 

договором способів захисту суб’єктивного корпоративного права/інтересу 

повинно мати місце лише як виняток із загального правила, якщо обраний спосіб 

захисту дійсно є ефективним, що повинно встановлюватися судом з урахуванням 

особливостей конкретної справи. В протилежному випадку може мати негативний 

прояв різноманітних зловживань зі сторони суб’єкта захисту та втягування суду у 

необхідність в кожній справі аналізувати та мотивувати в судовому рішенні 

належність обраного суб’єктом захисту способу захисту свого суб’єктивного 

корпоративного права/інтересу; 3) обраний спосіб захисту повинен бути 

ефективним, тобто бути спроможним відновити порушене (оспорюване, 

невизнане) суб’єктивне корпоративне право та/або інтерес, а у випадку 

неможливості поновити порушене право – гарантувати особі можливість 

отримання нею відповідного відшкодування [341, с. 200]. У зв’язку з цим наявні 

обґрунтовані підстави стверджувати, що вибір суб’єктом захисту певного способу 

захисту є умовно вільним, адже підпорядковується вимозі щодо ефективності 

обраного способу захисту.  

Підтримуємо точку зору О.О. Кота, що звернення особи до суду з вимогою 

про захист порушеного права, якщо заявлена вимога реально не може це право 

відновити, суперечить меті правового захисту та містить у собі ознаки 

зловживання правом, оскільки може заподіяти невиправдної шкоди зобов’язаній 

особі [132, с. 213]; 4) співрозмірність з порушеним правом, тобто відповідність 

змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим 

цим порушенням. Фактично порушене право поновлюється на стільки, наскільки 

воно порушене, але в будь-якому випадку не більше.  
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Вищенаведені вимоги щодо обрання способу захисту є критеріями для 

визнання останнього належним. Умовно ці вимоги можна віднести до 

матеріально-правових, тобто таких, що пов’язані саме із змістом порушеного 

суб’єктивного корпоративного права/інтересу; 5) вибір способу захисту в 

залежності від обраної форми захисту. Відповідність способу захисту обраній 

формі захисту вказує на процесуальну (процедурну) складову належного способу 

захисту. 

Стосовно спеціальних способів захисту суб’єктивного корпоративного 

права та/або інтересу, то в правовій науці є наступні пропозиції з цієї 

проблематики.  Так, під власне корпоративними способами захисту суб’єктивних 

прав та інтересів І. В. Лукач зазначає наступні: 1) визнання недійсними рішень 

органів корпоративного управління АТ (загальних зборів, наглядової ради, 

виконавчого органу); 2) визнання статуту та змін до статуту недійсними;               

3) виключення учасника із товариства з обмеженою відповідальністю; 4) викуп 

АТ розміщених ним цінних паперів; 5) вимоги щодо здійснення значного 

правочину; 6) визнання судом правочину, щодо вчинення якого є 

заінтересованість, недійсним; 7) похідний позов [158, с. 288-289].  

В свою чергу О. В. Кологойда серед спеціальних способів захисту прав 

учасників фондового ринку виділяє наступні: 1) визнання емісії цінних паперів 

недобросовісною або недійсною; 2) позов акціонера приватного АТ про 

переведення на нього прав та обов’язків покупця акцій внаслідок порушення його 

переважного права на купівлю акцій, які відчужуються третій особі;                       

3) обов’язковий викуп акцій АТ на вимогу акціонерів; 4) безспірне стягнення 

заборгованості по оголошеним дивідендам на підставі виконавчого напису 

нотаріуса [121, с. 315-316]. З огляду на те, що акціонери є суб’єктами 

корпоративних правовідносин, то останні способи захисту можна справедливо 

назвати корпоративними. 

До спеціальних способів захисту суб’єктивного корпоративного права 

та/або інтересу можна віднести наступні: 1) вихід (виключення) зі складу 

товариства з обмеженою/додатковою відповідальністю; 2) визнання рішення 
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органів корпоративного управління недійсним (загальних зборів 

акціонерів/учасників; виконавчого органу; наглядової ради; іншого органу 

корпорації); 3) визнання статуту корпорації та змін до статуту недійсними;            

4) стягнення оголошених дивідендів на підставі виконавчого напису нотаріуса;        

5) вимога акціонерів про обов’язковий викуп у них акцій;  6) вимога акціонера 

приватного акціонерного товариства про переведення на нього прав та обов’язків 

покупця у випадку відчуження акцій на користь третіх осіб з порушенням 

переважного права на купівлю акцій; 7) реалізація переважних прав;                      

8) обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що 

діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій 

(процедура сквіз-ауту); 9) обов’язкове придбання особою (особами, що діють 

спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного 

товариства, акцій на вимогу акціонерів (процедура селл-ауту); 10) вимоги щодо 

вчинення значного правочину; 11) вимоги щодо вчинення правочину із 

заінтересованістю; 12) відшкодування збитків завданих корпорації діями 

посадових осіб з використанням інструменту похідного позову; 13) скасування 

державної реєстрації статуту або змін до нього; 14) визнання в судовому порядку 

недійсним значного правочину; правочину, щодо якого є заінтересованість, що 

вчинені з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на їх 

вчинення тощо. 

Окремі засоби захисту на прикладі позовної форми захисту будуть 

проаналізовані в підрозділі 3.3 дисертаційної роботи. 

Окремі форми захисту суб’єктивних корпоративних прав/інтересів суб’єктів 

корпоративних правовідносин (самозахист, альтернативна та судова форми 

захисту) будуть проаналізовані в розділі 3 дисертаційної роботи. Окрема увага 

приділена саме цим формам захисту, оскільки: 1) проблематика самозахисту в 

аспекті захисту суб’єктивного корпоративного права/інтересу є малодослідженою, 

а деякими вченами взагалі заперечується можливість застосування до 

корпоративних відносин даної форми захисту; 2) альтернативна форма захисту 

(юрисдикційна та неюрисдикційна) є однією з найефективніших форм захисту з 
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точки зору вирішення корпоративного спору та збереження при цьому ділових 

відносин між суб’єктами спору; 3) судова форма захисту є найбільш поширеною 

формою захисту. 

 

Висновки по розділу 2 

 

1. Право на захист є статичною абстрактною правомочністю суб’єктивного 

корпоративного права в рамках регулятивних правовідносин. Така абстрактна 

можливість знаходить свою безпосередню реалізацію лише в момент виникнення 

охоронних правовідносин, а саме А) настання одного з юридичних фактів:             

1) порушення (невизнання, оспорювання) суб’єктивного корпоративного права;    

2) створення реальної загрози порушення суб’єктивного корпоративного права;  

3) порушення (невизнання, оспорювання) корпоративного інтересу; 4) створення 

реальної загрози порушення корпоративного інтересу та Б) наявності діяння (як 

дії так і бездіяльності) з боку потерпілої сторони, що спрямоване на захист своїх 

прав/інтересів.  

2. Об’єктом права на захист може бути: 1) суб’єктивне корпоративне право, 

яке порушене (оспорюване, невизнане) або існує реальна загроза такому 

порушенню та 2) суб’єктивний корпоративний інтерес, який вже порушений так і 

у випадку створення реальної загрози порушення останнього. 

3. Категорії «правовий захист» та «правова охорона» є відмінними 

категоріями.  «Охорона» включає в себе не лише правові норми та гарантії, а й 

заходи економічного, ідеологічного, політичного, морального характеру та 

спрямована на регулювання корпоративних відносин та забезпечення їх 

нормального, неконфліктного існування. Об’єктом охорони є певне абстрактне, 

невизначене благо, яке охороняється нормами чинного законодавства та 

забезпечує безперешкодну реалізацію корпоративних відносин. Об’єктом захисту 

є чітко окреслене суб’єктивне право/інтерес, що перебуває під реальною загрозою 

порушення (об’єкт превентивного захисту) або є фактично порушеним 

(невизнаним, оспореним).  
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4. Правовий захист – це  гарантована нормами корпоративного права 

можливість застосовувати уповноваженим (потерпілим) суб’єктом корпоративних 

правовідносин самостійно у формі самозахисту або шляхом звернення до 

порушника (в добровільному порядку) або до юрисдикційного органу (в 

примусовому порядку) встановлені законом або договором заходи примусового 

характеру з метою попередження або усунення негативних наслідків фактичного 

порушення (оспорення, невизнання) суб’єктивного корпоративного права та/або 

інтересу.  

5. До юрисдикційних форм захисту належать наступні: судова, 

адміністративна, правоохоронна форма захисту, захист суб’єктивних 

корпоративних прав та інтересів нотаріусом; внутрішньо корпоративна форма 

юрисдикційного захисту посадовими особами  та спеціально утвореними 

органами корпорації; діяльність третейський судів, міжнародних комерційних 

арбітражних судів, постійно діючих арбітражів та арбітражів ad hoc, судова 

медіація, конституційна форма. До неюрисдикційних форм захисту можна 

віднести наступні: самозахист, примірні процедури: переговори, несудова 

медіація (посередництво), тощо. 

6. Всі форми захисту без винятку спрямовані  на захист суб’єктивних 

корпоративних прав та/або інтересів учасників/акціонерів та власне самої 

корпорації, а лише деякі з них на захист інших суб’єктів корпоративних 

правовідносин (внутрішньо корпоративна форма юрисдикційного захисту, 

самозахист, примирні процедури: переговори та несудова медіація 

(посередництво) як неюрисдикційні форми захисту, частково адміністративна 

юрисдикційна форма). 
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Розділ 3. Характеристика окремих форм захисту прав та інтересів 

суб’єктів корпоративних правовідносин 

 

 

3.1. Самозахист як форма захисту суб’єктивних корпоративних прав та 

інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин 

 

В правовій доктрині склалося два підходи розуміння проблеми самозахисту. 

Вузьким, суто класичним є підхід, у відповідності до якого самозахист 

розглядається як вчинення уповноваженою особою дозволених законом активних 

дій фактичного характеру, що спрямовані на охорону її прав та інтересів [67,         

с. 117]. У вищевказаному понятті основний акцент зроблений В. П. Грибановим 

саме на фактичних діях уповноваженої особи, які становлять зміст самозахисту. 

Заперечення викликає той факт, що такі дії фактичного характеру повинні бути не 

дозволені законом, тобто передбачені ним, а не заборонені законом, у 

відповідності до загального принципу «дозволено те, що не заборонено законом». 

При цьому вчений від самозахисту виокремив заходи оперативного впливу 

юридичного характеру, що застосовуються уповноваженою особою до порушника 

без звернення до уповноважених органів [67, с. 133].  

Існує також широкий підхід, відповідно до якого самозахист являє собою 

односторонні дії уповноваженої особи як фактичного, так і юридичного 

характеру. Прихильниками цього підходу є  Г. Я. Стоякін [300, с. 13; 304, с. 150], 

І. Б. Живіхіна [89, с. 16-18], І. А. Кондракова [124, с. 50-52]. Противником 

широкого підходу у розумінні категорії самозахист є О. А. Беляневич, яка вважає, 

що в такому випадку розмежувати самозахист і оперативні санкції практично 

неможливо. На думку вченої, відсутні однозначні підстави визнавати оперативно-

господарські санкції різновидом самозахисту. У господарських договірних 

відносинах, на відміну від самозахисту, можуть застосовуватися лише узгоджені 

сторонами у договорі або передбачені законодавством оперативно-господарські 

санкції і лише за конкретні, визначені сторонами у договорі порушення [15, с. 64, 
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с. 66]. На нашу думку, при розумінні самозахисту, в тому числі як дій юридичного 

характеру, під останніми необхідно розуміти саме заходи оперативного впливу, а 

не обмежуватися виключно оперативними санкціями.  

О. О. Кот зазначає про можливість застосування заходів оперативного 

впливу виключно в сфері зобов’язальних відносин [132, с. 254]. На нашу думку, 

застосування заходів оперативного впливу як дій юридичного характеру в 

корпоративних відносинах є дещо ширше. Беручи до уваги особливу правову 

природу корпоративних відносин, що не зводиться до суто цивільних, в тому 

числі зобов’язальних відносин, про що йшла мова в підрозділі 1.1 дисертаційної 

роботи, варто розширити розуміння заходів оперативного впливу, а не 

обмежуватися виключно площиною зобов’язальних відносин. Заходи 

оперативного впливу по суті являють собою активні дії юридичного характеру (в 

тому числі і оперативні санкції в рамках суто договірних відносин), які 

спрямовані виключно до порушника (потенційного порушника), не передбачають 

звернення до юрисдикційних державних, адміністративних органів тощо.   

Включення заходів оперативного впливу до самозахисту здійснено і самою 

судовою практикою. Так, ВГС України в Ухвалі від 31 травня 2011 року по справі 

№ 02/137-76 дійшов висновку, що повноваження на захист можуть 

реалізовуватися в діях по самозахисту, куди також слід віднести можливість 

прийняття оперативних заходів впливу [314]. Аналогічна позиція підтримується в 

інших рішеннях (постановах, ухвалах) ВГС України [313; 215].  

Беручи до уваги неоднозначність позицій науковців у розумінні 

проблематики самозахисту, варто проаналізувати законодавче визначення цього 

поняття. Так, у відповідності до ч. 1 ст. 19 ЦК України самозахистом є 

застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать 

моральним засадам суспільства. В той же час чинне законодавство не оперує 

поняттям «засоби протидії», що на законодавчому рівні також ускладнює 

розуміння категорії самозахист та дій, які становлять зміст останнього. 

Погоджуємося з точкою зору О. О. Кота, що в основі тлумачення ст. 19 ЦК 

України самозахистом є будь-які самостійні дії уповноваженої особи, спрямовані 
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на захист свого права [132, с. 252]. Таке широке розуміння самозахисту має 

важливе практичне значення, оскільки дозволяє включити до самозахисту в тому 

числі заходи оперативного впливу. В той же час варто зауважити, що особливістю 

самозахисту є те, що його об’єктом може бути як суб’єктивне корпоративне 

право/інтерес особи, що застосовує заходи фактичного/юридичного характеру, 

так і суб’єктивне корпоративне право/інтерес іншої особи, яка потребує захисту 

(ч. 1 ст. 19 ЦК України). 

Не менш дискусійним в правовій науці є питання можливості застосування 

самозахисту в рамках корпоративних відносин. Зокрема Д. В. Ломакін заперечує 

допустимість самозахисту в межах неюрисдикційної форми захисту 

корпоративних прав. Позиція науковця базується на тому, що однією із 

особливостей самозахисту є його виключність, тобто можливість його 

використання в надзвичайній ситуації, коли забезпечити захист в рамках інших 

форм захисту (судової, адміністративної) не виявляється можливим з огляду на 

певні особливі умови [156, с. 448]. Підтримує таку позицію і А. І. Матвєєва [156, 

с. 24-26].  

В той же час Ю. М. Жорнокуй досліджував питання самозахисту в рамках 

корпоративних спорів, вказавши на те, що самозахист, оперативні заходи впливу 

належать до так званого погоджувального порядку захисту. При цьому, під 

самозахистом автор розуміє здійснення суб’єктом самостійних односторонніх дій 

щодо захисту своїх прав та/або інтересів, а заходи оперативного впливу розглядає 

окремо від самозахисту [92, с. 263].   

Спробуємо  окреслити характерні риси самозахисту  як самостійної форми 

захисту суб’єктивних корпоративних прав/інтересів. По-перше, підтримуємо 

широкий підхід у розумінні самозахисту, який включає в себе поряд із діями 

фактичного характеру і заходи оперативного впливу як дії юридичного характеру, 

а відмінність між останніми полягає в наступному. Так, у випадку здійснення 

односторонніх дій уповноваженою особою по захисту суб’єктивного 

корпоративного права та/або інтересу варто вести мову про самозахист. У 

випадку захисту суб’єктом корпоративних правовідносин прав/інтересів шляхом 
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звернення до порушника (потенційного порушника), в тому числі вимоги від 

нього певних зустрічних дій, то в цьому разі має місце застосування заходів 

оперативного впливу. По суті, самозахист може бути як фактичного характеру, 

так і юридичного. По-друге, заходи фактичного та юридичного характеру в 

рамках самозахисту можуть виражатися лише в активних діях уповноваженої 

особи. Вважаємо, що бездіяльність не може бути підставою для існування 

самозахисту, оскільки у відповідності до ч. 1 ст. 19 ЦК України, останній являє 

собою застосування засобів протидії, що вже вказує на наявність саме певних дій 

зі сторони уповноваженої особи.  

По-третє, об’єктом самозахисту може бути суб’єктивне корпоративне 

право/інтерес, що порушене (оспорюване, невизнане) або існує реальна загроза їх 

порушенню (превентивний самозахист). При цьому самозахист може бути 

спрямований на захист суб’єктивного корпоративного права/інтересу іншої особи. 

Особливістю самозахисту є те, що дії уповноваженої особи можуть бути 

спрямовані також на захист прав та інтересів інших суб’єктів корпоративних 

правовідносин, попередження виникнення корпоративних конфліктів тощо.  

По-четверте, самозахист являє собою самостійні дії уповноваженої особи 

без звернення до юрисдикційних органів. В той же час можливою є відповідна 

участь інших суб’єктів у реалізації права на самозахист уповноваженої особи 

(взаємодопомога, участь органів корпоративного управління, посадових осіб 

тощо). По-п’яте, способи самозахисту  мають відповідати змісту права, що 

порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що 

спричинені цим порушенням. По суті це є своєрідні критерії правомірності 

самозахисту, що відмежовує останній від самоуправства.  

По-шосте, самозахисту в рамках корпоративних правовідносин характерна 

винятковість, тобто можливість застосування способів самозахисту за наявності 

певних особливих виняткових обставин. Наприклад, у разі неприйняття 

наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на 

вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 

10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту 
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отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні 

позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами 

(акціонером), які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дати надсилання 

такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання (ч. 6 ст. 47 

Закону України «Про АТ»). У цьому випадку способом самозахисту є дії 

фактичного характеру уповноваженого суб’єкта  - акціонерів власників 10 і 

більше відсотків простих акцій щодо скликання позачергових загальних зборів 

АТ. При цьому винятковою умовою для застосування самозахисту є необхідність 

попереднього звернення до наглядової ради з вимогою про скликання 

позачергових загальних зборів, прийняття наглядовою радою рішення про 

відмову у скликанні позачергових загальних зборів або бездіяльність наглядової 

ради протягом 10 днів з моменту отримання відповідної вимоги від 

уповноваженого суб’єкта.  

По-сьоме, способи самозахисту можуть обиратися самою особою чи 

встановлюватися договором або нормативно-правовими актами. По-восьме, 

способи самозахисту мають певну мету (ціль), що полягає у відновленні 

порушеного (оспорюваного, невизнаного) права/інтересу суб’єкта  корпоративних 

правовідносин, усуненні наслідків такого порушення,  запобіганні порушенню 

суб’єктивного корпоративного права/інтересу. При цьому превентивна функція 

самозахисту є визначальною, оскільки більшість способів самозахисту 

спрямована саме на попередження виникнення в майбутньому корпоративних 

конфліктів (спорів). Вищевказане дає підстави говорити про так званий цільовий 

характер способів самозахисту, що є критерієм для відмежування останнього від 

самосуду, самоправства тощо. 

Н. І. Костова серед способів самозахисту, з огляду на види судових  

способів захисту виділяє наступні: 1) припинення дії, яка порушила право;             

2) відновлення становища, яке існувало до порушення; 3) зміна правовідношення; 

4) припинення правовідношення, 5) відшкодування збитків та інші способи 

відшкодування майнової шкоди [131, с. 401]. На нашу думку, обмежувати 

способи самозахисту з огляду на перелік судових способів захисту не є 
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доцільним. Судові способи захисту є обмеженими вичерпним (закритим) 

переліком, що не відповідає потребам сучасного стану розвитку корпоративних 

правовідносин. Так, розширення суб’єктного складу корпоративних 

правовідносин, необхідність посилення саме превентивного захисту з метою 

недопущення виникнення корпоративних конфліктів, для отримання ефективного 

захисту суб’єктивних корпоративних прав/інтересів необхідно використовувати 

різноманітні способи самозахисту, а не обмежуватися виключно судовими.  

Пропонуємо серед способів самозахисту суб’єктивних корпоративних прав 

та/або інтересів виділити наступні: скликання акціонерами позачергових 

загальних зборів за власною ініціативою (ч. 6 ст. 47 Закону України «Про АТ»); 

скликання загальних зборів учасниками ТОВ/ТДВ (ст. 31 Закону України «Про 

ТОВ/ТДВ»); право вимагати акціонерами про викуп у них акцій (ст. ст. 66-68 

Закону України «Про АТ»); реалізація акціонером переважного права при 

додатковій емісії акцій (ст. 27 Закону України «Про АТ»); реалізація переважного 

права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій цього 

товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі (ст. 7 

Закону України «Про АТ»);  надання власникам привілейованих акцій права 

голосу на загальних зборах АТ (ч. 6 ст. 26 Закону України «Про АТ»); надання 

акціонерами, які є власниками 5 і більше відсотків простих акцій пропозицій до 

проекту порядку денного загальних зборів (ч. 5 ст. 38 Закону України «Про АТ»); 

призначення акціонерами, які є сукупно власниками 10 і більше відсотків простих 

акцій представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням 

загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків (ч. 4 ст. 40 Закону 

України «Про АТ»); обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу 

особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного 

пакета акцій (ст. 65-2 Закону України «Про АТ»); обов’язкове придбання особою 

(особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета 

акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів (ст. 65-3 Закону 

України «Про АТ»); відчуження акціонером своїх акцій; вимога акціонера 

(акціонерів), які є власниками більше 10 % простих акцій товариства, про 
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проведення аудиторської перевірки діяльності АТ (ч. 5 ст. 75 Закону України 

«Про АТ»); вихід зі складу учасників ТОВ/ТДВ; віджучення частки в статутному 

капіталі ТОВ/ТДВ (ст. 53 Закону України «Про ГТ», ст. 21 Закону Україин «Про 

ТОВ/ТДВ»); переважне право на придбання (купівлю) частки ТОВ/ТДВ (ст. 20 

Закону України «Про ТОВ/ТДВ»); надання учаснику/учасникам ТОВ /ТДВ, які є 

власниками 10 і більше відсотків статутного капіталу права на скликання 

загальних зборів (ст. 31 Закону України «Про ТОВ/ТДВ»); обов’язкове внесення 

пропозицій учасника або учасників ТОВ/ТДВ, які в сукупності володіють 10 або 

більше відсотками СК, до порядку денного загальних зборів учасників ТОВ/ТДВ 

(ч. 7 ст. 32 Закону України «Про ТОВ/ТДВ); застосування оперативно-

господарських санкцій у договірних відносинах, наприклад,  договори з 

професійними учасниками ринку цінних паперів, депозитарні договори, договори 

відчуження акцій/часток тощо, укладення корпоративних договорів, акціонерних 

угод тощо; набуття ТОВ/ТДВ частки у власному статутному капіталі (ст. 25 

Закону України «Про ТОВ/ТДВ»). 

З огляду на вищевикладене, спробуємо класифікувати корпоративні способи 

самозахисту суб’єктивного корпоративного права/інтересу.  

За підставою виникнення: 1) договірні, які можуть передбачатися в 

акціонерній угоді/корпоративному договорі (визначення способу голосування на 

ЗЗ корпорації, встановлення порядку відчуження акцій/частки в СК тощо);            

2) законні, які передбачені корпоративними нормативно-правовими актами 

(надання власникам привілейованих акцій права голосу на загальних зборах АТ; 

надання акціонерами, які є власниками 5 і більше відсотків простих акцій 

пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів; призначення 

акціонерами, які є сукупно власниками 10 і більше відсотків простих акцій 

представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних 

зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків тощо); 3) способи самозахисту, 

які визначаються уповноваженою особою на власний розсуд, за умови, що останні 

є ефективними та не суперечать корпоративному законодавству. 
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За правовою природою дій, що є змістом самозахисту: 1) способи 

самозахисту фактичного характеру (вихід зі складу учасників ТОВ/ТДВ, 

голосування власниками привілейованих акцій на загальних зборах АТ тощо);      

2) способи самозахисту юридичного характеру (застосування                     

оперативно-господарських санкцій, відшкодування збитків тощо). 

За направленістю способів самозахисту в часі: 1) превентивні способи 

самозахисту (більшість способів самозахисту є саме превентивними. Саме у 

зв’язку з основною функцією самозахисту – попереджувальною, останні 

необхідно розглядати ширше, аніж проста реалізація суб’єктивного 

корпоративного права; 2) способи самозахисту вже фактично порушених 

суб’єктивних корпоративних прав/інтересів (застосування                       

оперативно-господарських санкцій у договірних відносинах, наприклад,  договори 

з професійними учасниками ринку цінних паперів, депозитарні договори, 

договори відчуження акцій/часток, відшкодування збитків тощо). 

Серед засобів захисту в рамках самозахисту як самостійної 

неюрисдикційної форми захисту суб’єктивних корпоративних прав/інтересів 

суб’єктів корпоративних правовідносин можна виділити наступні. Наприклад, 

лист-вимога (заява-вимога) про скликання позачергових загальних зборів 

подається в   письмовій   формі   виконавчому   органу    на    адресу    за 

місцезнаходженням  акціонерного  товариства  із зазначенням органу або прізвищ  

(найменувань)  акціонерів,  які  вимагають  скликання позачергових  загальних  

зборів,  підстав для скликання та порядку денного.  У  разі  скликання  

позачергових  загальних   зборів   з ініціативи  акціонерів вимога повинна також 

містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути 

підписаною всіма акціонерами, які її подають (п. 5 ч. 1 ст. 47 Закону України 

«Про АТ»).  Лист-повідомлення на адресу акціонерів щодо можливості реалізації 

свого переважного права та публікація відповідного повідомлення в офіційному 

друкованому органі також є засобами захисту. Повідомлення в офіційному 

друкованому органі щодо можливості реалізації акціонерами свого переважного 

права має   містити   дані про   загальну  кількість розміщуваних   АТ   акцій,   
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ціну   розміщення,   правила визначення  кількості  цінних паперів,  на придбання 

яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.  

У  разі розміщення привілейованих акцій повідомлення  має  містити  

інформацію про права, які надаються  власникам  зазначених  цінних  

паперів (абз. 4 ч. 2 ст. 27 Закону України «Про АТ»). Засобами захисту  також є 

заява про вступ до складу учасників ТОВ/ТДВ, заява про вихід зі складу 

учасників ТОВ/ТДВ, підпис на яких посвідчуються нотаріально; направлення 

претензій, листів щодо застосування оперативно-господарських санкцій, акт 

приймання-передачі частки в СК ТОВ/ТДВ тощо. 

 

 

3.2. Альтернативна форма захисту суб’єктивних корпоративних прав та 

інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин 

 

 

Під альтернативною формою захисту суб’єктивних прав та інтересів 

традиційно розуміють ряд правомірних способів врегулювання та/або вирішення 

спорів, в тому числі корпоративних, що не пов’язані з державним провадженням 

(адміністративною юрисдикцією, діяльністю державних судів тощо) [132, с. 33; 

282, с. 81]. З плином часу уявлення про альтернативні способи вирішення спорів 

дещо змінилося. Останні можуть існувати не лише паралельно на противагу 

державному провадженню, а й в межах власне самої судової системи як 

альтернатива загальному формалізованому судовому процесу [148, с. 29; 154,       

с. 136]. Більше того, основною передумовою для застосування альтернативної 

форми захисту є готовність саме сторін конфлікту до ведення діалогу з метою 

пошуку оптимального шляху врегулювання спору, здатність сторін йти на 

поступки та компроміси,  готовність добровільно поновити порушене суб’єктивне 

право та/або інтерес. 

Перевагами цієї форми захисту є її конфіденційність, що полягає у 

відсутності фіксування процесу врегулювання та вирішення спору будь-якими 
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засобами фіксації (ведення протоколу, журналів, аудіо або відео фіксації). 

Сторони конфлікту активно беруть участь у врегулюванні спірних позицій, 

прийнятті рішення, контролюють саму процедуру вирішення спору,  самостійно 

обирають найбільш прийнятні способи вирішення конфлікту. Процес вирішення 

спору в рамках альтернативної форми захисту не є змагальним, а базується на 

дипломатиці переговорів. Варто звернути увагу на те, що саме інтересам сторін 

надається перевага при застосуванні альтернативних форм захисту. 

Погоджуємося, що основним завданням альтернативних форм захисту є не 

стільки вирішення спору, а сприяння досягненню компромісної згоди між 

сторонами, врахування інтересів усіх сторін [84, с. 96]. Як влучно зауважила                      

С. І. Калашнікова, що алгоритм примирних процедур орієнтований на пошук 

нетипових, взаємовигідних (консенсуальних) рішень [106, с. 125, с. 245]. 

З огляду на проведену класифікацію форм захисту суб’єктивних 

корпоративних прав та інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин у 

підрозділі 2.2 дисертаційної роботи, зазначимо що альтернативна форма захисту 

може бути як юрисдикційна: діяльність третейських судів, міжнародних 

комерційних арбітражних судів, постійно діючих арбітражів та арбітражів ad hoc, 

судова медіація, так і неюрисдикційна: приватні примірні процедури, такі як 

переговори (модерація), несудова медіація (посередництво) та інші. 

Проаналізуємо альтернативну юрисдикційну форму захисту. Досвід 

проарбітрабельних країн, таких як Німеччина, Швейцарія, Франція, Бельгія, 

Австрія, Італія [346; 7, с. 21] тощо, свідчить про популярність, дієвість, 

результативність арбітражу як альтернативної юрисдикційної форми захисту прав 

та законних інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин. У Франції та 

Німеччині орган компанії є навіть самостійним  суб’єктом арбітражного розгляду 

справи (менеджер, аудитор, член дирекції або наглядової ради) [351].  

Розглянемо особливості арбітрабельності корпоративних спорів на прикладі 

Німеччини. Так, загальні правила арбітрабельності спорів викладені в ст. 1030 

ЦПК Німеччини, у відповідності до якої арбітрабельними визнаються будь-які 

майнові вимоги, а також немайнові вимоги, якщо сторони правомочні укласти 
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мирову угоду за предметом спору. Неарбітрабельними є лише спори щодо            

1) дійсності договору найму жилого приміщення; 2) розірвання шлюбу. Варто 

зауважити, що майнові відносини подружжя, наприклад аліменти, поділ майна є 

арбітрабельними; 3) деякі правовідносини в сфері сімейного права (наприклад, 

батьківські права по відношенню до дитини); 4) спори щодо послуг на ринку 

цінних паперів, якщо сторони спору не є професійними учасниками (в тому числі 

правочини щодо відчуження акцій). 

Загальним правилом у відношенні корпоративних спорів є те, що останні є 

майновими спорами, а отже – арбітрабельними. До корпоративних спорів 

належать наступні: 1) спори між учасниками (щодо виконання обов’язків 

учасника, заборона конкурувати, відчуження майна корпорації тощо); 2) спори 

між корпорацією та її органами (наприклад, спір с директором щодо незаконності 

його призначення та звільнення з посади); 3) спори між органами корпорації 

(наприклад, спір між директором на наглядовою радою щодо розміру бонусу).  

Окрему увагу варто звернути на особливість спорів стосовно рішень 

загальних зборів учасників корпорації, оскільки юридична сила останніх 

розповсюджується на третіх осіб, які не приймали участь у вирішенні спору (так 

званий ефект erga omnes). До цієї категорії спорів належать наступні: 1) щодо 

скасування рішення загальних зборів учасників корпорації: 2) щодо визнання 

рішення недійсним; 3) щодо визнання рішень загальних зборів учасників 

корпорації, що прийняті з певним змістом. Лише вищевказані три категорії спорів 

до 1996 року вважалися неарбітрабельними.  Так, ст. 248.1 Закону про АТ, що 

застосовується і у відношення ТОВ, якщо рішення [загальних зборів акціонерів] 

визнано недійсним рішенням суду, яке набрало законної сили, то таке рішення 

суду поширює свою дію на всіх акціонерів, членів правління та наглядової ради, 

навіть, якщо останні не були учасниками судового процесу. Інші корпоративні 

спори не мають ефекту erga omnes, а рішення суду має силу лише у відношенні 

сторін спору, так званий ефект inter partes.  

Рішенням Верхового Суду Німеччини від 06.04.2009 року було визнано 

арбітрабельними спори щодо рішення загальних зборів учасників корпорації за 
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умови виконання певних вимог арбітражного застереження, а саме: 1) згода всіх 

учасників корпорації та самої корпорації щодо вирішення спору шляхом 

арбітражу; 2) повідомлення кожного учасника корпорації та її органів щодо 

порушення арбітражного процесу з можливістю їх вступу в процес в якості 

сторони чи третьої особи; 3) всі спори, які випливають з одного предмета спору, 

повинні розглядатися в одному арбітражному суді; 4) рівні права щодо 

призначення арбітрів [254]. Арбітражне застереження може міститися в статуті 

корпорації. 

 На відміну від німецького досвіду, в Україні арбітрабельними визнані  

корпоративні спори, підставою виникнення яких є договір за умови, що  

арбітражна угода укладена між всіма учасниками та корпорацією (ч. 2 ст. 22 ГПК 

України), хоча відповідно до ч. 1 ст. 2 Конвенції про визнання і виконання 

арбітражних рішень 1958 року (далі по тексту – «Нью-Йоркська конвенція») [245] 

предметом розгляду в арбітражі можуть бути спори, що виникли або можуть 

виникнути не лише із договірного правовідношення. 

Вищевказана норма є прогресивною, проте остання не дає однозначного 

розуміння, які ж конкретно корпоративні спори є арбітрабельними? Які 

корпоративні спори є такими, що виникли з договору? Чи доцільно обмежувати 

предмет арбітражу виключно «договірними корпоративними спорами»?  

В цьому аспекті необхідно звернути увагу на Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» від 23 

березня 2017 року № 1984-VIII (далі по тексту – Закон України «Про 

корпоративні договори) [241], яким внесені зміни до чинного законодавства, 

зокрема ст. ст. 51-1, 51-2 Закону України «Про ГТ», ст. ст. 26-1, ст. 26-2 Закону 

України «Про АТ».  Вищевказаним Законом запроваджено поняття договору про 

реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою 

відповідальністю та конкретизовано поняття договору між акціонерами, що є 

корпоративними договорами. Так, акціонери/учасники отримали право в 

корпоративних договорах обумовлювати заздалегідь порядок та умови 

голосування у відношенні окремих питань порядку денного. Корпоративний 
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договір може регулювати умови відчуження акцій АТ/часток в статутному 

капіталі ТОВ/ТДВ за визначеною в корпоративному договорі ціною при настанні 

умов, що зазначені в корпоративному договорі; інші умови реалізації 

корпоративних прав.  

Договір, за яким учасники ТОВ/ТДВ зобов’язуються реалізовувати свої 

права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації, є 

безвідплатним і вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір може 

передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник ТОВ/ТДВ має 

право або зобов’язаний купити або продати частку у СК (її частину), а також 

визначати випадки, коли таке право або обов’язок виникає. В той же час, 

корпоративний договір не може містити обов’язок учасників ТОВ/ТДВ 

забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління ТОВ/ТДВ (ч. 1,   

ч. 3, ч. 4 ст. 7 Закону України «Про ТОВ/ТДВ»). 

З огляду на прийняття Закону про корпоративні договори, можна 

припустити, що всі спори, які випливають саме з останніх є договірними, а отже 

арбітрабельними. Таким чином, за відсутності укладеного корпоративного 

договору між акціонерами/учасниками можна припустити про неоднозначність 

«договірної природи» корпоративного спору, а отже і його арбітрабельності.  

На сьогодні позови між корпорацією та її посадовою особою (у тому числі 

посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, 

заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи, за 

позовом учасника/акціонера такої юридичної особи, поданим в її інтересах –  

похідні позови не є арбітрабельними (п. 2 ч. 1 ст. 22 ГПК України). На нашу 

думку, варто розглянути проблематику доцільності віднесення похідних позовів 

до числа арбітрабельних. Так, складність доказування в справах за похідним 

позовом, низький відсоток успішності похідних позовів в частині задоволення їх в 

судовому порядку, про що йтиме мова  в підрозділі 3.3 дисертаційної роботи, 

свідчить про необхідність пошуку альтернативних шляхів розгляду та вирішення 

корпоративних конфліктів за похідними позовами. Підтримуємо точку зору         

Л. Ф. Винокурової, що всі переваги міжнародного комерційного арбітражу 
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пов’язані з тим, що більшість норм арбітражного законодавства має 

диспозитивний характер. Останнє дає змогу сторонам узгоджувати інші правила 

арбітражного розгляду, ніж ті, які передбачені в законі, тому сторонам 

відводиться активна роль у самій процедурі арбітражного розгляду і вони мають 

можливість впливати на всі стадії арбітражного розгляду [40, с. 81-82].  

Отже, можна говорити про диспозитивність, демократичність арбітражу, що 

є безумовними перевагами при вирішенні корпоративних спорів, в тому числі 

похідних позовів. Запровадження в арбітражному процесі можливості участі 

посадових осіб в якості самостійної сторони на зразок німецького досвіду було б 

кроком вперед. Більше того, арбітражний процес з огляду на його особливості є 

більш прогресивним порівняно з судовою формою захисту. Тому, з огляду на те, 

що в судовому процесі посадовим особам корпорації наданий статус відповідачів 

за похідними позовами, вважаємо, що є всі передумови для надання можливості 

розгляду похідних позовів арбітражем. 

Проаналізуємо  способи фіксації арбітражного застереження. По-перше, 

арбітражне застереження може міститися в договорі між 

акціонерами/корпоративному договорі (ст. 29 Закону України «Про АТ» ст. 7 

Закону України «Про ТОВ/ТДВ»). По-друге, корпорація та всі її 

учасники/акціонери можуть укласти окрему арбітражну угоду, яка підписана 

всіма сторонами у вигляді окремого документа або викладена у формі обміну 

листами або телеграмами (ч. 2 ст. 2 Нью-Йоркської конвенції); по-третє, 

включення арбітражного застереження до статуту корпорації. З огляду на те, що 

статут є установчим документом корпорації, в якому визначається правовий 

статус корпорації, порядок формування її органів, статутного капіталу та 

врегульовані корпоративні відносини між суб’єктами корпоративних 

правовідносин, тому арбітражне застереження може міститися саме в ньому. Як 

наслідок, таке арбітражне застереження взагалі не потрібно підписувати, оскільки 

обов’язком учасників/акціонерів є додержання установчих документів товариства 

(п. 1 ч.1 ст. 11 Закону України «Про ГТ»; абз. 2 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про 

АТ»; п. 1 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про ТОВ/ТДВ»)
 
[158, c.277]. 
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Корпоративні спори, похідні позови не можуть бути предметом розгляду 

третейського суду, оскільки у відповідності до п. 2 ч.1 ст. 22 ГПК України, п. 10    

ч. 1 ст. 6 Закону України «Про третейські суди» міститься відповідна заборона 

передавати корпоративні спори на розгляд третейським судам. 

В цьому аспекті необхідно зауважити, що спори, які виникають з 

правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній 

особі, крім правочинів у сімейних та спадкових правовідносинах (п. 4 ч. 1 ст. 20 

ГПК України), є  арбітрабельними та можуть бути предметом розгляду як 

арбітражу так і третейського суду. Такий висновок зроблений на підставі того, що 

ч. 1 ст. 22 ГПК України не включає вищевказані спори до числа таких, шо не 

можуть бути предметом розгляду третейським судом чи міжнародним 

комерційним арбітражем. Водночас ця категорія спорів не є власне 

корпоративними (абз. 5, 6 п. 1.7 Постанови Пленуму ВГС України від 25.02.2016 

року № 4), проте віднесені до юрисдикції господарських судів. 

Аналогічна ситуація щодо справ у спорах щодо цінних паперів (акцій), в 

тому числі пов’язаних з правами на цінні папери (акції) та правами, що виникають 

з них, емісією, розміщенням, обігом та погашенням цінних паперів (акцій), 

обліком прав на цінні папери (акції), зобов’язаннями за цінними паперами 

(акціями) також є арбітрабельними (п. 5 ч. 1 ст. 20 ГПК України). 

Арбітрабельними є спори щодо визнання права власності на майно, 

передане як вклад до СК корпорації, щодо реєстрації та обліку прав на 

вищевказане майно. На цю категорію спорів, що належить до юрисдикції 

господарських судів (п. 6 ч. 1 ст. 20 ГПК України) не поширюються норми п. 2      

ч. 1 ст. 22 ГПК України в частині обмеження на  категорії спорів, що можуть бути 

предметом арбітражу/третейського розгляду. 

Підсумувавши вищевикладене, спробуємо окреслити ті види спорів, які є 

арбітрабельними. Так, предметом розгляду міжнародного комерційного арбітражу 

є наступні види спорів: 1) корпоративні спори, що виникли на підставі 

корпоративного договору/акціонерної угоди за умови, що  арбітражна угода 

укладена між всіма учасниками та корпорацією (наприклад, спір щодо порушення 
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встановленого порядку голосування на загальних зборах, порушення порядку 

відчуження акцій/частки в СК корпорації тощо); 2) спори щодо цінних паперів 

(акцій), в тому числі пов’язані з правами на цінні папери (акції) та правами, що 

виникають з них, емісією, розміщенням, обігом та погашенням цінних паперів 

(акцій), обліком прав на цінні папери (акції), зобов’язаннями за цінними паперами 

(акціями) (п. 5 ч. 1 ст. 20 ГПК України); 3) спори щодо визнання права власності 

на майно, передане як вклад до СК корпорації, щодо реєстрації та обліку прав на 

вищевказане майно (п. 6 ч. 1 ст. 20 ГПК України); 4) спори, які виникають з 

правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній 

особі, крім правочинів у сімейних та спадкових правовідносинах (наприклад, 

визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій/частки в СК корпорації 

тощо).  

Предмет арбітрабельності корпоративних спорів є необґрунтовано 

звужений законодавцем.  На нашу думку, необхідно розширити спори, що можуть 

бути арбітрабельними, а саме: 1) спори, що випливають з корпоративних відносин 

(не обмежуючись договірними корпоративними спорами) (п. 3 ч. 1 ст. 20 ГПК 

України); 2) спори між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі 

посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, 

заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи, за 

позовом власника (учасника, акціонера) такої юридичної особи, поданим в її 

інтересах (п. 12 ч. 1 ст. 20 ГПК України); 3) спори щодо реєстраційних дій, 

визнання недійсними актів, що порушують права на майно (майнові права), якщо 

такі вимоги є похідними від спору, що виник з корпоративних відносин (п. 13 ч. 1 

ст. 20 ГПК України). Тому, пропонуємо внести зміни до п. 2 ч. 1 ст. 22 ГПК 

України та викласти останню в наступній редакції: «спорів, передбачених 

пунктами 2, 7-11 частини першої, пунктами 2, 3, 6 частини другої статті 20 цього 

Кодексу, з урахуванням частини другої цієї статті». 

Стосовно можливості застосування в Україні до вирішення корпоративних 

спорів медіації, то у відповідності до ст. 10 проекту Закону України «Про 

медіацію» від 17.12.2015 року № 3665 [256] (далі по тексту – проект Закону «Про 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print1465478979219146#n1639
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print1465478979219146#n1644
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print1465478979219146#n1644
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print1465478979219146#n1656
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print1465478979219146#n1657
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print1465478979219146#n1660
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медіацію») сторони мають право домовитись про включення письмового 

медіаційного застереження в договір, згідно з яким вони погоджуються передати 

на медіацію всі або певні спори, які можуть виникнути між ними в зв’язку з будь-

якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони 

договірний характер чи ні. Ключовим моментом у цьому визначенні є те, що всі 

спори, в тому числі і корпоративні можуть вирішуватися із застосуванням 

медіації як ті, що виникають із договору, так і позадоговірні корпоративні спори.  

Сам термін «медіація» походить від латинського «mediare», що дослівно означає 

«посередництво».  

Беручи до уваги Директиву Європейського парламенту та Ради                     

№ 2008/52/ЄС щодо деяких аспектів посередництва (медіації) у цивільних та 

комерційних справах від 21 травня 2008 року [76], запровадження проектом 

Закону «Про медіацію» добровільної моделі медіації як форми альтернативного 

вирішення спорів є доцільним. Хоча сам проект Закону «Про медіацію» 

прийнятий 03.11.2016 року лише в першому читанні та досі, на жаль, так і 

залишається без руху. 

В Україні медіація є відомою здебільшого з теоретичної точки зору, проте 

на практиці  широкого застосування не набула, оскільки відсутня як законодавча 

база для запровадження цього інституту так і необхідні кваліфіковані фахівці – 

медіатори. Була неодноразова спроба легалізувати цей інститут. Наприкінці січня 

2007 року Міністерством юстиції на виконання пункту 20 Орієнтовного плану 

законопроектної роботи на 2007 рік на сайті було розміщено один із перших 

проектів Закону України «Про медіацію (примирення)». Неодноразово вносилися 

на розгляд Верховної Ради України проекти Закону України «Про медіацію», 

зокрема №8137 від 21.02.2011 року [257], від 26 червня 2013 року № 2425а [258], 

від 27 березня 2015 року № 2480 [259], від 09 квітня 2015 року № 2480-1 [260], 

проте всі дії щодо запровадження на рівні законодавства цього інституту більше 

як за десять років успіхом так і не увінчалися. 

Медіація як альтернативна позасудова форма захисту корпоративних прав, 

характеризується наступними ознаками. По-перше, засновується на автономній 
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волі учасників спору, на відміну від судових механізмів захисту, що 

контролюються державою; базується на принципах добровільності, 

самовизначенні і рівності сторін, незалежності та неупередженості медіатора.    

По-друге, має конфіденційний характер, в той же час судові механізми є 

відкритими, оскільки чинним законодавством передбачений принцип гласності 

судового процесу. Цікавим є те, що ГПК України містить пряму заборону на 

допит в якості свідків осіб, які за законом зобов’язані зберігати в таємниці 

відомості, що були довірені їм у зв’язку з наданням послуг посередництва 

(медіації) під час проведення позасудового врегулювання спору, - про такі 

відомості (п. 2 ч.1 ст. 67 ГПК України).  По-третє, медіація орієнтується на 

особисте переконання та суб’єктивні інтереси сторін. Це є однією з переваг 

медіації, оскільки судовий процес побудований на принципі змагальності сторін, 

що зумовлює необхідність обґрунтовувати свої доводи і заперечення належними 

доказами, певними фактами, тобто останній є занадто формалізований.               

По-четверте, медіація є більш оперативною та конструктивною формою захисту; 

сприяє заощадженню коштів на судові витрати.  

По-п’яте, медіація скерована на забезпечення та узгодження інтересів 

учасників корпоративного спору з метою їх подальшої мирної співпраці, а не 

спрямована на аналіз фактичних даних та пошук «відносної» істини у відносинах 

учасників корпоративного спору, що вже мали місце у минулому. Учасники 

можуть в будь-який момент припинити переговори та завершити процедуру 

медіації. 

По-шосте, для медіації характерна наявність специфічного суб’єктного 

складу: сторін корпоративного спору та медіатора (посередника), що своїми діями 

опосередковано сприяє вирішенню корпоративного конфлікту. При цьому, в 

процедурі несудової медіації її учасниками можуть бути всі суб’єкти 

корпоративних правовідносин, а не лише акціонер/учасник та власне корпорація. 

Необхідно звернути увагу на те, що медіатор не приймає будь-якого рішення, що 

є обов’язковим до виконання сторонами, оскільки завдяки медіації сторони 

самостійно приймають узгоджене диспозитивне рішення, яке ними виконується 
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добровільно. Роль медіатора повинна зводитися виключно до посередництва, що 

скеровує сторони до пошуку оптимально справедливого та вигідного для обох 

сторін способу вирішення спору, що максимально спряло б захисту 

корпоративних прав та інтересів учасників спору
11

.  

Інститут медіації повинен існувати як альтернативна форма вирішення 

корпоративного спору, що може застосовуватися як до відкриття провадження у 

справі господарським судом, так і після, проте до винесення рішення по суті 

спору (аналогічне положення міститься в законодавстві таких країн як Боснії та 

Герцеговина, Молдові). Законодавство Швеції, Німеччини передбачає існування 

медіації в межах судової процедури (судова медіація); у Франції медіація може 

бути як судовою так і позасудовою процедурою. В Італії медіація є  обов’язковою 

процедурою щодо певних категорій справ як умова звернення до суду з позовом в 

подальшому[53, c. 160]. 

 Послуги з медіації повинні надаватися шляхом укладення договору про 

надання послуг з медіації, істотними умовами якого повинні бути наступні: 

сторони договору; предмет спору; ціна договору – вартість процедури медіації (в 

тому числі гонорар медіатора), місце проведення. У відповідності до договору про 

надання послуг медіації, одна сторона – медіатор, зобов’язується надати за заявою 

                                                           
11

      Наступною характеристикою медіації є наявність певних вимог до особи медіатора. Так, медіаторами 

повинні бути особи з повною дієздатністю, які мають достатні кваліфіковані знання з проблематики 

корпоративного права, вищу юридичну освіту та за своїми особистими і діловими якостями спроможні створювати 

шляхом посередництва умови, за яких сторони спору мають можливість самостійно прийти до певного консенсусу. 

Прибічники позасудової медіації вказують на те, що медіатором може бути будь-хто, незалежно від наявності чи 

відсутності юридичної освіти. Штат медіаторів може формуватися на базі працівників закладів освіти, психологів, 

конфліктологів, які мають пройти відповідне стажування [24].  
На нашу думку, медіатором повинна бути особа з вищою юридичною освітою, оскільки медіаційний 

договір, укладений за наслідками медіації (як судової так і позасудової) повинен відповідати загальним нормам 

щодо дійсності договорів так і мирової угоди, яка в подальшому повинна затверджуватися ухвалою суду. Таким 

чином, саме медіатор-юрист здатен допомогти сторонам обрати шлях вирішення конфлікту та матеріалізувати його  

у формі договору або мирової угоди, зміст якої не суперечитиме нормам чинного законодавства. Деякі науковці 

навіть розмежовують поняття посередництво від медіації як професійного посередництва, що вийшло на рівень 

сучасної професійної технології
 
[98, с. 24]. 

Вважаємо, що не слід передбачати занадто формалізовані вимоги до навчання медіаторів, ліцензування їх 

діяльності. Достатньо запровадити вимогу щодо сертифікації діяльності медіатора, наприклад, на базі самоврядної 

організації медіаторів при Міністерстві юстиції України, з веденням єдиного реєстру сертифікованих медіаторів. 

Поряд з цим доцільно передбачити можливість здійснення медіації як одноособово медіаторами – фізичними 

особами, так і спеціально створеними колегіальними органами – комісіями, колегіями тощо. Навчання медіаторів 

повинно здійснюватися за затвердженими самоврядною організацією навчальними програмами; діяльність 

медіаторів повинна бути некомерційною. 
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інших двох сторін (що є сторонами корпоративного спору) послуги в сфері 

медіації, за плату, а сторони корпоративного спору зобов’язуються прийняти та 

оплатити такі послуги. Послугами в сфері медіації є: аналіз різних шляхів 

вирішення конфлікту; аналіз переваг та недоліків різних способів вирішення 

спору; посередництво при вирішенні корпоративного спору тощо.   

Результат процедури медіації повинен втілюватися в договорі про 

результати медіації (медіаційний договір або settlement agreement). За своєю 

природою такий договір є змішаним, що поєднує в собі елементи       

господарсько-правового договору про надання послуг та елементи мирової угоди. 

Проблематика медіаційного договору активно досліджується в правовій доктрині 

[130, с.143; 324, с. 263]. В той же час правова природа медіаційних договорів, 

укладених за результатами судової медіації може бути різною: а) мати правову 

природу господарсько-правового договору. Припинення судового провадження в 

такому разі відбувається переважно шляхом направлення повідомлення 

сторонами конфлікту про укладення медіаційного договору (Канада); 2) мати силу 

судового рішення (Словенія); 3) мати силу мирової угоди, яка затверджується 

судом (Німеччина, Румунія, Фінляндія) [106, с.126].  

В контексті судової медіації, то медіатором може бути: 1) суддя-медіатор на 

зразок німецької моделі, який при цьому не бере участі у вирішенні саме цієї 

справи в рамках судового провадження; 2) наукові співробітники, консультанти 

апарату суду, які не є суддями за посадою, але пройшли спеціальне навчання та 

підготовку. Особливістю  цієї процедури є те, що вона проводиться в приміщенні 

суду медіатором. На час розгляду справи медіатором, судове провадження 

зупиняється. Основною перевагою судової медіації є те, що спілкування з 

медіатором/суддею медіатором відбувається в доволі неформальній обстановці, 

який своїми роз’ясненнями, веденням діалогу сприяє вирішенню спірної ситуації 

самими сторонами. Бар’єр «суд – сторона спору» відсутній в судовій медіації. 

Суддя-медіатор відіграє роль не представника судової влади, а «товариша 

медіатора». За відсутності емоційної напруженості в рамках проведення судової 

медіації, як правило, сторони вирішують спір, за наслідками чого укладається 
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медіаційний договір, який потім затверджується державним суддею в якості 

мирової угоди. Ця модель примирної процедури є найбільш актуальною в 

Німеччині, ефективність якої підтверджується статистичними даними. Так, згідно 

статистики Суду землі Шлезвіг-Гольштейн на цій федеральній землі у 2010 році 

було проведено більше 1000 судових медіацій, з них 90% закінчились успіхом, 

тобто укладенням мирової угоди [347]. Цікавим також є досвід Румунії в аспекті 

стимулювання до застосування медіаційної процедури шляхом повного 

відшкодування судового збору, якщо сторони врегулюють поточні судові спори 

шляхом посередництва. У Болгарії, якщо сторони успішно врегулюють спір за 

допомогою медіаційної процедури, то сторонам повертається 50% сплаченого 

судового збору [268, с. 588]. 

Таким чином, медіація – це альтернативна як юрисдикційна (судова 

медіація) так і неюрисдикційна (несудова медіація) форма захисту суб’єктивних 

корпоративних прав та/або інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин, що 

характеризується добровільністю, конфіденційністю, оперативністю, рівністю, 

автономністю та орієнтована на особисте переконання і суб’єктивні інтереси 

сторін спору, спрямована на створення умов для вирішення корпоративного 

конфлікту шляхом посередництва медіатора. На цьому етапі розвитку 

корпоративних відносин запровадження добровільної медіації, в тому числі 

судової медіації було б корисним з огляду на позитивні статистичні показники 

вирішення корпоративних спорів із застосуванням такої форми захисту як 

медіація.  Необхідним є запровадження механізму стимулювання сторін до 

застосування медіації, наприклад, повернення частини сплаченого судового збору 

у випадку припинення судового провадження в результаті врегулювання спору за 

допомогою медіації. 

В Україні чинним ГПК (в редакції з 15 грудня 2017 року) главою 4 

запроваджено нову форму захисту прав та інтересів суб’єктів корпоративних 

правовідносин, дещо схожу з інститутом судової медіації – врегулювання спору 

за участю судді. Механізм досудового врегулювання спору за участю судді був 

частково запозичений з Каліфорнії (США). Ще у 1982 році були прийняті 
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практичні директиви щодо застосування цього механізму на тимчасовій основі, а 

у 1989 році розпочалося повноцінне застосування процедури для врегулювання 

сімейних спорів. Наприклад, зараз у провінції Саскачеван (Канада) всі справи 

(крім тих, які розглядаються за спрощеною процедурою) в обов’язковому порядку 

спрямовуються на досудове врегулювання. Таким чином, приблизно 85% спорів 

вирішуються примиренням [153]. 

Врегулювання спору за участю судді проводиться за згодою сторін до 

початку розгляду справи по суті (ч. 1 ст. 186 ГПК України), що вказує на принцип 

добровільності цього інституту. Проведення врегулювання спору за участю судді 

не допускається у корпоративних спорах (справах) лише у випадку вступу у 

справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору            

(ч. 2 ст. 186 ГПК України). Про проведення процедури врегулювання спору за 

участю судді суд постановляє ухвалу, якою одночасно зупиняє провадження у 

справі. Врегулювання спору за участю судді проводиться протягом розумного 

строку, але не більше тридцяти днів з дня постановлення ухвали про його 

проведення (ч.1 ст. 190 ГПК України). У випадку недосягнення сторонами 

компромісу за наслідками проведення врегулювання спору повторне проведення 

врегулювання спору за участю судді не допускається (ст. 187 ГПК України). 

Формою закінчення мирного врегулювання спору за участю судді у разі 

досягнення позитивного результату є укладення мирової угоди та звернення до 

суду із заявою про її затвердження або звернення позивача до суду із заявою про 

залишення позовної заяви без розгляду або відмови позивача від позову чи 

визнання позову відповідачем. Цікавим є те, що врегулювання спору за участю 

судді проводиться суддею-доповідачем одноособово незалежно від того, в якому 

складі розглядається справа у формі спільних та (або) закритих нарад. Спільні 

наради проводяться за участю всіх сторін, їх представників та судді. Закриті 

наради проводяться за ініціативою судді з кожною зі сторін окремо (ч. 2 ст. 187 

ГПК України). 

Варто звернути увагу на відмінності таких альтернативних форм захисту як 

медіація та врегулювання спору за участю судді. По-перше, при медіації сторони 
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вільні у виборі кандидатури медіатора. При цьому під час передання спору на 

мирне врегулювання за участю судді, таким суддею-посередником є суддя-

доповідач у справі, який визначений автоматичною єдиною судовою 

інформаційно-телекомунікаційною системою. По-друге, медіаторами є особи, які 

пройшли відповідне навчання, стажування, підготовку. Натомість, відповідних 

вимог щодо проходження спеціального навчання для судді, який бере участь у 

врегулюванні спору між сторонами, не передбачено чинною редакцією ГПК 

України. Це є негативним моментом, адже вміти скеровувати сторони до діалогу,  

а тим більше надавати допомогу у пошуку мирних шляхів вирішення спору 

вимагає наявності відповідних психологічних якостей медіатора та професійних 

навичок допомоги у вирішенні конфлікту. По-третє, сторони можуть вдаватися до 

медіації на будь-якій стадії процесу та необмежену кількість разів, в той же час 

врегулювання спору за  участю судді можливе лише один раз і виключно до 

початку розгляду справи по суті. 

Переговори як форма захисту суб’єктивного корпоративного права та/або 

інтересу являють собою врегулювання спору власне самими сторонами конфлікту 

на основі співробітництва, компромісів без залучення будь-якої третьої особи  

(нейтральної сторони). Переговори спрямовані на пошук певної згоди між 

сторонами конфлікту на основі консенсусу або компромісу, а не на перемогу 

однієї сторони над іншою. Ю. М. Жорнокуй звернув увагу на відмінності понять 

консенсус та компроміс як основ переговорного процесу, що на думку науковця 

полягає в наступному. Для досягнення компромісу необхідно врахувати 

проблеми, що лежать на поверхні, тоді як у разі консенсусу необхідно глибше 

з’ясовувати підстави виникнення конфлікту, щоб відшукати приховані потреби та 

інтереси сторін [92, с. 274-275]. 
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3.3. Судова форма захисту суб’єктивних корпоративних прав та 

інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин  

 

Судовий захист є найбільш популярною юрисдикційною формою захисту 

порушених (оспорюваних, невизнаних) суб’єктивних корпоративних прав та 

інтересів учасників/акціонерів та самої корпорації. З метою «включення» 

механізму судового захисту в дію необхідним є звернення до суду з позовом, який 

є основним засобом захисту. Тому, аналіз судової форми захисту спробуємо 

здійснити саме через аналіз та класифікацію позовів в рамках корпоративних 

правовідносин.  Позов як універсальний засіб захисту являє собою пред’явлену у 

встановленому процесуальному порядку певну матеріально-правову вимогу 

зацікавленої особи –  позивача, чиї суб’єктивні корпоративні права та/або 

інтереси порушені,  до відповідача через посередництво господарського суду, 

який розглядає цю матеріально-правову вимогу та вирішує спір про право по суті. 

Ключовою ознакою позову є саме наявність спору про матеріальне суб’єктивне 

корпоративне право та/або інтерес. З огляду на плюралізм матеріально-правових 

вимог як підстав позову, які використовуються в корпоративних спорах, 

розглянемо деякі з них. 

Наведемо класифікацію позовів в рамках судової форми захисту прав та 

інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин. 

За суб’єктом звернення з позовною заявою до господарського суду:               

1) позови пред’явлені акціонером/учасником незалежно від кількості простих 

акцій/розміру частки в СК корпорації, якими він володіє (позов про визнання 

недійсним рішення загальних зборів корпорації; позов про визнання недійсним 

рішення органів управління; позов про зобов’язання здійснити обов’язковий 

викуп акцій; позов про переведення прав та обов’язків покупця акцій (частки або 

її частини у статутному капіталі) у зв’язку з порушенням переважного права на  

придбання; позов про визнання недійсними установчих документів або їх частин, 

змін до них; позов про ліквідацію корпорації чи скасування її державної 

реєстрації; позов про скасування державної реєстрації (змін) установчих 
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документів корпорації; позов про зобов’язання вчинити певні дії або утриматися 

від вчинення певних дій; позов про визнання права власності на майно, передане 

корпорації як вклад до СК; позов щодо реєстрації майна або скасування державної 

реєстрації майна корпорації; про визнання правочину недійсним); 2) позови,  

можливість подання яких обумовлюється володінням акціонером/учасником 

певною кількістю простих акцій/розміром частки в СК корпорації (позов про 

зобов’язання корпорації скликати та провести позачергові загальні збори для 

вирішення певних питань порядку денного може бути поданий 

акціонером/акціонерами, які на день подання позову є власниками менше 10 

відсотків простих акцій; позов про зобов’язання ТОВ/ТДВ скликати та провести 

загальні збори, поданий учасником/учасниками ТОВ/ТДВ, які володіють менше 

10 відсотків голосів; позов про відшкодування збитків, завданих посадовою 

особою корпорації діями (бездіяльністю) такої посадової особи 

учасником/акціонером,  який володіє 10 і більше відсотків простих акцій/ частки в 

статутному капіталі корпорації); 3) позови, що подані корпорацією 

(відшкодування збитків; визнання недійсним укладеного правочину); 4) позови, 

що подані акціонерами - власниками привілейованих акцій у публічних АТ та 

приватних АТ, якщо це передбачено самим статутом – щодо переведення прав 

покупця акцій (позов про переведення прав та обов’язків покупця акцій (частки 

або її частини у статутному капіталі) у зв’язку з порушенням переважного права 

на  придбання); 5) похідні позови. 

За правовою природою спорів, на вирішення яких поданий позов: 1) позови з 

корпоративних відносин (позов про визнання недійсним рішення загальних зборів 

корпорації; позов про визнання недійсним рішення органів управління; позов про 

зобов’язання здійснити обов’язковий викуп акцій; позов про переведення прав та 

обов’язків покупця акцій (частки або її частини у статутному капіталі) у зв’язку з 

порушенням переважного права на  придбання тощо) та  2) позови, що 

випливають з корпоративних відносин (похідні позовні вимоги) (наприклад, позов 

щодо реєстрації майна або скасування державної реєстрації майна корпорації). 

Зауважимо, що ця категорія спорів є публічно-правовою, проте виходячи з того, 
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що публічно-правові вимоги є похідними від корпоративних спорів, тому останні 

віднесені законодавцем до юрисдикції господарських судів. Такий крок 

законодавця є правильним, що дозволяє уникнути необхідність розгляду 

первинних позовних вимог (корпоративних) в господарських судах, а потім 

звертатися до адміністративних судів для розгляду похідних (вторинних) 

позовних вимог, що випливають з корпоративних). При цьому, суб’єкт владно-

управлінських функцій – державний реєстратор, не набуває статусу суб’єкта 

корпоративних правовідносин, а є учасником так званих «квазікорпоративних 

відносин», які тісно пов’язані з корпоративними. 

За характером матеріально-правової вимоги: 1) майнові позови (позови 

майнового характеру) (про стягнення дивідендів, похідні позови, позови про 

переведення прав та обов’язків покупця акцій (частки або її частини у статутному 

капіталі) у зв’язку з порушенням переважного права на  придбання; позов про 

визнання права власності на майно, передане юридичній особі як вклад до СК);      

2) організаційні позови (позови організаційного характеру) (позов про визнання 

недійсним рішення загальних зборів корпорації; позов про визнання недійсним 

рішення органів управління, позов про ліквідацію корпорації чи скасування її 

державної реєстрації; позов про скасування державної реєстрації (змін) 

установчих документів корпорації тощо). 

           Позов про визнання недійсним рішення загальних зборів може бути 

поданий акціонером у разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття 

такого рішення порушують вимоги Закону України «Про АТ», інших актів 

законодавства, статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, 

за умови, що права та охоронювані законом інтереси цього акціонера порушені 

таким рішенням (ст. 50 Закону України «Про АТ»). Строк позовної давності на  

оскарження рішення загальних зборів АТ до суду становить три місяці з дати його 

прийняття. 

          Аналіз вищевказаної норми дає підстави для висновку, що для визнання 

рішення загальних зборів недійсним одночасно повинна бути наявність двох 

підстав: 1) незаконність самого рішення чи порядку його прийняття, що не 
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відповідає матеріальним нормам чинного законодавства, статуту, положення про 

загальні збори та 2) порушення цим рішенням суб’єктивного корпоративного 

права/інтересу акціонера. Саме по собі незаконність рішення загальних зборів чи 

порушення процедури його прийняття не є підставою для визнання останнього 

недійсним. В кожному випадку необхідно доводити належними доказами факт 

порушення таким рішенням суб’єктивних корпоративних прав та інтересів 

учасника/акціонера, який звертається з позовом до суду
12

. Права учасника/ 

акціонера можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання вимог 

закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він не зміг взяти участь 

у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку 

денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо (п. 21 Постанови ВС 

України «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» № 13 від 

24.10.2008 року) [263]. При цьому, законодавство Німеччини, на відміну від 

українського, захищає лише права акціонерів, які взяли участь у роботі загальних 

зборів (параграф 132 Закону Німеччини про АТ) [95, с.154].  

         Більше того, повинно мати місце порушення суб’єктивних корпоративних 

прав та інтересів учасника/акціонера, який є саме акціонером/учасником 

корпорації, рішення загальних зборів якої оскаржується, а не її дочірніх 

підприємств,  чи учасників  корпорації, що мають істотну  участь  в корпорації, 

рішення якої оскаржується, будь-яке інше «опосередковане» володіння 

корпоративними правами  тощо. Так, Верховний Суд України своєю Постановою 

від 01 лютого 2017 року  у справі № 910/8438/15-г скасував рішення судів першої, 

апеляційної та касаційної інстанції та закрив провадження у справі у зв’язку з 

наступним. Позивач був істотним учасником ПрАТ «КУА АПФ 

«Брокбізнесінвест». У справі, яка розглядалася, предметом спору було визнання 

недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ «Капітал Інвест ЛТД». 

Обґрунтовуючи позов, позивач послався на порушення його корпоративних прав 
                                                           
12

 Так у справі № 2-374/1 від 06 листопада 2007 ВГС України погодився з висновками апеляційного суду про 

відмову в задоволенні позову про визнання незаконними загальних зборів акціонерів, а прийнятих ними рішень - 

недійсними з огляду на те, що визнання незаконними загальних зборів і недійсними рішень, прийнятих на них, за 

відсутності порушення прав позивача є втручанням у внутрішню діяльність господарського товариства та 

порушенням прав переважної більшості акціонерів. [193] 
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як акціонера ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест», який у свою чергу був 

учасником ТОВ «Капітал Інвест ЛТД». ВСУ, скасовуючи рішення судів 

попередніх інстанцій вказав на те, що недотримання вимог закону та установчих 

документів юридичної особи під час скликання і проведення загальних зборів не 

може визнаватися порушенням прав тих позивачів, які не є учасниками 

(акціонерами, членами) цієї особи. ВСУ припинив провадження у справі на тій 

підставі,  що позивач не є суб’єктом підприємницької діяльності, не є 

засновником (учасником) підприємства, тому спір про визнання недійсним 

рішення загальних зборів підприємства не підлягає вирішенню в господарських 

судах України [191]. Аналогічну позицію дотримується і ВС, що викладена у 

Постанові ВС від 21.03.2018 року у справі № 927/699/17, Постанові ВС від 

20.03.2018 року у справі № 916/375/17, Постанові ВС від 01.03.2018 року у справі 

№ 916/4139/15, Постанові 31.01.2018 року у справі № 927/265/17 тощо [191]. 

Підстави щодо оскарження рішення загальних зборів є доволі 

різноманітними: порушення процедури повідомлення учасника/акціонера про 

майбутні збори; неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про майбутні 

збори; ненадання можливості ознайомитися з питаннями включеними до порядку 

денного загальних зборів; прийняття рішення з питань, що не були включені до 

порядку денного; включення до порядку денного питань, наприклад, 

«організаційні питання», «інші питання» тощо, що унеможливлюють розуміння 

суті конкретного питання, яке буде предметом голосування; ненадання бюлетенів 

для голосування; прийняття рішення за відсутності кворуму загальних зборів та 

багато інших. 

Всі підстави для визнання рішення загальних зборів недійсним поділяються 

на загальні та безумовні (п. 2.13, абз. 2, п. 2.14 Постанови Пленуму ВГС України 

від 25.02.2016 року № 4) [247]. Цей поділ є дещо умовний та здебільшого 

виплеканий власне самою судового практикою. 

Безспірно, до безумовних підстав для визнання рішення загальних зборів 

недійсним можна віднести рішення винесені з «дефектом» у відношенні кворуму 

(ст. 59, ст. 60 Закону України «Про ГТ», ст. 41 ст. 42 Закону України «Про АТ»), а 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17
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саме: 1) проведення загальних зборів за відсутності кворуму для проведення 

загальних зборів чи прийняття рішення [226, 217, 214]. В той же час, 

непоодинокими є випадки, коли на момент відкриття загальних зборів (реєстрації 

учасників) кворум був наявний, а на момент безпосереднього голосування та 

прийняття рішення кворум відсутній, наприклад, деякі учасники залишили 

приміщення для голосування добровільно або примусово внаслідок фізичного 

впливу. Виникає логічне питання, чи повинен кворум бути наявний протягом 

всього строку проведення загальних зборів, безпосередньо голосування та 

прийняття рішення за наслідками такого голосування чи достатньо встановлення 

кворуму лише на момент закінчення реєстрації акціонерів/учасників  для участі у 

загальних зборах? У відповідності до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про АТ»  

рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається 

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, 

встановлених цим Законом. 

Судова практика з цієї проблематики є однозначна. Суди дотримуються 

правової позиції, що правомочність загальних зборів визначається на підставі 

реєстру акціонерів у день проведення загальних зборів, а не фактичної участі 

акціонерів у прийнятті загальними зборами рішень [275]. ВГС України в 

Постанові від 23 жовтня 2017 року по справі № 912/498/17 [225] погодився з 

висновком апеляційного суду про те, що відмова реєстраційної комісії у 

здійсненні реєстрації акціонера для участі у зборах повністю узгоджується з 

приписами частини третьої ст. 40 Закону України «Про АТ», відповідно до якої 

акціонер, котрий не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах, 

а відповідно до частини 1 ст. 41 Закону України «Про АТ» наявність кворуму 

загальних зборів визначається реєстраційною комісією саме на момент закінчення 

реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства. 

Чинне законодавство не надає права реєстраційній комісії поновлювати 

реєстрацію/здійснювати перереєстрацію/складати додаткові протоколи реєстрації 

тощо у разі прибуття інших акціонерів на збори за межами часу, встановленого 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_379/ed_2017_04_13/pravo1/T080514.html?pravo=1#379
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_395/ed_2017_04_13/pravo1/T080514.html?pravo=1#395
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для проведення реєстрації, так само як і не надає права визначати декілька разів 

кворум для встановлення правомочності зборів.  

У практиці Верховного Суду простежується аналогічна правова позиція: 

прийняття ЗЗ рішень за відсутності кворуму для проведення чи прийняття 

рішення ЗЗ є безумовною підставою для визнання недійсним рішення ЗЗ 

корпорації [225]. 

З огляду на вищевикладене, в участі акціонерів/учасників в загальних 

зборах можна виділити два аспекти: а) юридичний (фіксація в протоколі 

реєстрації акціонерів/учасників фізичної присутності особи для участі в загальних 

зборах як належного акціонера/учасника: наявність в переліку акціонерів, які 

мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому 

законодавством про депозитарну систему України; встановлення особи 

акціонера/учасника за паспортними даними тощо); б) фактичний (участь в 

обговоренні питань, які виносяться на розгляд загальних зборів; внесення своїх 

пропозиції щодо розглядуваних питань; голосування тощо). Відповідно, зводити 

участь в загальних зборах винятково до необхідності лише зареєструватися для 

участі в останніх, безперечно є необґрунтованим. В той же час, ставити питання 

про превалювання юридичного аспекту участі в загальних зборах над фактичним, 

чи навпаки, також видається нелогічним. Тому, лише при наявності діалектичної 

єдності юридичного та фактичного аспекту участі в загальних зборах  можна 

говорити про законність рішень, прийнятих на таких загальних зборах. Звичайно, 

в корпораціях з великою кількістю учасників доволі складно проконтролювати 

фізичну участь всіх учасників/акціонерів, які зареєструвалися для участі в 

загальних зборах, тим не менше це не може бути підставою для нівелювання 

фактичної участі, яка здебільшого і є суттю самого права на участь в управлінні 

корпорацією. 

2) Прийняття рішення загальними зборами у разі неможливості 

встановлення наявності кворуму є наступною безумовною підставою для 

визнання недійсним рішення загальних зборів, наприклад, відсутність під час 

проведення загальних зборів переліку акціонерів, які мають право на участь у 
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загальних зборах, унеможливлює встановлення правомочності зборів і є 

підставою для скасування рішення загальних зборів [231]. 

З огляду на вищевикладене, актуальною та невирішеною проблемою 

залишається  визначення правомочності загальних зборів корпорації. У зв’язку з 

цим варто зауважити на існуванні в Україні доволі адекватної цифри присутності 

акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих 

акцій/відсотків голосів для визнання загальних зборів правомочними (ч. 2 ст. 41 

Закону України «Про АТ»). Важливо звернути увагу на те, що Законом України 

«Про ТОВ/ТДВ» взагалі скасований інститут кворуму загальних зборів. Рішення 

приймаються не менше, ніж більшістю голосів учасників ТОВ/ТДВ, які мають 

право голосу (а не присутніх на загальних зборах) (ч. 4 ст. 34 Закону України 

«Про ТОВ/ТДВ), хоча навряд чи такий крок законодавця є вдалим. 

Порівняємо досвід зарубіжних країн. Так, згідно зі ст. 58 Федерального 

Закону Російської Федерації «Про акціонерні товариства» встановлений кворум – 

більше 50 відсотків голосуючих акцій, аналогічний бар’єр встановлений ст. 45 

Закону «Про акціонерні товариства» в Республіці Казахстан [237], параграфом 

281 угорського Закону про господарські товариства передбачений кворум у 50% 

плюс 1 голосуюча акція, в той же час на рівні статуту дозволяється збільшити 

кворум [176], параграф 185 чеського Торгового кодексу передбачає 30% іменних 

акцій, в той же час на рівні статуту можна як збільшити так і зменшити цю цифру 

[312], ст. 155 французького Закону про Торгові товариства – 25% голосуючих 

акцій [179], у Великій Британії кворум вважається досягнутим незалежно від 

кількості акціонерів корпорації, якщо на зборах присутні хоча б дві особи [293, с. 

342], у Болгарії та Польщі – незалежно від кількості присутніх на загальних 

зборах акціонерів, якщо інше не визначено статутом [123, с. 269-290].  

З огляду на вищевикладене, деякі країни надають право передбачити в 

статуті можливість як збільшувати, так і зменшувати кворум участі в загальних 

зборах АТ в порівнянні із законодавчим бар’єром або взагалі обрали шлях до 

поступової відмови від кворуму (Велика Британія) аж до повної його ліквідації 

(Польща, Болгарія). В свою чергу, О. Р. Кібенко зауважує, що на цьому етапі 
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розвитку слід дуже обережно ставитися до зниження вимог щодо кворуму 

загальних зборів [113, с. 306]. Зниження кворуму може призвести до нівелювання 

і зневаги прав міноритаріїв, загрози рейдерських атак і виникнення 

корпоративних конфліктів, необхідності перебудови налагодженої системи 

корпоративного управління [325]. 

У випадку, коли загальні збори не можуть зібратися через відсутність 

кворуму, було б доцільно не скасовувати кворум (що має місце у відношенні 

ТОВ/ТДВ), а закріпити в чинному законодавстві поняття «повторних» загальних 

зборів, підстави їх скликання, порядок проведення та встановити їх кворум. На 

сьогодні чинне корпоративне законодавство не оперує поняттям «повторні 

загальні збори». В свою чергу, законодавство зарубіжних країн передбачає 

зменшення кворуму, наприклад, в Російській Федерації  - не менше 30% 

голосуючих акцій, а в АТ з кількістю акціонерів більше 500 тисяч цей відсотковий 

бар’єр може бути зменшений на рівні статуту (ч. 3 ст. 58 Федерального Закону 

«Про акціонерні товариства»); в Казахстані – не менше 40% голосуючих акцій, а в 

АТ з кількістю акціонерів 10000 і більше, відсоток кворуму на рівні статуту може 

бути зменшений до рівня не менше 15 % голосуючих акцій (ч. ч. 1, 2 ст. 45 Закону 

Республіки Казахстан «Про акціонерні товариства»); в Угорщині, Чехії, Франції, 

Польщі, Болгарії – за присутності будь-якого числа акціонерів [337, с. 100]. На 

нашу думку, ліквідація кворуму при проведенні повторних ЗЗ може буде 

загрозливою в аспекті захисту корпоративних прав та інтересів 

учасників/акціонерів корпорації, оскільки нерідко первинні ЗЗ можуть скликатися 

з порушенням встановленого порядку без належного повідомлення учасників, 

тому при скликанні повторних ЗЗ кворум все-таки повинен бути. Логічно, що при 

проведенні повторних ЗЗ кворум повинен бути меншим, оскільки, якщо при 

проведенні первинних ЗЗ учасники корпорації не змогли зібратися для участі у ЗЗ, 

то тим паче вони не зберуться при проведенні повторних ЗЗ.  

З огляду на вищевикладене, доцільно закріпити в Законі України «Про 

АТ»» окрему статтю, що б визначала: 1) порядок проведення повторних ЗЗ 

(наприклад, не пізніше 20 календарних днів після дати, встановленої для 
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проведення первинних ЗЗ, які не відбулися;); 2) кворум повторних ЗЗ 

(пропонуємо зменшити кворум при проведенні повторних ЗЗ до 30% за аналогією 

з законодавством РФ, в той же час надати можливість у статуті корпорації 

передбачити менший кворум); 3) підстави проведення (якщо не відбулися щорічні 

ЗЗ, то проведення повторних є обов’язковим, а якщо позачергові ЗЗ – лише у 

випадку наявності відповідної вимоги у органу корпорації або учасника/групи 

учасників, на вимогу яких скликалися позачергові ЗЗ); 4) порядок повідомлення 

учасників про проведення повторних ЗЗ (наприклад, не пізніше 7 календарних 

днів до дати проведення повторних ЗЗ; порядок денний повинен бути той самий, 

що направлявся для проведення ЗЗ, що не відбулися).  

З огляду на вищевикладене, пропонуємо доповнити Закон України «Про 

АТ» ст. 32-1 «Повторні загальні збори» наступного змісту: «1. Повторні загальні 

збори акціонерного товариства проводяться не пізніше 20  календарних днів після 

дати, встановленої для проведення річних (позачергових) загальних зборів, які не 

відбулися. 2. Повторні загальні збори акціонерного товариства мають кворум за 

умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 

30 відсотків голосуючих акцій. 3. Проведення повторних загальних зборів є 

обов’язковим, якщо річні загальні збори не відбулися. Проведення повторних 

загальних зборів, якщо не відбулися позачергові загальні збори, здійснюється на 

вимогу наглядової ради у випадках, передбачених ч. 1 ст. 47 цього Закону.           

4. Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання повторних загальних 

зборів може встановити, що повідомлення про скликання повторних загальних 

зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 7 днів до дати їх проведення в 

порядку, встановленому статтею 35 цього Закону. У такому разі наглядова рада 

направляє затверджений порядок денний для річних (позачергових) загальних 

зборів акціонерного товариства, які не відбулися.» 

Запровадження інституту повторних загальних зборів в чинне корпоративне 

законодавство зі зниженим кворумом, допоможе вирішити так звані патові 

(deadlock) ситуації в корпорації, коли учасник/група учасників володіють рівною 

кількістю голосів – 50 : 50 та не можуть зібрати кворум або прийняти необхідне 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print1465209490908512#n457
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рішення з огляду на заперечення іншого учасника/групи учасників щодо 

прийняття такого рішення через антагоністичність інтересів. Таким чином, патові 

ситуації є проблемними не тільки з точки зору складності зібрання кворуму, а й 

можливості набрати достатню кількість голосів для прийняття певного рішення. 

Щодо проблеми прийняття рішення на ЗЗ за існування патової ситуації, то ні 

чинне законодавство, ні судова практика не передбачають жодного механізму їх 

вирішення. Цікавим є досвід зарубіжних країн, зокрема країн англосаксонського 

права, де поширена практика використання договорів між учасниками 

корпорації/акціонерних договорів. 

 Положення цих договорів, як правило, передбачають широкий спектр 

механізмів вирішення патових ситуацій. Не вдаючись до характеристики суті 

кожного механізму, лише зазначимо останні: 1) процедура Russian Roulette 

(«російська рулетка»); 2) процедура Texas shoot-out («техаська перестрілка»);       

3) процедура Dutch auction («голандський аукціон»); 4) процедура multi-choice 

(«багатоваріантна»); 5) deterrence approach («стриманий підхід»). Вищенаведені 

механізми вирішення патових ситуацій можна передбачити в акціонерних угодах; 

3) прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до 

порядку денного загальних зборів також є безумовною підставою для визнання 

недійсним рішення загальних зборів (ч. 6 ст. 42 Закону України «Про АТ», ч.5     

ст. 61 Закону України «Про ГТ», ст. 34 Закону України «Про ТОВ/ТДВ») [219]. 

Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників 

ТОВ/ТДВ, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники 

ТОВ/ТДВ, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань (ч. 5 ст. 33 

Закону України «Про ТОВ/ТДВ»). 

 При цьому, зняття з розгляду питання порядку денного в процесі його 

розгляду із посиланням на відповідні підстави не є розглядом нового питання 

порядку денного (що не включено до порядку денного), оскільки підстави та 

мотиви зняття з розгляду питання порядку денного за своєю суттю є елементами, 

що входять до змісту загального питання, що включене до переліку питань 

порядку денного [218];  
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4) відсутність протоколу загальних зборів ТОВ (ч. 6 ст. 60 Закону України 

«Про ГТ) або відсутність протоколу загальних зборів АТ, підписаного головою і 

секретарем зборів (ст. 46 Закону України «Про АТ») [225]. В цьому аспекті варто 

звернути увагу на те, що раніше протокол загальних зборів ТОВ/ТДВ міг бути 

підписаний як всіма учасниками або їх уповноваженими представниками [224], 

так і головою та секретарем загальних зборів [227]. З прийняттям Закону України 

«Про ТОВ/ТДВ», протокол ЗЗ підписується головою ЗЗ учасників  ТОВ/ТДВ або 

іншою уповноваженою зборами особою. Кожен учасник ТОВ/ТДВ, який взяв 

участь у ЗЗ учасників, може підписати протокол (ч. 4 ст. 33 Закону України «Про 

ТОВ/ТДВ»). Якщо ж рішення ЗЗ приймається шляхом опитування, то письмові 

рішення учасників ТОВ/ТДВ скріплюються, зберігаються разом та набувають 

статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути 

оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма 

учасниками товариства (ч. 8 ст. 36 Закону України «Про ТОВ/ТДВ»). 

При цьому, в АТ протокол підписує саме голова та секретар загальних 

зборів. Факт відсутності протоколу має місце у разі його фактичного не 

складання, не надання оригіналу протоколу. В той же час «дефекти» щодо 

підпису уповноваженими особами протоколу не свідчать про відсутність 

протоколу як окремого документа – рішення загальних зборів. 

Під час вирішення питання про недійсність рішень загальних зборів у 

зв’язку з іншими порушеннями, допущеними під час їх скликання та проведення, 

необхідно оцінити як ці порушення вплинули на прийняття загальними зборами 

відповідного рішення (абз. 3 п. 2.13 Постанови Пленуму ВГС України від 

25.02.2016 року № 4) [247]. 

Деякі особливості передбачені для оскарження рішень загальних зборів АТ 

на підставі ч. 1 ст. 68 Закону України «Про АТ» (рішення щодо злиття, 

приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміни типу товариства; надання згоди на 

вчинення товариством значних правочинів; надання згоди на вчинення 

товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; зміну розміру статутного 

капіталу; відмову від використання переважного права акціонера на придбання 
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акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення ), які акціонер може оскаржити 

виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати 

здійснення обов’язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій 

або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її 

направлення на адресу товариства. Право акціонера вимагати обов’язкового 

викупу належних йому акцій в юридичній літературі отримало назву «право на 

незгоду» [44, c.31-32; 292, с.89]. Зазначимо, що питання поділу АТ в 

Європейському співтоваристві було врегулювано нормами Третьої Директиви 

Ради від 09 жовтня 1978 року [77] та Шостої Директиви Ради від 17 грудня 1982 

року [78]. При цьому Третя та Шоста Директиви були скасовані Директивою (ЄС) 

Європейського Парламенту і Ради № 2017/1132 від 14 червня 2017 року відносно 

деяких аспектів права компаній. Вищевказана Директива є кодифікованим актом, 

який імплементував шість Директив щодо компаній з обмеженою 

відповідальністю (аналог за українським законодавством – АТ та ТОВ) та 

регламентує діяльність таких компаній, їх злиття та поділ [78]. 

Для реалізації акціонером права на оскарження рішення загальних зборів у 

зв’язку з порушенням товариством права акціонера на незгоду, необхідна 

сукупність таких юридичних фактів: 1) реєстрація акціонером для участі в 

загальних зборах; 2) голосування акціонером-власником простих акцій «проти» 

рішення загальних зборів, які передбачені ч. 1 ст. 68 Закону України «Про АТ» 

(для власників простих акцій) та ч. 2 ст. 68 Закону України «Про АТ» (для 

власників привілейованих акцій);  3) прийняття товариством одного з рішень, 

передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 68 Закону України «Про АТ»; 4) направлення 

акціонером вимоги товариству щодо обов’язкового викупу належних акціонеру 

акцій. В цьому аспекті В. Цікало зауважує, що законом не встановлено 

необхідності продажу акціонером усіх (повного пакету) акцій. Акціонер може 

вимагати придбання в нього певної кількості (частини пакету) акцій [322, c. 52];   

5) отримання акціонером письмової відмови в реалізації права вимагати 

здійснення обов’язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій 
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або неотримання відповіді протягом 30 днів з дати направлення вимоги на адресу 

товариства.  

З огляду на статистичні дані судової  практики Верховного Суду, то станом 

на 31 травня 2018 року палатою з розгляду справ щодо корпоративних спорів, 

корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господапського суду у складі 

Верховного Суду було розглянути всього 159 справ, з них 77 справ – це справи 

щодо визнання недійсним рішення ЗЗ [322].  

Вирішити проблему скликання (призначення) та проведення загальних 

зборів можливо шляхом подання позову до суду  про зобов’язання корпорації 

скликати та провести позачергові загальні збори для вирішення певних 

питань порядку денного. Позивачами в такій категорії справ є акціонери, які на 

день подання позову є власниками менше 10 відсотків простих акцій та учасники 

ТОВ/ТДВ, які володіють менше 20 відсотків голосів. В іншому випадку, якщо 

кількість простих акцій/голосів є більшою, то акціонери/учасники наділені правом 

самостійно скликати загальні збори (позачергові) корпорації. Можливість 

подання такого позову підтримується і на рівні судової практики. Так, п. 2.18 

Постанови Пленуму ВГС України від 25.02.2016 року зазначено, що  не 

підлягають задоволенню позови про зобов’язання скликати позачергові загальні 

збори, що подані акціонерами, які на день подання вимоги сукупно є власниками 

10 і більше відсотків простих акцій товариства, учасниками товариства, що 

володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів (ч. 4 ст. 61 Закону України 

«Про ГТ», яка втрачає чинність 17.06.2018 року), оскільки таким учасникам 

(акціонерам, членам) законодавством надане право самостійно скликати 

позачергові загальні збори, якщо правління (голова) не виконує їх вимоги.  

Так, ВГС України своєю Постановою від 22 січня 2008 року по справі         

№ 21/193 [223] залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій без змін, та 

вказав, що суди дійшли до обґрунтованого висновку про зобов’язання скликати 

загальні збори товариства та включення до порядку денного питання, що 

пов’язані з виходом позивача зі складу учасників товариства та проведення 
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державної реєстрації змін до статуту та аудиторської перевірки фінансової 

звітності товариства за 2005-2006 рік.  

Зобов’язання корпорації скликати та провести позачергові загальні збори з 

визначеним порядком денним в судовому порядку не є втручанням в діяльність 

власне корпорації, адже суд не замінює судовим рішенням власне загальні збори 

чи не вирішує питання, що входять до компетенції загальних зборів.  

Право на подання позову щодо зобов’язання товариства здійснити 

обов’язковий викуп акцій пов’язується з незгодою акціонера шляхом 

голосування проти прийняття найбільш важливих та стратегічних рішень в 

діяльності самої корпорації. Левова кількість корпоративних спорів щодо 

застосування права на незгоду (ч. 1, ч. 2 ст. 68 Закону України «Про АТ») 

виникала з приводу  того, чи є підстави для включення в дію «права на незгоду» у 

випадку саме попереднього схвалення загальними зборами рішення щодо 

вчинення значних правочинів, які могли вчинятися протягом одного року з дати 

прийняття такого рішення. Судова практика з цієї проблематики була висвітлена в 

Постанові  Верховного Суду України від 21 травня 2013 року по справі  № 3-

8гc13 [205].  

Судом була висловлена чітка позиція, що законодавець розмежовує поняття 

«рішення про вчинення значного правочину», а також  «рішення про попереднє 

схвалення значних правочинів». При цьому, праву загальним зборам акціонерів 

прийняти рішення про вчинення значного правочину кореспондує обов’язок 

виконавчого органу товариства  вчинити конкретний значний правочин. У той же 

час, прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє схвалення 

значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом року, означає лише 

згоду на можливість вчинення значних правочинів у майбутньому. І це не має 

наслідком реального настання юридичного факту, з яким закон пов’язує 

виникнення в акціонерного товариства обов’язку здійснити викуп акцій 

акціонера.   Вищевказана позиція суду відповідала букві закону, проте не його 

духу. Наведена правова позиція не узгоджувалася з тією метою, якої прагнув 

досягти законодавець, формулюючи норми про можливість акціонера вимагати 
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викупу товариством його акцій [132, с. 371]. Тому, п. 2 ч.1  ст. 68 був викладений 

в редакції Закону № 289-VIII від 07.04.2015 року та доповнений правом акціонера 

на незгоду, в тому числі у випадку голосування акціонером проти  рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значного правочину. Проте, пізніше п. 2     

ч. 2 ст. 68 Закону України «Про АТ» знову був змінений на підставі Закону 2210-

VIII від 16.11.2017 року та право акціонера на незгоду у випадку голосування 

проти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину 

знову було виключено. Такі непоступові дії законодавця лише підкреслюють 

актуальність вищевказаної проблеми та її важливість. 

На рівні чинного корпоративного законодавства акціонер/учасник 

наділений правом на оскарження  рішення загальних зборів, водночас про 

подання позову про визнання недійсним рішення інших органів управління, 

на жаль, мова не йде. Проте, таке право жваво обговорюється в юридичній 

літературі [156, с. 446-448; 279, с. 336-348]. Позов щодо оскарження рішення 

органів управління (наглядової ради та виконавчого органу) може бути поданий, 

якщо такі рішення порушують суб’єктивне корпоративне право та/або інтерес 

акціонера/учасника, незважаючи на відсутність закріпленого на  рівні 

законодавства такого права [92, с. 244].  

У відповідності до п. 2.31 Постанови Пленуму ВГС України від 25.02.2016 

року № 4, під час вирішення спорів про визнання недійсними рішень наглядової 

ради АТ слід виходити з того, що до порядку скликання засідань наглядової ради 

АТ не можуть бути застосовані за аналогією норми, які визначають порядок 

скликання загальних зборів. Підставами визнання недійсними рішень наглядової 

ради можуть бути такі порушення порядку скликання та проведення засідання 

ради, які мали наслідком неправомочність засідання наглядової ради. 

Відповідачем у спорах про визнання недійсним рішення загальних зборів та 

інших керівних органів юридичної особи виступає сама юридична особа (п. 2.7). 

Варто звернути увагу, що позивачем може бути акціонер, який не є членом 

наглядової ради, проте суб’єктивне корпоративне право/інтерес якого 

порушуються прийнятим рішенням. Так, ВГС України в своїй Постанові від 20 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/289-19/paran287#n287
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2210-19/paran1182#n1182
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2210-19/paran1182#n1182
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червня 2017 року по справі № 911/2898/16 акцентував увагу на тому, що 

звернення з позовом акціонера (який може як бути так і не бути членом 

наглядової ради), є захистом носіїв корпоративних прав у відносинах з особою, 

якій вони довірили здійснювати управління товариством, і не може розглядатися в 

площині трудового права, зокрема в аспекті статті 46 КЗпП України. Приймаючи 

участь на загальних зборах товариства позивач, як акціонер, реалізував своє право 

на обрання наглядової ради, до компетенції якої віднесено, зокрема, захист прав 

акціонерів товариства, контроль та регулювання діяльності виконавчого органу 

товариства. 

  З огляду на викладене, колегія суддів погодилася з висновком суду 

апеляційної інстанції про те, що позивач, вважаючи прийняте наглядовою радою 

рішення незаконним, вправі звернутися до господарського суду за захистом 

порушеного права як акціонер з позовом про визнання недійсним рішення 

наглядової ради і такий спір є корпоративним та підлягає розгляду в порядку 

господарського судочинства, у зв’язку з чим суд апеляційної інстанції правильно 

та обґрунтовано спростував безпідставні висновки місцевого господарського суду 

про те, що зазначений спір є трудовим [221]. 

В Постанові Верховного Суду від 13 березня 2018 року по справі                  

№ 910/14494/16 вказано на те, що передбачена ст. 167 ГК України правомочність 

учасника (акціонера, члена) на участь в управлінні господарською організацію 

реалізується ним, зокрема, шляхом виконання повноважень члена наглядової ради 

як органу управління товариством. Відтак корпоративні права учасника 

(акціонера, члена), який є членом наглядової ради, можуть бути визнані 

порушеними внаслідок недотримання порядку скликання і проведення засідання 

наглядової ради, якщо учасник (акціонер, член) не зміг взяти участь у такому 

засіданні, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, 

тобто не зміг реалізувати свої повноваження члена наглядової ради та, відповідно, 

права на управління товариством.  При цьому, відсутність повідомлення позивача 

як члена наглядової ради про дату проведення та порядок денний засідання 

наглядової ради є недотриманням порядку скликання засідання та порушенням 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_282/ed_2017_04_06/pravo1/KD0001.html?pravo=1#282
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корпоративних прав зазначеної особи. ВС не погодився з твердженням судів 

попередніх інстанцій про те, що неподання відповідачем письмових доказів 

повідомлення позивача про дату, час та місце проведення засідання наглядової 

ради не має правового значення та не свідчить про порушення прав позивача як 

члена наглядової ради за умови його присутності на засіданні. Адже необізнаність 

члена наглядової ради про порядок денний та дату проведення засідання 

наглядової ради з урахуванням конкретних обставин справи може перешкодити 

йому належним чином підготуватись до розгляду відповідних питань та виконати 

свої повноваження щодо захисту прав акціонера товариства [197]. 

З оскарженням рішень органів управління дуже тісно пов’язана позовна 

вимога, (позов) щодо оскарження правочину, укладеного корпорацією на 

підставі прийнятого рішення загальних зборів/наглядової ради або взагалі без 

такого рішення (погодження), хоча останнє повинно було прийматися. Доволі 

поширеними підставами для оскарження правочинів, укладених корпорацією є 

підписання правочинів директором від імені корпорації за відсутності у директора 

права на укладення таких правочинів. 

Зокрема, нормами корпоративного права передбачені особливі процедурні 

правила, яким повинні відповідати деякі види правочинів: значні правочини       

(ст. 70 Закону України «Про АТ»),  правочини щодо вчинення яких є 

заінтересованість (ст. 71 Закону України «Про АТ»), обмеження повноважень 

виконавчого органу на самостійне прийняття рішення щодо вчинення певного 

правочину (передбачається, як правило, на рівні локальних нормативно-правових 

актів, зокрема статуту). 

Одноосібне прийняття виконавчим органом рішення щодо укладення 

певного правочину, за відсутності (або всупереч) рішенню загальних зборів, 

наглядової ради породжує питання щодо дотримання вимог законодавства 

самими сторонами правочину під час його укладення, порушення суб’єктивного 

корпоративного права та/або інтересу учасників/акціонерів, порушення інтересів 

контрагента за укладеним правочином. 
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Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з 

порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, 

створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки акціонерного товариства 

лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, 

встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення (ч. 1 

ст. 72 Закону України «Про АТ»). Такий правочин належить до оспорюваних та 

може бути визнаний недійсним за рішенням суду, оскільки пряма вказівка в 

законодавстві щодо його нікчемності відсутня.  

Розглянемо проблему щодо належного позивача в цій категорії спорів. Так, 

ВСУ у своїй Постанові від 21 січня 2015 року по справі № 3-207гc14 [206], 

скасувавши постанову ВГС України вказав на те, що «аналіз наведених норм 

матеріального права з урахуванням положень п. п. 18.1, 18.5.7 Статуту, зважаючи 

на частку позивача у статутному фонді товариства (70 %), дає підстави для 

висновку, що акціонер (учасник) товариства може оспорити договір, вчинений 

господарським товариством, якщо обґрунтує відповідні позовні вимоги 

порушенням його корпоративних прав». Ця Постанова є цікавою тим, що хоча 

ВСУ і закріпив на рівні судової практики можливість оскарження 

учасниками/акціонерами договорів, укладених товариством, якщо підставою 

позову є порушення корпоративних прав, проте акцентував увагу саме на 

мажоритарній участі такого акціонера/учасника. Звичайно, що така позиція не 

вирішує проблему, а лише створює додаткові: якого розміру повинна бути частка 

учасника/акціонера, щоб останній мав право оскаржити правочини, укладені 

корпорацією, наслідком укладення яких є порушення корпоративних прав 

інтересів учасника (акціонера). 

У відповідності до п.2.2 Постанови Пленуму ВГС України від 25.02.2016 

року № 4, законом не передбачено право учасника (засновника, акціонера, члена) 

юридичної особи звертатися до суду за захистом прав чи охоронюваних законом 

інтересів цієї особи поза відносинами представництва. Водночас згідно з 

положеннями статті 16 ЦК України, статті 167 ГК України незалежно від 

суб’єктного складу, якщо учасник (засновник, акціонер, член) юридичної особи 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran97#n97
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/paran1245#n1245
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обґрунтовує позовні вимоги порушенням його корпоративних прав, то він має 

право подати відповідний позов.  

При цьому, Пленум ВГС України не містить рекомендацій щодо розміру 

частки (кількості акцій) позивача, якими останній повинен володіти в статутному 

капіталі корпорації для надання йому права на оскарження укладених 

товариством правочинів. На переконання О. О. Кота, обґрунтованим є право 

учасника на подання відповідного непрямого позову, коли він порушує  

корпоративні права учасника незалежно від розміру його частки [132, с. 382]. 

Позов учасника/акціонера щодо визнання недійсним правочину, укладеного 

корпорацією є за своєю суттю похідним (непрямим). Інститут похідного позову 

частково запроваджений в українському законодавстві щодо відшкодування 

збитків корпорації, які завдані посадовими особам, про що мова йтиме нижче.  

Для застосування учасником/акціонером такого способу захисту як 

визнання недійсним укладеного корпорацією правочину, необхідним є наявність 

легітимного статусу учасника/акціонера, який звертається для опосередкованого 

захисту свого порушеного суб’єктивного корпоративного права/інтересу. Статус 

учасника/акціонера повинен бути з моменту звернення до суду і до моменту 

застосування судом заходів щодо відновлення порушеного права [8, с. 13-14]. 

Позов щодо визнання недійсним та застосування наслідків недійсності 

правочину може бути поданий і самою корпорацією [234]. Цікавим є те, що в 

Республіці Білорусь до суб’єктів оскарження правочинів, укладених корпорацією 

додатково віднесені і члени ради директорів (наглядової ради), а за 

казахстанським законодавством – усі заінтересовані особи, незалежно від виду 

правочину, який визнається недійсним [146]. 

Таким чином, правом на подання позову щодо визнання недійсним 

правочину укладеного корпорацією за українським законодавством наділені:        

1) акціонери/учасники незалежно від розміру частки (кількості простих акцій);     

2) сама корпорація. 

Підставами позову про визнання недійсним правочину є наступні: 

відсутність рішення наглядової ради або загальних зборів про надання згоди на 
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вчинення значного правочину/правочину із заінтересованістю, укладення 

правочину директором з перевищенням своїх повноважень тощо. 

Наслідки вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є 

заінтересованість з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення 

передбачені ч.1 ст. 72 Закону України «Про АТ», останній створює, змінює, 

припиняє цивільні права та обов’язки АТ лише у разі подальшого схвалення 

правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про 

надання згоди на його вчинення. Така редакція ч. 1 ст. 72 Закону України «Про 

АТ» є вдалою, оскільки раніше існувала проблема щодо порядку схвалення, 

визначення органу управління, дії якого можуть свідчити  про наступне схвалення 

правочину: дії виконавчого органу (директора) можуть свідчити про схвалення 

правочину? Чи це повинні бути дії іншого органу управління або органу 

управління, який повинен був приймати рішення про укладення правочину?  

В цьому аспекті цікавою є позиція судової практики. Так, ВСУ 

консервативний у своїй позиції з вищевказаної проблеми та вважає, що значний 

правочин укладений від імені АТ директором з перевищенням повноважень, в 

тому числі за відсутності відповідного рішення наглядової ради або загальних 

зборів на вчинення значного правочину не може бути визнаний недійсним, якщо є 

докази прийняття його АТ до виконання та хоча б часткового виконання. При 

цьому, хоч ВСУ і підтвердив порушення директором порядку укладення значного 

правочину, проте скасував рішення судів попередніх інстанцій в частині визнання 

недійсним договору. Свою позицію ВСУ обґрунтував тим,  що упродовж 

тривалого часу АТ вчиняло дії, спрямовані на виконання оспорюваного договору, 

зокрема підписувало додаткові угоди і специфікації на поставку товару, приймало 

відвантажений товар, здійснювало часткову оплату його вартості. За наявності 

таких фактів судам належало керуватися положеннями статті 241 ЦК України і, 

зокрема, нормою, наведеною у другому реченні частини першої цієї статті. Сама 

по собі відсутність у генерального директора повноважень на укладення від імені 

товариства спірного договору не створює підстави для визнання цього договору 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843280/ed_2016_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843280
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недійсним, оскільки за фактичними обставинами справи договір не тільки 

прийнято до виконання, але і значною мірою виконано [192].  

На нашу думку, застосування ст. 241 ЦК України є загальною по 

відношенню до ст. 72 Закону України «Про АТ». З огляду на те, що спеціальною 

нормою передбачено, що наступне схвалення правочину повинно здійснюватися у 

порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його 

вчинення, тобто загальними зборами чи наглядовою радою, а не будь-яким іншим 

органом управління. Це є позитивним моментом на шляху захисту суб’єктивних 

корпоративних прав та інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин.  

Інститут значного правочину та правочину із заінтересованістю із 

прийняттям Закону України «Про ТОВ/ТДВ» запроваджений і по відношенню 

ТОВ/ТДВ. Так, у відповідності до ч. 2, 3 ст. 44 вищевказаного закону, значним є 

правочин, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого 

правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на 

кінець попереднього кварталу. При цьому, статутом ТОВ/ТДВ можуть 

встановлюватися особливості щодо вчинення інших правочинів, 

запроваджуватися критерії щодо визнання певних правочинів значними, порядок 

прийняття рішення (схвалення) на їх вчинення тощо.  

Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість, якщо він 

укладається ТОВ/ТДВ з будь-ким із таких осіб: 1) посадовою особою ТОВ/ТДВ 

або її афілійованою особою; 2) учасником, який одноосібно або спільно з 

афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного 

капіталу ТОВ/ТДВ, або його афілійованими особами; 3) юридичною особою, в 

якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2, є членом органу товариства;     

4) іншою особою, визначеною статутом ТОВ/ТДВ (ч. 1 ст. 45 Закону Україин 

«Про ТОВ/ТДВ»). При цьому порядок вчинення правочинів із заінтересованістю 

встановлюється виключно на рівні статуту. Відповідні положення можуть бути 

внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням 

загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники ТОВ/ТДВ. Якщо 

учасники ТОВ/ТДВ не дійшли згоди про встановлення у статуті порядку 
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погодження щодо правочинів із заінтересованістю, то правила ст. 45 Закону 

України «Про ТОВ/ТДВ» не застосовуються (ч.ч. 2, 3 ст. 45 Закону Україин «Про 

ТОВ/ТДВ»). 

Посадові особи ТОВ/ТДВ, винні у порушенні порядку вчинення як значних 

правочинів, так і правочинів із заінтересованістю, солідарно відповідають за 

збитки, завдані ТОВ/ТДВ (ч. 5 ст. 44, ч. 4 ст. 45 Закону України «Про ТОВ/ТДВ»). 

У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо 

представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли 

юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не 

знати про такі обмеження. Якщо члени органу юридичної особи та інші особи, які 

відповідно до закону чи установчих документів виступають від імені юридичної 

особи порушують свої обов’язки щодо представництва, вони несуть солідарну 

відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі (ч. ч. 3, 4 ст. 92 ЦК 

України).  

Самих лише порушень нормативних приписів є недостатньо для визнання 

правочинів, укладених корпорацією недійсними, на що також звертається увага в 

правовій доктрині [186, c. 626-627]. Предметом доказування повинно бути також 

наступне:  1) сторона за правочином (контрагент) знала або за всіма обставинами 

не могла не знати про порушення порядку укладення правочину (відсутність 

рішення загальних зборів або погодження наглядовою радою), перевищення 

повноважень директором. При цьому обов’язок доведення зворотнього 

покладається на вказаних контрагентів (а не позивачів) [92, с. 248].  

Так, ВСУ України скасував рішення судів першої, апеляційної та касаційної 

інстанції та повернув справу на новий розгляд до суду першої інстанції, вказавши, 

що для визнання недійсним договору, укладеного виконавчим органом товариства 

(директором) з третьою особою, з огляду на порушення цим органом 

установленого обмеження повноважень щодо представництва, не має 

самостійного юридичного значення сам по собі той факт, що згодом визнане 

недійсним у судовому порядку рішення загальних зборів учасників товариства 

про обрання (призначення) виконавчого органу, згідно з яким виконавчий орган 
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діяв на момент укладення договору. Такий договір може бути визнаний недійсним 

із зазначених підстав у тому разі, якщо буде встановлено, що сама третя особа, 

контрагент юридичної особи за договором, діяла недобросовісно і нерозумно. 

Тобто, третя особа знала або за всіма обставинами, проявивши розумну обачність, 

не могла не знати про обмеження в повноваженнях виконавчого органу 

товариства. Закон не установлює виключного переліку обставин, які свідчать про 

недобросовісність чи нерозумність дій третьої особи у відносинах із юридичною 

особою. Тому, висновок про добросовісність поведінки третьої особи залежить 

від того, чи відповідало укладення договору її внутрішній волі, чи бажала третя 

особа реального настання правових наслідків, що обумовлені договором, і чи 

настали такі наслідки насправді.  

Таким чином, підлягає оцінці не лише поведінка третьої особи до та в 

момент укладення оспорюваного договору, але й після його укладення, зокрема 

чи виконала третя особа свої обов’язки за договором, у який спосіб, як у 

подальшому третя особа розпорядилася одержаним за оспорюваним договором, 

чи не було залучення  третьої особи до участі в укладенні договору формальною 

дією, спрямованою на подальше відчуження предмета договору з метою 

протиправного позбавлення юридичної особи права власності на майно [196];           

2) надання доказів на підтвердження факту наявності збитків (в тому числі 

упущеної вигоди) для самої корпорації та учасників/акціонерів, завданих 

укладеним правочином; 3) наявність факту порушеного суб’єктивного 

корпоративного права/інтересу у позивача.  

Позов про переведення прав та обов’язків покупця акцій (частки або її 

частини у статутному капіталі) у зв’язку з порушенням переважного права 

на  придбання може бути поданий: 1) акціонерами приватних АТ у зв’язку з 

порушенням їхнього переважного права на придбання акцій, що продаються 

іншими акціонерами товариства третій особі; 2) акціонерами публічних АТ та 

акціонерами - власниками привілейованих акцій у зв’язку з порушенням їхнього 

переважного права на придбання акцій додаткової емісії, що розповсюджуються 

шляхом приватного розміщення; 3) якщо це встановлено статутом АТ, то 
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переважне право надається також акціонеру - власнику привілейованих акцій у 

процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій; 4 ) учасником 

ТОВ/ТДВ у зв’язку з порушенням його переважного права на купівлю частки (її 

частини) у статутному капіталі товариства. При цьому, сам договір купівлі-

продажу акцій (частки в статутному капіталі) недійсним не визнається.  

Підставами подання позову про переведення прав та обов’язків покупця 

акцій (частки в статутному капіталі) можуть бути наступні: відчуження акцій 

(частки в СК) третій особі без попереднього повідомлення акціонерів/учасників, 

що мають переважне право на таку купівлю; або відчуження на користь третьої 

особи до закінчення строку попереднього повідомлення акціонерів/учасників, що 

мають переважне право на таку купівлю; укладення удаваних правочинів (міни, 

дарування тощо) з метою штучного обходу норм законодавства про переважні 

права. 

У відповідності до абз. 3 п. 4.10 Постанови Пленуму ВГС України від 

25.02.2016 року № 4, згідно з ч. 4 ст. 362 ЦК України, у разі продажу частки у 

праві спільної часткової власності з порушенням переважного права купівлі, 

співвласник може пред’явити до суду позов про переведення на нього прав та 

обов’язків покупця. Наведена норма застосовувалася за аналогією до випадків 

порушення переважного права учасника ТОВ (ТДВ) на купівлю частки у 

статутному капіталі. При цьому ця норма застосовується до відповідних позовів 

учасників товариства лише з обмеженнями, передбаченими нею.  

Cудовою практикою була чітко висловлена позиція, що відносини стосовно 

продажу саме акцій і відносини щодо продажу частки у спільній частковій 

власності не є подібними, мають різний за своєю юридичною природою об’єкт, 

різну правову природу. Акція не є часткою у спільній частковій власності 

(частиною речі), а є окремими об’єктом цивільних прав і засвідчує корпоративні 

права акціонера щодо АТ, а не право власності акціонера на майно АТ, власником 

якого є саме АТ як юридична особа [209]. При цьому, ч. 5 ст. 7 Закону України 

«Про АТ» встановлений 3 (трьох) місячний строк позовної давності для звернення 

до суду з позовом щодо переведення на акціонера-позивача прав та обов’язків 
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покупця акцій з дня коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення 

свого переважного права. 

На нашу думку, відмінні підходи до застосування за аналогією ч. 4 ст. 362 

ЦК України у разі продажу частки в СК та не поширення її положень у випадку 

відчуження акцій, потребує певної уніфікації. Частка в СК та частка у праві 

спільної часткової власності також не є подібними поняттями, частка в СК 

засвідчує корпоративні права учасника щодо ТОВ/ТДВ і не встановлює           

будь-якого відношення власності стосовно майна самого  ТОВ/ТДВ. Вирішення 

цієї проблеми запропоновано в ч. 5 ст. 20 Закону України «Про ТОВ/ТДВ», 

зокрема передбачається що учасник ТОВ/ТДВ має право вимагати в судовому 

порядку переведення на себе прав і обов’язків покупця частки (частини частки), 

якщо переважне право такого учасника є порушеним. Позовна давність за такими 

вимогами становить один рік. У зв’язку із застосуванням принципу 

пропорційності, передбаченого ч. 3 ст. 7 Закону України «Про АТ», ч. 3 ст. 53 

Закону України «Про ГТ», ч. 2 ст. 20 Закону України «Про ТОВ/ТДВ», варто 

зазначити, що останній має місце лише у випадку, коли до суду звернулося 

декілька акціонерів/учасників, якщо ж має місце подання позову лише одним 

акціонером/учасником, то він має право претендувати на всю кількість акцій 

(частку в СК), яка була продана з порушенням переважного права останнього 

[143, с. 85-86].  

При цьому, правило «переважних прав» не застосовується у відношенні 

одного акціонера/учасника по відношенню до іншого, оскільки останні як носії 

суб’єктивних корпоративних прав мають рівні права та обов’язки. Вищесказане 

підтримується і на рівні судової практики ВГС та ВСУ [210, 194]. 

У випадку укладення удаваних правочинів (наприклад, міни, дарування 

акцій, частки в СК), які вчинені сторонами для приховання іншого правочину, 

який вони насправді вчинили (купівля-продаж) для штучного обходу інституту 

переважних прав, то відносини сторін регулюються правилами щодо правочину, 

який сторони насправді вчинили (купівля-продаж). За удаваним правочином 

сторони умисно оформляють один правочин, але між ними насправді 
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встановлюються інші правовідносини. Проте, як свідчить судова практика [228], 

доволі складно надати належні та достатні докази на підтвердження факту 

удаваності правочину. У цьому разі не може бути застосований спосіб захисту як 

визнання правочину (договору) удаваним та застосування до нього положення, 

що регулюють правовідносини за договорами купівлі-продажу акцій (частки в 

статутному капіталі).  

 Так, ВГС України в Постанові від 18 лютого 2015 року по справі                 

№ 910/10184/14, скасувавши рішення судів попередніх інстанцій, вказав на  

неправильне застосування до спірних правовідносин норм щодо купівлі-продажу, 

в частині переважного права купівлі  співвласником часток статутного капіталу та 

пакетів акцій, оскільки в цих угодах відсутня обов’язкова ознака договору 

купівлі-продажу – оплата товару грошима як загальним еквівалентом вартості, що 

вбачається з судових рішень, а до міни такими особливими об’єктами як майнові 

права, засновані на праві власності на частку в статутному капіталі ТОВ та пакеті 

акцій ПрАТ, не можна застосовувати  загальні положення договору              

купівлі-продажу в частині переведення прав та обов’язків покупця, тому що це 

суперечить самій суті зобов’язань за спірними договорами [220].   

Досить часто способами захисту, які використовуються позивачем у 

випадку укладення удаваних правочинів є наступні: визнання правочину 

(договору) удаваним,  визнання переважного права; визнання недійсним 

правочину як удаваного правочину, про переведення прав і обов’язків покупця; 

повернення грошових коштів, сплачених за удаваною угодою, за рахунок коштів, 

внесених на депозит суду тощо [302].  

Застосування такого специфічного способу захисту як переведення прав та 

обов’язків покупця акцій (частки в СК) потребує поетапної деталізації самої 

процедури (механізму) в рамках судової форми захисту. Доцільно виділити такі 

етапи: 1) подання позову про переведення прав та обов’язків покупця за 

укладеним договором (правочином). Позивачами у такій категорії справ є 

акціонери, учасники, чиї переважні права на купівлю акцій (частки) були 

порушені. На стороні відповідача виникає множинність (сторони за укладеним 
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спірним договором: покупець та продавець); 2) подання до господарського суду 

разом з позовною заявою або витребування судом наступних доказів: статуту 

(якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту, то витягу з єдиного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), 

реєстру акціонерів станом на дату укладення спірного договору (правочину);        

3) залучення господарським судом як третіх осіб без самостійних вимог всіх осіб, 

які є учасниками/акціонерами товариства на дату укладення спірного договору;   

4) зміна процесуального статусу третіх осіб без самостійних вимог на третіх осіб 

із самостійними вимогами у випадку виявлення останніми бажання придбати 

відчуженні акції (частку в СК); 5) подання третіми особами із самостійними 

вимогами позову; 6) внесення на депозит суду позивачами та третіми особами із 

самостійними вимогами коштів, що пропорційно вартості акцій (частки) за 

укладеним спірним договором, на яку «претендує» кожен із акціонерів/учасників; 

7) розгляд справи по суті, винесення рішення. У випадку задоволення позовних 

вимог, суд приймає рішення з урахуванням принципу пропорційності та 

переводить права та обов’язки покупця пропорційно до розміру належної йому 

частки (акцій). Одночасно суд повинен в рішенні вказати суму, що підлягає 

поверненню з депозитного рахунку суду позивачу, а яка сума (її частина) 

сплачується покупцю за спірним договором. 

Позови про визнання недійсними установчих документів або їх частин, 

змін до них можуть бути подані учасниками/акціонерами і такі спори є 

корпоративними, оскільки установчі документи юридичної особи 

затверджуються під час її створення, подаються для державної реєстрації та в 

подальшому регулюють відносини щодо управління нею (п. 1.3 Постанови 

Пленуму ВГС України від 25.02.2016 року № 4) [247]. Вимога про визнання 

недійсними установчих документів або їх частин, змін до них, як правило, є 

похідною від вимоги щодо визнання недійсним рішення загальних зборів, якими 

затверджена відповідна редакція статуту.  

Розглядаючи проблематику визнання недійсним установчого документу 

корпорації (для АТ, ТОВ, ТДВ – це виключно статут) слід керуватися п. 2 ч.1      

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran608#n608
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ст. 110 ЦК України, а саме: допущені при створенні корпорації порушення, які не 

можна усунути є підставою для визнання недійсним статуту. Підставами позову 

про визнання недійсним статуту є відсутність в статуті відомостей, які є 

обов’язковими в силу імперативних норм корпоративного законодавства, 

визначені статтями 88, 120, 134, 143, 151, 154 ЦК України, статтями 57, 82 ГК 

України, статтями 4, 51, 65, 67, 76 Закону України «Про господарські товариства», 

статтею 13 Закону України «Про акціонерні товариства»,  (абз. 2 п. 5.1 Постанови 

Пленуму ВГС України від 25.02.2016 року № 4) [247], які не можна усунути. 

Обов’язковими відомостями для статуту ТОВ/ТДВ є наступні: 1) повне та 

скорочене (за наявності) найменування товариства; 2) органи управління 

товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень; 3) порядок вступу 

до товариства та виходу з нього (ч. 5 ст. 11 Закону України «Про ТОВ/ТДВ»). 

Ключовим моментом є неможливість усунення допущених порушень при 

створенні корпорації.  

Подання учасником/акціонером позову про ліквідацію юридичної особи 

чи скасування її державної реєстрації є доволі поширеним, водночас позитивна 

судова практика задоволення таких позовів майже відсутня. Підставою позову 

про ліквідацію чи скасування державної реєстрації  корпорації є  допущені при 

створенні корпорації порушення, які не можна усунути. Так, ВГС України 

скасував рішення апеляційної інстанції та залишив в силі рішення суду першої 

інстанції, яким припинено юридичну особу шляхом її ліквідації на тій підставі, 

що остання не змінила своєї організаційно-правової форми та не зменшила 

кількість учасників до максимально допустимої протягом законодавчо 

встановленого строку [230]. Водночас дискусійним є можливість застосовувати до 

наведеної вище ситуації норми ч. 2 ст. 110 ЦК України, оскільки порушення мали 

місце не під час створення юридичної особи, а в процесі її діяльності у зв’язку з 

не приведенням її установчих документів у відповідність із діючим 

корпоративним законодавством.  

Позов учасників/акціонерів щодо скасування державної реєстрації 

(змін) установчих документів є  похідним від вимог про визнання недійсними 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran476#n476
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran693#n693
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran756#n756
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran806#n806
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran875#n875
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran906#n906
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/paran416#n416
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/paran677#n677
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17
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рішень загальних зборів та вимог щодо визнання недійсними установчих 

документів або їх частин, змін до них [211, 216]. В такій категорії справ 

обов’язковим є залучення державного реєстратора як третьої особи без 

самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача. 

У відповідності до п. 13 ч. 1 ст. 20 ГПК України, позовні вимоги щодо 

реєстраційних дій (наприклад, скасування державної реєстрації юридичної особи, 

установчих документів або змін до них) належать до юрисдикції господарських 

судів, якщо такі вимоги є похідними від спору, що виник з корпоративних 

відносин, якщо цей спір підлягає розгляду в господарському суді і переданий на 

його розгляд разом з такими вимогами. 

Позов учасника/акціонера про стягнення дивідендів може бути поданий 

учасником/акціонером лише у відношенні оголошених до виплати дивідендів, 

проте не виплачених. 

Підставами позову можуть бути наступні: 1) неможливість скликати 

загальні збори для розгляду питання щодо виплати дивідендів; 2) невинесення 

питання щодо виплати дивідендів на розгляд загальних зборів; 3) відсутність 

рішення загальних зборів щодо виплати дивідендів; 4) прийняття рішення про 

виплату дивідендів лише у відношенні певних акціонерів/учасників;                       

5) оскарження розміру дивідендів, що оголошені до виплати тощо. 

Аналізуючи чинне законодавство з питань виплати дивідендів, варто 

звернути увагу на недосконалість законодавчої техніки, яка проявляється  у 

нормативному визначенні поняття «дивіденд»,  що в свою чергу зумовлює 

проблему визначення бази нарахування дивідендів. Наприклад, згідно з п. 14.1.19 

ст. 14 ПК України, абз.2 ч. 1 ст. 88 ГК України, абз. 2 ч. 1 ст. 116 ЦК  України 

базою для виплати дивідендів є прибуток, проте відсутнє уточнення на вид 

останнього: чи то чистий прибуток, чи, можливо, нерозподілений.  

Ч. 1 ст. 25 Закону України «Про ТОВ/ТДВ» передбачає, що виплата 

дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства. В Листі 

Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 

від 09 березня 2011 року № 2391 [262] дивіденд визначається як частина лише 
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чистого прибутку АТ, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну 

йому акцію певного типу та/або класу. В Положенні (стандарті) бухгалтерського 

обліку № 15 «Дохід» в п. 4 також «дивіденд» визначається як частина лише 

чистого прибутку [253]. В свою чергу, абз. 1, 2 ч. 2 ст. 30 Закону України «Про 

АТ» базою нарахування та виплати дивідендів визначає чистий прибуток звітного 

року та/або нерозподілений прибуток.  

В корпорації нерідко виникають ситуації, коли за результатами звітного 

року відсутній чистий прибуток, чи навіть мають місце збитки з огляду на 

ризиковий характер господарської діяльності, проте нерозподілений прибуток 

минулих років наявний. До прийняття Закону України «Про АТ» законодавство 

не передбачало можливості спрямовувати нерозподілений прибуток на виплату 

дивідендів. Таким чином, вперше на рівні законодавства була нормативно 

закріплена можливість для акціонерних товариств виплачувати  дивіденди за 

рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Заслуговує на увагу те, що 

дивіденди можуть виплачуватися: 1) лише з чистого прибутку звітного року;        

2) лише з нерозподіленого прибутку минулих років; 3) комбінованим способом: 

як за рахунок чистого прибутку, так і за рахунок нерозподіленого прибутку. Такі 

зміни в законодавстві є додатковим механізмом захисту суб’єктивних 

корпоративних прав та інтересів учасників/акціонерів на отримання прибутку.  

З огляду на вищевикладене, пропонуємо внести зміни до ч. 1 ст. 30 Закону 

України «Про АТ» і викласти останню в наступній редакції: «Дивіденд –  це 

частина   чистого   прибутку та/або нерозподіленого прибутку акціонерного 

товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому  

акцію  певного типу та/або класу». Аналогічну норму доцільно закріпити і щодо 

інших організаційно-правових форм корпорацій, зокрема внести зміни до ч. 1      

ст. 26 Закону України «Про ТОВ/ТДВ» та викласти останню в наступній редакції: 

«Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку та/або 

нерозподіленого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на 

день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх 

часток».  
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Гарантії щодо виплати дивідендів, за наявності прибутку корпорації, 

повинні існувати для всіх власників корпоративних прав, незалежно від типу 

акцій, розміру частки в статутному капіталі тощо. Обов’язок корпорації щодо 

нарахування дивідендів повинен стати однією із таких гарантій. Лише за умови 

відсутності прибутку корпорації, виплата дивідендів на прості акції/частку не 

повинні здійснюватися. В свою чергу, у випадку лише відсутності (а не 

недостатності коштів, як це вказано у абз. 5 ч. 2 ст. 30 Закону України «Про АТ») 

чистого/нерозподіленого прибутку, виплата дивідендів за привілейованими 

акціями повинна забезпечуватися за рахунок коштів резервного капіталу або 

спеціального фонду для виплати дивідендів, що повинно бути додатковою 

гарантією отримання доходу від здійсненої інвестиції саме для                

акціонерів-власників привілейованих акцій.  

Як зазначив С. Д. Могилевський, право на отримання дивідендів є 

безумовним правом [169, с.79]. В свою чергу, на думку В. В. Лаптева, право на 

отримання дивідендів є умовним, оскільки виникає за умови отримання 

товариством прибутку та оголошення про виплату дивідендів [152, с.67-68]. З 

вищенаведеними точками зору можна погодитися частково, оскільки право на 

отримання дивідендів за привілейованими акціями є безумовним.  В свою чергу, 

право на отримання дивідендів за простими акціями та на частку в статутному 

капіталі є умовним, тобто таким, що залежить від факту наявності/відсутності 

прибутку корпорації.  

          Окрім чітко зафіксованого обов’язку корпорації щодо виплати дивідендів, 

необхідно передбачити хоча б мінімальний розмір останніх, що було б 

додатковою гарантією захисту прав та законних інтересів власників 

корпоративних прав. Наприклад, у Швейцарії на виплату дивідендів 

спрямовується не менше 5 % від річного чистого доходу. Доцільно було б на 

законодавчому рівні закріпити аналогічну норму, в той же час надати можливість 

в статуті корпорації передбачити як більший так і менший розмір відсотку.  

При цьому, важливо звернути увагу на той факт, що ч. 5 ст. 11 Закону 

України «Про управління об’єктами державної власності» передбачено обов’язок 
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господарської організації, у статутному капіталі якої є корпоративні права 

держави, за підсумками календарного року спрямовувати частину чистого 

прибутку на виплату дивідендів згідно з порядком затвердженим Кабінетом 

Міністрів України. Зокрема, Постановою Кабінету Міністрів України від 28 

лютого 2018 року № 139 затверджено базовий норматив відрахування частки 

прибутку вищевказаних господарських організацій, що спрямовуються на виплату 

дивідендів державі за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 

році у розмірі 75 відсотків. Вищевказане підтверджує необхідність встановлення 

мінімального розміру відсотку від річного чистого доходу корпорації для 

спрямування останнього на виплату дивідендів всім учасникам/акціонерам, а не 

лише державі. 

Підтримуємо точку зору О. Янкової щодо необхідності обмежити право 

загальних зборів корпорації щодо самостійного прийняття рішення про 

нарахування та виплату дивідендів [340, с.79-80]. Згідно з чинним законодавством 

(п. 15 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про АТ», п. 12 ч. 2 ст. 30 Закону України «Про 

ТОВ/ТДВ»), до  виключної компетенції загальних зборів корпорації належить 

прийняття рішення про виплату дивідендів (як для простих так і привілейованих 

акцій, часток) та їх розмір (для простих акцій/часток).   Вище вказана норма є 

гарантією захисту прав акціонерів/учасників на отримання частини прибутку. 

Тобто, законодавчо закріплене необмежене право загальних зборів корпорації 

самостійно приймати рішення щодо розміру дивідендів, які підлягають виплаті. У 

деяких країнах, наприклад, США, Німеччині, Великобританії, власники 

корпоративних прав не можуть змінювати розмір дивідендів, що запропонований 

радою директорів (наглядовою радою). З огляду на повноваження наглядової 

ради, її склад, можливість утворення  в її складі комітетів, які б опікувалися 

фінансовими питаннями, то доцільно ввірити питання визначення розміру 

дивідендів що підлягають виплаті саме цьому органу. 

З огляду на існування в корпорації різноманітних груп інтересів, 

доцільним є обмеження права загальних зборів корпорації приймати рішення 

щодо виплати дивідендів. Одним із механізмів, що допоміг би досягти 
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вищевказане, є закріплення заборони загальним зборам приймати рішення про 

виплату дивідендів у більшому розмірі, аніж запропонований наглядовою радою. 

Такий своєрідний механізм «стримання і противаг» між органами корпорації 

сприятиме попередженню корпоративних конфліктів та забезпеченню балансу 

інтересів різних груп учасників корпорації. У випадку неможливості скликати 

загальні збори корпорації або відсутності кворуму для прийняття рішення про 

виплату дивідендів у встановлений строк, пропонується передбачити можливість 

прийняття рішення про  виплату дивідендів саме  наглядовою радою. 

З огляду на вищевикладене, пропонуємо: 1) доповнити ч. 3 ст. 30 Закону 

України «Про АТ» абзацом 3 наступного змісту: «Розмір дивідендів як за 

простими так і за привілейованими акціями не може бути менше 5% від чистого 

прибутку звітного року (нерозподіленого прибутку минулих років), якщо інший 

розмір не визначений статутом акціонерного товариства. Розмір дивідендів як за 

простими так і за привілейованими акціями не може бути більшим, аніж 

запропонований наглядовою радою. Рішення про розмір дивідендів, які 

підлягають виплаті приймається наглядовою радою, якщо таке рішення не було 

прийняте на загальних зборах акціонерного товариства»; 2) доповнити ст. 26 

Закону України «Про ТОВ/ТДВ» ч. 6 наступного змісту: «Розмір дивідендів не 

може бути менше 5% від чистого прибутку звітного року (нерозподіленого 

прибутку минулих років), якщо інший розмір не визначений статутом товариства. 

Розмір дивідендів не може бути більшим, аніж запропонований наглядовою 

радою. Рішення про розмір дивідендів, які підлягають виплаті приймається 

наглядовою радою, якщо таке рішення не було прийняте на загальних зборах 

товариства». 

Доцільно передбачити чіткий строк, після закінчення якого власник 

корпоративних прав позбавляється права на отримання оголошених дивідендів. 

Насамперед, О. В. Щербина пропонує загальний термін позовної давності, після 

закінчення якого акціонер втрачає право на не отримані вчасно дивіденди [339, с. 

61]. Таким чином, власники корпоративних прав матимуть реальну можливість 

звертатися до суду з позовами щодо захисту своїх корпоративних прав на 
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отримання дивідендів, підставою якого буде норма закону і, як наслідок, 

порушене право, а не «потенційно» порушені інтереси. Дійсно, така пропозиція є 

слушною. На розвиток вищевказаної точки зору доцільно також зазначити, що 

статутом корпорації може передбачатися і більш тривалий строк позовної 

давності, надаючи тим самим можливість на локальному рівні запровадити 

додаткову гарантію захисту прав акціонера/учасника корпорації. 

З огляду на зарубіжний досвід, зокрема Російської Федерації, на 

законодавчому рівні обмежується максимальний термін, протягом якого власник 

корпоративних прав має право звертатися до суду. Так, в ч. 4 ст. 42 Федерального 

Закону «Про акціонерні товариства» передбачено, що «зазначений термін не може 

перевищувати п’ять років з дня закінчення строку виплати дивідендів». Надаючи 

додаткові гарантії щодо реалізації правомочності на отримання дивідендів, 

водночас необхідно передбачати механізми запобігання зловживаннями своїми 

можливостями. В свою чергу, вищевказана норма буде забезпечувати певний 

баланс між індивідуальним та загально корпоративним інтересом та сприятиме 

захисту корпоративних прав та інтересів всіх суб’єктів корпоративних 

правовідносин.  

Доволі проблемним є питання щодо періодичності виплати дивідендів.  

Для виплат дивідендів цей період становить рік (абз.1, 2 ч. 2 ст. 30 Закону України 

«Про АТ»), що по суті означає заборону виплачувати дивіденди за інші періоди. 

Стосовно виплат за простими акціями/частками в СК в ТОВ/ТДВ, то нормативно 

цей строк не визначений зовсім. Відмінностей між періодичністю виплати 

дивідендів на акції з огляду на їх тип існувати не повинно, оскільки порушується 

принцип рівності акціонерів/учасників. Звітний період, за який можуть 

виплачуватися дивіденди, пропонуємо встановити наступний: рік, дев’ять місяців, 

півроку, квартал. Відповідно, на локальному рівні учасники корпорації матимуть 

можливість обрати один із запропонованих вище періодів. При виборі 

конкретного періоду виплати дивідендів необхідно враховувати кількісний склад 

учасників корпорації, що зумовлює певні труднощі у скликанні загальних зборів. 

До того ж, ч. 3 ст. 26 Закону України «Про ТОВ/ТДВ» передбачено, що дивіденди 
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можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не 

передбачено статутом. З огляду на вищевикладене, пропонуємо аналогічну норму 

закріпити і у відношенні АТ шляхом доповнення ст. 30 Закону України «Про АТ» 

ч. 6 наступного змісту: «Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, 

що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом акціонерного 

товариства». 

Способами судового захисту права на отримання дивідендів можуть бути 

наступні: 1) зобов’язання корпорації виплатити оголошені дивіденди; 2) стягнути 

збитки від інфляції на підставі ст. 625 ЦК України; 3) стягнути 3% річних на суми 

не виплачених, але оголошених дивідендів на підставі ст. 625 ЦК України. 

Найбільш поширеною підставою відмови в задоволенні позову є 

відсутність рішення загальних зборів про виплату дивідендів, без наявності якого 

рішення суду є втручанням у діяльність товариства, оскільки розгляд цього 

питання відповідно до законодавства належить до виключної компетенції 

товариства [212].  

Цікавою для аналізу є Постанова Верховного Суду (далі по тексту – ВС) 

від 14 березня 2018 року по справі № 908/1043/17. В цій справі суд касаційної 

інстанції відмовив в задоволенні касаційної скарги та залишив в силі Постанову 

суду апеляційної інстанції, вказавши на відсутність порушення прав позивача 

(акціонера) на отримання дивідендів оспорюваним рішенням наглядової ради. 

Свою Постанову ВС мотивував наступним. Порушення права пов’язано з 

позбавленням його володільця можливості здійснити (реалізувати) своє право 

повністю або частково. Якщо за результатами розгляду справи факту такого 

порушення не встановлено, у господарського суду немає правових підстав для 

задоволення позову. Не можна задовольняти позовні вимоги щодо захисту права, 

яке може бути порушено у майбутньому і щодо якого невідомо, чи буде воно 

порушено [198]. Як бачимо з вищевикладених висновків ВС, останній відстоює 

позицію проти превентивних позовів за відсутності факту реально порушеного 

суб’єктивного корпоративного права/інтересу.  
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Позов про зобов’язання вчинити певні дії або утриматися від 

вчинення певних дій спрямований на примус в судовому порядку суб’єкта 

корпоративних правовідносин  виконати свій обов’язок або утриматися від дій, 

які порушують або можуть порушити суб’єктивні корпоративні права та/або 

інтереси позивача. Розглянемо доволі поширений у судовій практиці спосіб 

захисту учасника/акціонера як зобов’язання товариства надати інформацію про 

діяльність останнього. 

Корпорація зобов’язана надавати на вимогу учасника/акціонера лише 

документи звітного характеру (річні баланси, звіти про фінансово-господарську 

діяльність товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів 

управління товариства) та інформацію, що міститься в установчих документах 

товариства, а не будь-яку інформацію щодо господарської діяльності товариства, 

якщо інше не передбачено установчими документами (п. 2.33 Постанови Пленуму 

ВГС України від 25.02.2016 року № 4) [247]. Такі рекомендації Пленуму ВГС 

України напрацьовані з огляду на позицію ВСУ, висловлену ним в ряді Постанов 

[203, 207, 202]. Водночас таке звужене тлумачення судом права на отримання 

інформації, на нашу думку, не є виправданим, адже чому учасник/акціонер не 

може отримати іншу інформацію про діяльність товариства з метою реалізації 

своїх корпоративних прав (наприклад, про укладені договори товариством, 

фінансові показники діяльності, висновки аудиторів, бізнес-плани тощо). 

Погоджуємося з точкою зору О. О. Кота, що якщо під виглядом одержання права 

на інформацію, учасник блокує нормальну роботу товариства та прагне отримати 

неважливу для здійснення корпоративних прав інформацію, то товариство може 

відмовити в наданні такої інформації [132, с. 389]. 

Законодавство не встановлює обмежень щодо періоду часу, за який 

учасник товариства має право отримувати інформацію (проте не раніше дня 

набуття статусу акціонера/учасника). Чинним законодавством не передбачено 

обов’язку товариства надавати учаснику запитувану ним інформацію в 

письмовому вигляді (у вигляді ксерокопій), а лише встановлено обов’язок 

надавати учаснику товариства для ознайомлення визначену законом інформацію, 
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з якої вже сам учасник має право робити виписки, фотографії, копії (п. 2.33 

Постанови Пленуму ВГС України від 25.02.2016 року № 4) [247]. 

Підставами позову про визнання права власності на майно, передане 

юридичній особі як вклад до СК можуть бути наступні: 1) передання учасником 

майна як вклад до СК власником якого учасник не є; 2) передання до СК майна, 

що перебуває під забороною відчуження, арештом, податковою заставою тощо;    

3) передання до СК майна, яке не може бути предметом відчуження (вилучені з 

господарського обороту, самочинне будівництво) тощо. Спори між учасниками 

(засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи та юридичною особою 

щодо права власності на майно, передане юридичній особі як вклад до статутного 

(складеного) капіталу є корпоративними (п. 1.5 Постанови Пленуму ВГС України 

від 25.02.2016 року № 4) [247]. В цій категорії спорів, вимога щодо визнання 

права власності на спірне майно, за рахунок якого сформувався СК, як правило, є 

похідною від вимоги щодо визнання недійсним рішення ЗЗ, якими затверджений 

порядок формування СК, визнання недійсним статуту (в частині), визнання 

недійсним договору щодо внесення до СК спірного майна тощо. Відповідно, 

позов (позовні вимоги) щодо реєстрації майна або скасування державної 

реєстрації майна, якщо останній є похідним від спору, що виник з 

корпоративних правовідносин (наприклад, спір щодо визнання права власності на 

майно, передане юридичній особі як вклад до СК) також розглядається за 

правилами господарського судочинства. Так, ГПК України в редакції Закону 

України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів № 2147-VIII від 03.10.2017 

[246], який вступив в силу 15.12.2017 року, передбачає віднесення до юрисдикції 

господарських судів вимог щодо реєстрації майна та майнових прав, інших 

реєстраційних дій, визнання недійсними актів, що порушують право на майно 

(майнові права), якщо такі вимоги є похідними від корпоративного спору (п. 13 

ст. 20). До прийняття вказаної норми, суди, як правило, розглядали такі вимоги в 

порядку адміністративного судочинства. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2147-19/paran6#n6
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Позов про відшкодування збитків, завданих посадовою особою (в тому 

числі посадовою особою, повноваження якої припиненні) корпорації діями 

(бездіяльністю) такої посадової особи є похідним. Можливість подання 

вищевказаного позову та власне сам інститут похідного позову запроваджений 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 року (норми щодо похідного позову 

вступили в силу з 01 травня 2016 року).  Зокрема вищевказаним законом 

передбачена нова редакція ст. 89 ГК України та запроваджений процесуальний 

механізм похідного позову в ГПК України, можливість посадових осіб бути 

відповідачами в цій категорії справ. Інститут похідного позову вже був дещо 

удосконалений новою редакцією ГПК України від 15 грудня 2017 року. 

Поняття «непрямого» позову походить з системи права США, в правовій 

доктрині якої він отримав назву «об’єднаний позов акціонерів» (Shareholder’s 

Derivative Action). З 1996 року діє правило 23.1 Федеральних правил цивільного 

процесу (далі по тексту – ФПЦП), що регламентують процесуальний порядок 

подання та розгляду похідних позовів [349]. Директор Центру порівняльного 

права Тьюлейнського університету Крістофер Осакве охарактеризував цей 

інститут наступним чином. Сполучений позов акціонерів дозволяє одному 

акціонеру (або декільком) подати позов від імені всіх інших акціонерів до 

загального відповідача з тими однорідними вимогами, які їх довірена особа не 

висувала або відмовилася висунути [177, с.146]. 

В теорії американського права інститут похідного позову відіграє визначну 

роль, оскільки сприяє посиленню контролю над національною економікою. 

Розширення повноважень управляючих збільшує значення методів судового 

захисту, що покликані гарантувати підзвітність менеджерів, їх відповідальність за 

«прибуткове» ведення господарської діяльності, охорону дрібних міноритарних 

акціонерів тощо. Для того, щоб не допустити зловживань з боку акціонерів і 

інших осіб для пред’явлення похідного позову, в США існують певні спеціальні 

умови (передумови): 1) заявлена вимога повинна належати корпорації; 2) позивач 

повинен бути акціонером цієї корпорації; 3) позивач зобов’язаний надати суду 
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докази, що корпорація не подала позов від свого імені і ним дотримана попередня 

процедура (він звертався до ради корпорації із запитом по суті допущеного 

порушення);  4) позов   не може бути  врегульований  шляхом   таємної   змови;    

5) позивач  повинен   адекватно    представляти     інтереси  інших   акціонерів;     

6) врегулювання  і припинення  позову  допускається  лише  за    наказом  суду;    

7) повідомлення інших акціонерів про передбачуване врегулювання або 

припинення повинно представлятися акціонером в тій формі, яку визначить суд. 

 У Правилі 23.1 ФПЦП передбачена можливість для акціонерів 

зареєструвати позов від імені корпорації, коли корпорація не подала позов проти 

своїх керуючих. Такий позов може бути заявлений тільки в тому випадку, коли 

шкоди завдано всім акціонерам. Особа, яка звернулася до суду з похідним 

позовом, повинна бути акціонером цієї корпорації на момент пред’явлення 

позову. При пред’явленні похідного позову акціонер надає суду доказ, що 

корпорація не подала позов від свого імені і він звертався до ради корпорації по 

суті допущенного порушення. Зазвичай таким доказом є письмова відповідь 

корпорації на запит акціонера. З огляду на відмінність континентальної системи 

права від американської правової сім’ї, непрямий позов в європейських країнах 

отримав дещо іншу інтерпретацію та особливості. 

При використанні конструкції похідного позову корпоративні права та 

інтереси акціонерів/учасників підлягають опосередкованому, другорядному, 

непрямому захисту. Позов пред’являється акціонером/учасником 

(акціонерами/учасниками) щодо захисту порушеного права самого товариства, 

акціонери/учасники якого зазнали певних збитків, втрат. Такої точки зору 

дотримується також В. В. Ярков [342, с. 77]. Аналогічну позицію займає               

Є. І. Чугунова, яка виділяє наступні ознаки інституту похідного позову: 1) вимога 

учасника господарського товариства про відшкодування збитків, нанесених 

самому господарському товариству; 2) вимога учасника господарського 

товариства щодо визнання недійсним договору, який укладений господарським 

товариством в особі уповноваженого органу [328, с. 41-42]. Проте                           

А. А. Павлушина вважає, що фактично непрямі позови спрямовані на захист 
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особистих корпоративних прав та законних інтересів акціонерів/учасників, але з 

процесуальної точки зору останні діють в чужих інтересах, оскільки присудження 

в цьому випадку буде мати місце на користь самого товариства, а не окремого 

акціонера чи групи осіб [182, с. 84]. 

Акціонери/учасники захищають загальний корпоративний інтерес і 

водночас опосередковано захищають свій індивідуальний особистий інтерес. 

Необхідно акцентувати увагу на тому, що загальний та індивідуальний інтерес 

мають однакову направленість у своєму розвитку, проте різний економіко-

юридичний зміст та форму. Таким чином, вони не є однаковими, що виключає 

можливість їх прямого чи опосередкованого ототожнення. Загально 

корпоративний інтерес належить корпорації і якісно та кількісно відрізняється від 

індивідуального корпоративного інтересу, що обмежений сукупною вартістю 

акцій/часток конкретного акціонера/учасника, розміром виплачуваних дивідендів 

на такі акції/частку, а також ліквідаційної маси. Отже, якісні та кількісні 

характеристики та параметри індивідуального інтересу прямо пропорційно 

залежать від загального корпоративного інтересу. 

На нашу думку, похідний позов не є різновидом групового позову, хоча 

існує схожість  процесуального порядку пред’явлення, розгляду похідного позову  

з груповим. В той же час, похідні позови відрізняються від групових тим, що 

збитки заподіюються опосередковано всім акціонерам/учасникам без винятку, в 

силу їх правового статусу учасника корпорації.  

В контексті процесуального аспекту інституту похідного позову, то варто 

зазначити, що похідний позов  за українським законодавством може бути поданий 

акціонером/учасником, якому належить 10 і більше відсотків статутного капіталу 

товариства (крім привілейованих акцій) (ч. 1 ст. 54 ГПК України в редакції від 15 

грудня 2017 року). Цікавим і важливим є те, що 10-ти відсотковий бар’єр 

встановлений з огляду на самостійне володіння акціями (часткою в статутному 

капіталі),  а не сукупно. Тому учасники, яким належать менше 10 відсотків 

статутного капіталу не можуть об’єднатися з іншими міноритаріями для 

подолання 10-ти відсоткового бар’єру та теоретично не можуть бути суб’єктами 
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звернення з похідним позовом. В порівнянні з зарубіжним досвідом, то, 

наприклад, згідно з Законом «Про акціонерні товариства» в Російській Федерації 

[175]  право на похідний позов надається акціонеру (групі акціонерів), що 

володіють в сукупності не менше 1% голосів АТ. В Чеській Республіці, Італії, 

Іспанії, Словаччині цей відсотковий бар’єр становить 5%, в Австрії, Болгарії, 

Угорщині, Словенії та Швеції – 10% [180, с. 117], у Німеччині  - 1% [117, с. 143].  

Запровадження так званого «відсоткового бар’єру» для подання похідного 

позову викликало різні погляди у науковців. Зокрема О. О. Кот зазначає, що 

обґрунтованим слід визнати право учасника на подання відповідного непрямого 

позову в тих випадках, коли він порушує корпоративні права учасника, незалежно 

від розміру його частки [132, с. 382]. Існує думка щодо виправданості 

відсоткового цензу у розмірі 10 і більше відсотків простих акцій (частки в 

статутному капіталі) сукупно для подання непрямого позову. В подальшому після 

попереднього впровадження інституту непрямого позову та відточення процедури 

розгляду таких позовів, можна було б зменшити таке відсоткове відношення до 1-

3% [118, с. 59]. І. В. Лукач вважає, що визначення кількісного критерію є спірним 

питанням і відповідь на нього має бути надана скоріше економічною наукою, ніж 

юридичною [158, с. 303].  

На нашу думку, запровадження 10-ти відсоткового цензу для подання 

непрямого позову є виправданим, водночас доцільно було б надати можливість 

сукупно акціонерам/учасникам «подолати» даний бар’єр. В подальшому, після 

накопичення стабільної судової практики розгляду цієї категорії позовів, 

підвищення корпоративної культури суб’єктів корпоративних правовідносин,  

можна було б розглядати питання щодо зменшення відсоткового бар’єру аж до 

повної відмови від нього. Проте наразі такий крок є як мінімум передчасний та 

може бути просто небезпечний. В цьому контексті погоджуємося з І. В. Лукач, що 

з огляду на рівень корпоративної етики в Україні необхідно зважено підходити до 

запровадження інституту похідного позову [158, с. 305], оскільки останній може 

бути інструментом грінмейлу, рейдерських атак, зловживання корпоративними 

правами тощо. 
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Непрямий позов подається учасником/акціонером в інтересах корпорації    

(ч. 1 ст. 54 ГПК України), а не від її імені, як це раніше передбачалося ч. 8 ст. 28 

ГПК України. Статусу позивача набуває сама корпорація, а не її 

учасники/акціонери, які подали непрямий позов. Корпорація не вправі 

здійснювати свої процесуальні права та обов’язки без згоди власника 

(учасника/акціонера), який подав позов (ч. 2 ст. 54 ГПК України). На нашу думку, 

таку згоду необхідно подавати письмово, а також фіксувати протокольною 

ухвалою господарського суду. Відмова від похідного позову, зменшення розміру 

позовних вимог, зміна предмета або підстави позову, укладення мирової угоди, 

відмова від апеляційної або касаційної скарги, заяви про перегляд рішення суду за 

нововиявленими або виключними обставинами є можливим лише за письмовою 

згодою всіх учасників/акціонерів, які в цій справі діють в інтересах юридичної 

особи (ч. 4 ст. 54 ГПК України).  При цьому, відмова учасників/акціонерів, які 

звернулися з непрямим позовом в інтересах корпорації від поданого ними позову 

або зміна позовних вимог не позбавляє корпорацію, на захист прав та інтересів 

якої подано непрямий позов, права вимагати від суду розгляду справи та 

вирішення вимоги у первісному обсязі. В той же час, якщо корпорація не 

підтримує заявлених позовних вимог, то суд не вправі залишити позов без 

розгляду (ч. 3, ч. 4 ст. 55 ГПК України). Посадова особа, до якої пред’явлений 

позов, не вправі представляти юридичну особу та призначати іншу особу для 

представництва юридичної особи (ч. 2 ст. 54 ГПК України).  

З огляду на вищевикладені процесуальні норми чинного корпоративного 

законодавства виникають наступні проблеми. Який все-таки статус 

учасників/акціонерів, які подали непрямий позов? Чи є вони процесуальними 

представниками, які діють від імені корпорації? Чи може статут передбачати 

механізм представництва корпорації іншою посадовою особою або третьою 

особою у випадку подання позову до керівника або члена виконавчого органу? Чи 

можлива одночасна участь на стороні позивача як  учасника/акціонера, який 

подав позов та іншої особи, яка діятиме від імені корпорації на підставі статуту в 

якості представника власне позивача – корпорації? При цьому, звертаємо увагу, 



186 
 

 
 

що ч. 3, ч. 4 ст. 55 ГПК України чітко розмежовує корпорацію як позивача з 

наданими їй правами та учасників/акціонерів, які подали позов в інтересах 

корпорації. Водночас ні процесуальне, ні матеріальне законодавство не містить 

відповіді на наступні питання: хто повинен представляти корпорацію при 

реалізації права вимагати розгляду поданого непрямого позову у випадку відмови 

від нього або зміни предмета учасником/акціонером, який подав такий позов? Чи 

може сама корпорація в особі свого представника подати позов до посадової 

особи (прямий позов)? 

У зв’язку з цим, необхідно чітко розмежовувати можливість звернення 

самої корпорації в особі уповноважених представників з позовом до посадової 

особи про відшкодування завданих діями (бездіяльністю) останньої заподіяних 

збитків, тобто прямий позов корпорації у власних інтересах та непрямий позов до 

посадових осіб, поданий учасником/акціонером в інтересах корпорації, який 

володіє 10 і більше відсотків простих акцій/ частки в статутному капіталі. Тому, 

видається не зовсім коректною редакція п. 12 ч. 1 ст. 20 ГПК України, яка 

відносить до юрисдикції господарського  суду справи у спорах між юридичною 

особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження 

якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями 

(бездіяльністю) такої посадової особи, за позовом власника (учасника/акціонера) 

такої юридичної особи, поданим в її інтересах (курсив наш – М.Б.) Виникає 

логічне питання: а чи належать до юрисдикції господарського суду справи у 

спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою 

особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних 

юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи, за позовом самої 

юридичної особи? Звичайно, що прямий позов у справах щодо відшкодування 

заподіяних збитків також може бути поданий, тому п. 12 ч.1 ст. 20 ГПК України 

потребує уточнення в цій частині.  

Учасники товариства, що пред’являють позов мають статус 

представників, про що зазначено у Інформаційному листі  Вищого господарського 

суду України від 25.04.2016 року № 01-06/1474/16. На нашу думку, учасники 
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(акціонери), які звертаються з непрямим позовом до посадової особи про 

відшкодування збитків не є представниками самої корпорації, жодним чином не 

можуть її процесуально замінювати, а є лише особами, які діють в інтересах 

власне самої корпорації. Тому, саме корпорація як позивач (чи то за прямим чи то 

за похідним позовом) повинна діяти виключно через свої уповноважених 

представників, які визначені в статуті, рішенні загальних зборів, положенні про 

представництво юридичної особи тощо  (представником може бути як керівник, 

член виконавчого органу так і інші посадові особи або треті особи на підставі 

довіреності).  

Отже, при поданні похідного позову на стороні позивача множинність 

відсутня, оскільки позивачем виключно є корпорація в інтересах якої поданий 

позов. Водночас матиме місце процесуальна множинність з огляду на участь в 

судовому процесі як осіб, які подали позов в інтересах корпорації, так і самої 

корпорації в особі її представника. При цьому, якщо позов поданий до 

одноособового виконавчого органу – директора, за відсутності в статуті будь-яких 

положень щодо представництва  корпорації, окрім директора, можна 

запропонувати наступний варіант вирішення проблеми визначення 

«уповноваженого представника» від імені корпорації. Наприклад, зафіксувати на 

рівні статуту, що повноваження щодо представництва корпорації у справі за 

позовом проти посадової особи (наприклад, одноособового  виконавчого органу) 

покладаються на іншу посадову особу (голову товариства, голову наглядової ради 

або її конкретного члена, ревізора тощо). У відповідності до ч. 3 ст. 60 ГПК 

України, довіреність від імені юридичної особи видається за підписом 

(електронним цифровим підписом) посадової особи, уповноваженої на це 

законом, установчими документами. 

Справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому 

числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування 

збитків, заподіяних такою посадовою особою юридичній особі її діями 

(бездіяльністю) розглядаються виключно за правилами загального позовного 

провадження (п. 6 ч. 4 ст. 247 ГПК України) за правилами виключної підсудності 
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за місцезнаходженням самої корпорації – позивача (ч. 7 ст. 30 ГПК України). 

Ухвала про відкриття провадження у справі, інформація про відкладення розгляду 

справи або оголошення перерви в засіданні у справах щодо відшкодування 

збитків посадовими особами підлягають оприлюдненню судом на офіційному 

веб-порталі судової влади України.  

З огляду на вищевикладені процесуальні особливості подання позову про 

відшкодування збитків діями (бездіяльністю) посадових осіб, варто зауважити, що 

законодавець достатньо приділив уваги процесуальному аспекту, проте 

матеріальній стороні присвячена лише ч. 2 ст. 89 ГК України. Так, відшкодування 

збитків, завданих посадовою особою господарському товариству (при тому, що 

ГПК України передбачає механізм відшкодування збитків будь-якій юридичній 

особі, не лише господарському товариству) її діями (бездіяльністю), здійснюється 

у разі, якщо такі збитки були завдані: 1) діями, вчиненими посадовою особою з 

перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями; 2) діями 

посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження 

або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої 

установчими документами товариства; 3) діями посадової особи, вчиненими з 

дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури 

прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але 

для отримання такого погодження та/або дотримання процедури прийняття 

рішень посадова особа товариства подала недостовірну інформацію;                      

4) бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була зобов’язана вчинити 

певні дії відповідно до покладених на неї обов’язків; 5) іншими винними діями 

посадової особи.  

Останній пункт вищевказаного переліку є доволі недосконалим, оскільки є 

відкритим і може тлумачитися довільно, фактично будь-яка дія посадової особи, 

яка перебуває в причинно-наслідковому зв’язку із заподіяними збитками може 

бути підставою для притягнення посадової особи до відповідальності. Стосовно 

вказівки на наявність вини, то остання є обов’язковою для притягнення посадової 

особи до відповідальності в тому числі і на підставі п. 1-4 ч. 2 ст. 89 ГК України, 
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оскільки вина є обов’язковим елементом складу господарського (корпоративного) 

правопорушення. Недосконалим є також те, що позов може бути поданий  вже за 

наслідками завдання збитків, водночас подання саме превентивного позову для 

недопущення завдання збитків корпорації протиправними діями (бездіяльністю) 

посадової особи було б найбільш дієвим способом захисту прав та інтересів як 

учасників/акціонерів, так і інших суб’єктів корпоративних правовідносин. 

З огляду на судову практику, яка лише зароджується в Україні станом на 27 

грудня 2017 року було подано лише 19 позовів про відшкодування збитків, 

завданих посадовими особами [181]. З усіх поданих позовів задоволений був 

лише один. Так, Рішенням Господарського суду Одеської області  від 05 жовтня 

2016 року по справі № 916/2282/16 задоволений позов ТОВ «Бессарабія-Агро»  до 

посадової особи – директора про відшкодування завданих збитків у розмірі 

100  000,00 грн. Позовні вимоги обґрунтовані зловживанням директором ТОВ 

«Бессарабія-Агро» службовим становищем та  складанням останнім 47 

податкових накладних на користь ТОВ  «Емакс» на загальну суму податку на 

додану вартість у розмірі 53  267  252,80 грн., що перевищує 

встановлений  статутом  ТОВ «Бессарабія-Агро» розмір зобов’язань, які директор, 

як виконавчий орган товариства, має право вчиняти без отримання згоди 

загальних зборів, які у подальшому були списані з електронного рахунку 

позивача. 

 При цьому, позивач зазначив, що товар за вказаними податковими 

накладними не відвантажувався, роботи не виконувалися, послуги не надавалися, 

а грошові кошти у рахунок оплати відвантаженого товару (робіт, послуг), за 

якими складено такі податкові накладні, на поточні рахунки позивача не 

надходили, внаслідок чого позивачу завдано збитків у розмірі  53  267  252,80 грн. 

Підставою позову було також те, що директор, який складав податкові накладні, 

загальними зборами не обирався взагалі.  Враховуючи вищевикладене, 

господарський суд дійшов висновку, що директор в порушення вимог статуту 

ТОВ «Бессарабія-Агро» та без отримання згоди загальних зборів ТОВ 

«Бессарабія-Агро»  підписав 47 податкових накладних на користь ТОВ «Емакс» 
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на загальну суму 53 267 252,80 грн. з перевищенням своїх повноважень,  чим 

завдав позивачу збитків [274]. У задоволенні всіх інших позовах, які подавалися з 

метою відшкодування посадовими особами завданих товариству збитків, було 

відмовлено. 

Причини того, що похідні позови не мають задовільного результату 

полягають зокрема в наступному: 1) відсутні чіткі стандарти доведення наявності 

власне протиправного діяння (як дії так і бездіяльності) посадових осіб;                 

2) нормативно не закріплені обов’язки або, як зазначила І. В. Лукач, норми-

принципи щодо поведінки посадових осіб органів корпоративного управління 

[158, с. 299], порушення (невиконання) яких дозволило б кваліфікувати як 

протиправне діяння; 3) не напрацьовані правила визначення збитків від 

діяльності/бездіяльності посадових осіб та критерії відмежування останніх від 

власне ризиків прийняття бізнес-рішень (наприклад, укладений договір купівлі-

продажу може бути збитковим для підприємства, проте укладений в межах 

повноважень самого директора, тому матиме лише місце реалізація ризиків 

підприємницької діяльності; 4) на практиці доволі складно встановити наявність                 

причинно-наслідкового зв’язку між протиправною поведінкою посадової особи та 

заподіяними збитками. 

Так, в американському законодавстві  закріплені два основних обов’язки 

директорів, а саме: «обов’язок лояльності» та «обов’язок належного ступеня 

дбайливості», суть яких розкрита в підрозділі 1.2 дисертаційної роботи. 

Основними принципами поведінки директорів за законодавством США  (п. 8.30 

Модельного акта «Про бізнес-корпорації» США) є сумлінність та віра в те, що 

директор зобов’язаний керуватися інтересами корпорації [158, с. 299]. 

Корпоративне право Канади містить наступні обов’язки директорів по 

відношенню до акціонерів та самого товариства, а саме: обов’язок бути 

турботливим, старанним та кваліфікованим, а також обов’язок діяти чесно та 

добросовісно [17, с. 45]. Французьке корпоративне право лише закріплює 

положення про те, що директори мають фідуціарний (bonne foi) обов’язок перед 

товариством [73], який може бути порушений внаслідок невиконання законів, 
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якщо директор діє виходячи із власних інтересів, а не інтересів товариства. В 

Німеччині міститься положення щодо обов’язку директорів перед товариством 

діяти старанно та напрацьований судовою практикою обов’язок лояльності. В той 

же час в німецькому праві відсутні дефініції «розумність» та «добросовісність» 

[17, с.48]. В праві Німеччини виділяють також обов’язок збереження таємниці 

(Verschwiegenheitspflicht) [323, с. 30].  

Цінним є те, що обов’язки членів наглядової ради або виконавчого органу є 

чітко персоніфікованими. Наприклад, згідно з абз. 2 ст. 91 Закону Німеччини 

«Про АТ»  правління зобов’язане організовувати систему контролю та 

застосовувати відповідні заходи з метою попередження та виявлення будь-яких 

чинників, що можуть загрожувати нормальному існуванню товариства в 

майбутньому тощо. 

Стосовно чинного українського законодавства, то можна виділити в 

діяльності  посадових осіб принцип законності та дії в інтересах товариства (ч. 1 

ст. 63 Закону України «Про АТ»), а також добросовісність та розумність (ч. 3 ст. 

92 ЦК України).  Проте, персоніфіковані обов’язки, за порушення яких посадові 

особи можуть бути притягнені до відповідальності, на жаль, відсутні. Водночас 

більш-менш конкретні обов’язки посадових осіб можна простежити на рівні 

локальних нормативно-правових актів, зокрема в положеннях про посадових осіб, 

що затверджуються загальними зборами. Наприклад, в положенні про посадових 

осіб ПАТ «Київзооветпостач» [187] закріплений обов’язок забезпечувати 

збереження інформації з обмеженим доступом в межах своєї компетенції (п. 5 п. 

4.2); утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації товариства    

(п. 9 п. 4.2); повідомляти органи товариства про виявлені недоліки в роботі 

товариства, що стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків (п. 12    

п. 4.2) тощо; аналогічні обов’язки закріплені в положенні про виконавчий орган та 

посадових осіб ПАТ «2-й Імені Петровського Цукровий Завод» [188]; ПАТ 

«Київсільелектро». Не викликає подив те, що всі обов’язки посадових осіб в 

вищевказаних положеннях фактично ідентичні та виписані майже шляхом 

копіпейсту, адже проблематика відповідальності посадових осіб набула 
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практичного значення лише з моменту запровадження інституту похідного 

позову.  Зауважимо, що закріплення чітких, конкретних персоніфікованих 

обов’язків посадових осіб має важливе значення та є запорукою для реальної дії 

механізму похідного позову.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Самозахист як форма захисту суб’єктивних корпоративних прав та 

інтересів суб’єктів являє собою як дії фактичного характеру, так і юридичного. 

Фактичні дії являють собою односторонні дії уповноваженої особи  по захисту 

суб’єктивного корпоративного права та/або інтересу.  

2. При розумінні самозахисту як дій юридичного характеру, під 

останніми необхідно розуміти заходи оперативного впливу. Заходи оперативного 

впливу по суті являють собою активні дії юридичного характеру (в тому числі і 

оперативні санкції в рамках суто договірних відносин), які спрямовані виключно 

до порушника (потенційного порушника), не передбачають звернення до 

юрисдикційних державних, адміністративних органів. 

3.  Предмет арбітрабельності корпоративних спорів є необґрунтовано 

звужений законодавцем.  Пропонуємо розширити спори, що можуть бути 

арбітрабельними, а саме: 1) спори, що випливають з корпоративних відносин (не 

обмежуючись договірними корпоративними спорами) (п. 3 ч. 1 ст. 20 ГПК 

України); 2) спори за похідним позовом (п. 12 ч. 1 ст. 20 ГПК України); 3) спори 

щодо реєстраційних дій, визнання недійсними актів, що порушують права на 

майно (майнові права), якщо такі вимоги є похідними від спору, що виник з 

корпоративних відносин (п. 13 ч. 1 ст. 20 ГПК України). 

4. Запропоновано надати можливість пред’явлення позову до суду  в 

частині зобов’язання корпорації скликати та провести позачергові загальні збори 

для вирішення певних питань порядку денного. Позивачами в такій категорії 
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справ є акціонери, які на день подання позову є власниками менше 10 відсотків 

простих акцій та учасники ТОВ/ТДВ, які володіють 10 і менше відсотків голосів. 

5. Правом на подання позову щодо визнання недійсним правочину 

укладеного корпорацією наділені: 1) акціонери/учасники незалежно від розміру 

частки (кількості простих акцій), що за своєю суттю є похідним позовом; 2) сама 

корпорація. 

6. Під дивідендом необхідно розуміти як частину  чистого прибутку так і 

нерозподіленого прибутку корпорації, що виплачується акціонеру/учаснику з 

розрахунку на одну належну йому  акцію  певного типу та/або розміру частки. 

7. Запровадження 10-ти відсоткового цензу для подання 

акціонерами/учасниками непрямого позову до посадових осіб про відшкодування 

заподіяних збитків є виправданим, водночас доцільно було б надати можливість 

сукупно акціонерам/учасникам «подолати» даний бар’єр. В подальшому,  можна 

було б розглядати питання щодо зменшення відсоткового бар’єру аж до повної 

відмови від нього. Непрямий позов подається учасником/акціонером в інтересах 

корпорації (ч. 1 ст. 54 ГПК України), а не від її імені 

8. При поданні похідного позову на стороні позивача множинність 

відсутня, оскільки позивачем виключно є корпорація в інтересах якої поданий 

позов. Водночас матиме місце процесуальна множинність з огляду на участь в 

судовому процесі як осіб, які подали позов в інтересах корпорації так і самої 

корпорації в особі її представника. 

9. Подання похідних позовів не досягло позитивного результату в 

судовій формі захисту, оскільки: 1) необхідно встановити чіткі стандарти 

доведення наявності власне протиправного діяння (як дії так і бездіяльності) 

посадових осіб; 2) нормативно закріпити обов’язки, норми-принципи щодо 

поведінки посадових осіб органів корпоративного управління, порушення 

(невиконання) яких дозволило б кваліфікувати як протиправне діяння;                  

3) необхідно напрацювати правила визначення збитків від 

діяльності/бездіяльності посадових осіб та критерії відмежування останніх від 

власне ризиків прийняття бізнес-рішень; 4) на практиці доволі складно 
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встановити наявність причинно-наслідкового зв’язку між протиправною 

поведінкою посадової особи та заподіяними збитками. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено комплексне дослідження проблематики захисту прав 

та інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин, що дало змогу зробити 

науково-обґрунтовані висновки, основні з яких полягають у наступному. 

1. Об’єкт корпоративних правовідносин є комплексним (дуалістичним). 

По-перше, це корпоративне управління, під яким можна розуміти систему 

відносин за допомогою якої суб’єкти корпоративних правовідносин спрямовують, 

регулюють, контролюють діяльність самої корпорації через поведінку 

уповноважених та/або дії, результати дій зобов’язаних суб’єктів. По-друге,  

складовою об’єкта корпоративних правовідносин є власне корпоративні права, що 

належать учасникам/акціонерам. 

2. Корпоративні права є складовою комплексного об’єкту 

корпоративних правовідносин  –  це правомочності акціонера чи учасника 

товариства з обмеженою відповідальністю/товариства з додатковою 

відповідальністю, що виникають з належної їм частки в статутному капіталі в 

результаті набуття права власності на акції акціонерного товариства чи вступу до 

товариства з обмеженою відповідальністю/товариства з додатковою 

відповідальністю щодо здійснення управління корпорацією, отримання 

дивідендів, отримання частки ліквідаційної маси корпорації, отримання 

інформації тощо. Корпоративні відносини між засновниками корпорації не 

виникають, а є власне докорпоративними. 

3. Загальні збори є самостійним специфічним суб’єктом корпоративних 

правовідносин. Лише через інститут загальних зборів здійснюється 

опосередковане управління корпорацією її учасниками/акціонерами, що формує 

та наділяє повноваженнями інші органи управління. Управління корпорацією 

здійснюється учасниками не безпосередньо, а опосередковано, через систему 

органів управління та контролю корпорації та їх посадових осіб. 

4. Суб’єктивне корпоративне право органів корпорації є похідним від 

корпоративних прав учасників/акціонерів корпорації. Делегування суб’єктивного 



196 
 

 
 

корпоративного права органам корпорації та їх посадовим особам передбачає, що 

вони мають діяти в інтересах корпорації та її учасників у чітко встановлених 

межах, не перевищуючи свої повноваження, під загрозою відповідальності за 

заподіяні збитки, що понесені як корпорацією так і її учасниками. 

5. В корпорації існує взаємопов’язана система корпоративних інтересів, 

а саме: 1) спільний (загальний) інтерес акціонерів/учасників щодо покращення 

економічних показників діяльності корпорації; 2) інтереси окремих груп 

акціонерів/учасників (групові інтереси): 2.1) інтереси меншості, що представлені 

дрібними учасниками і полягають в отриманні частини прибутку корпорації;      

2.2) інтереси більшості, які віддзеркалюються, як правило, в інтересах 

мажоритарних учасників, суть яких зводиться до отримання не лише частини 

прибутку корпорації, а й здійсненні управління нею; 3) індивідуальні інтереси 

акціонерів/учасників корпорації, основний з яких полягає в отриманні 

максимального, справедливо розподіленого прибутку корпорації (дивідендів), 

підвищення курсової вартості акцій; 4) інтереси посадових осіб корпорації, що 

полягають в отриманні заробітної плати, кар’єрному зростанні; 5) інтереси 

органів управління корпорації, якими є прагнення (домагання) діяти у 

відповідності до вимог законодавства, установчих та інших документів корпорації 

з метою реалізації загально корпоративного інтересу останньої та індивідуальних 

інтересів її акціонерів/учасників; 6) загально корпоративний інтерес, змістом 

якого є майнова стабільність, що забезпечується шляхом збільшення вартості 

чистих активів товариства, внутрішньої та зовнішньої організаційної стабільності 

чи інший інтерес, що передбачений статутом товариства. Корпоративні інтереси 

перебувають у взаємодії та під впливом державних та суспільних інтересів. 

6. Захист суб’єктивного корпоративного права та/або інтересу – це 

застосування передбачених законом, договором, статутом, іншим локальним 

нормативно-правовим актом заходів щодо виконання юридичного обов’язку 

зобов’язаною стороною  з метою відновлення уже порушеного права/інтересу, 

припинення дій які порушують право/інтерес чи створюють реальну загрозу 

такого порушення, усунення негативних наслідків порушення. 
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7. Для розуміння поняття форми захисту необхідно брати до уваги:        

1) суб’єкта, який безпосередньо здійснює такий захист; 2) загальний порядок 

здійснення таким суб’єктом дій з метою захисту суб’єктивного корпоративного 

права/інтересу. Всі форми захисту без винятку спрямовані  на захист 

суб’єктивних корпоративних прав та/або інтересів учасників/акціонерів та власне 

самої корпорації, а лише деякі з них на захист інших суб’єктів корпоративних 

правовідносин (внутрішньо корпоративна форма юрисдикційного захисту, 

самозахист, примирні процедури: переговори та несудова медіація 

(посередництво) як неюрисдикційні форми захисту, частково адміністративна 

юрисдикційна форма). 

8.  До юрисдикційних форм захисту можна віднести наступні: судову, 

адміністративну, правоохоронну, захист суб’єктивних корпоративних прав та 

інтересів нотаріусом, внутрішньо корпоративну форму, діяльність третейських 

судів, міжнародний комерційний арбітраж, постійно діючі арбітражі  та арбітражі 

ad hoc, конституційну форму. До неюрисдикційної форми захисту варто віднести 

наступні: самозахист, примірні процедури: переговори, несудову медіацію 

(посередництво). 

9.  Основними правилами вибору способу захисту суб’єктивного 

корпоративного права та/або інтересу є наступні: 1) можливість вільного 

самостійного вибору суб’єктом захисту конкретного способу захисту; 2) обраний 

суб’єктом захисту спосіб захисту повинен бути передбачений або законом, або 

договором, або інший ефективний спосіб захисту, який не суперечить закону;      

3) обраний спосіб захисту повинен бути ефективним, 4) співрозмірність з 

порушеним правом/інтересом, тобто відповідність змісту порушеного 

права/інтересу характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим 

порушенням; 5) вибір способу захисту в залежності від обраної форми захисту. 

10. До спеціальних способів захисту суб’єктивного корпоративного права 

та/або інтересу можна віднести наступні: 1) вихід (виключення) зі складу 

товариства з обмеженою/додатковою відповідальністю; 2) визнання рішення 

органів корпоративного управління недійсними (загальних зборів 
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акціонерів/учасників, виконавчого органу; наглядової ради; іншого органу 

корпорації); 3) визнання статуту корпорації та змін до статуту недійсними;            

4) стягнення оголошених дивідендів на підставі виконавчого напису нотаріуса;        

5) вимога акціонерів про обов’язковий викуп у них акцій;  6) вимога акціонерів 

приватного акціонерного товариства про переведення на нього прав та обов’язків 

покупця у випадку відчуження акцій на користь третіх осіб з порушенням 

переважного права на купівлю акцій; 7) реалізація переважних прав;                      

8) обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що 

діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій 

(процедура сквіз-ауту); 9) обов’язкове придбання особою (особами, що діють 

спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного 

товариства, акцій на вимогу акціонерів (процедура селл-ауту); 10) вимоги щодо 

вчинення значного правочину; 11) вимоги щодо вчинення правочину із 

заінтересованістю; 12) відшкодування збитків завданих корпорації діями 

посадових осіб з використанням інструменту похідного позову; 13) скасування 

державної реєстрації статуту або змін до нього; 14) визнання в судовому порядку 

недійсним значного правочину; правочину, щодо якого є заінтересованість, що 

вчинені з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на їх 

вчинення тощо. 

11. Самозахист як форма захисту є прийнятною для всіх суб’єктів 

корпоративних правовідносин. Характерними рисами самозахисту є: 1) включає в 

себе поряд із діями фактичного характеру і заходи оперативного впливу як дії 

юридичного характеру; 2) заходи фактичного та юридичного характеру в рамках 

самозахисту можуть виражатися лише в активних діях уповноваженої особи;        

3) об’єктом може бути суб’єктивне корпоративне право/інтерес, що порушене 

(оспорюване, невизнане) або існує реальна загроза його порушенню 

(превентивний самозахист); 4) є самостійними діями уповноваженої особи без 

звернення до юрисдикційних органів; 5) способи  мають відповідати змісту 

права/інтересу, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також 

наслідкам, що спричинені цим порушенням; 6) винятковість; 7) способи можуть 
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обиратися самою особою чи встановлюватися договором або нормативно-

правовими актами; 8) мета (ціль) способів – відновлення порушеного 

(оспорюваного, невизнаного) права/інтересу суб’єкта корпоративних 

правовідносин, усунення наслідків такого порушення,  запобігання порушенню 

суб’єктивного корпоративного права/інтересу. 

12. Предметом розгляду міжнародного комерційного арбітражу є 

наступні види спорів: 1) корпоративні спори, що виникли на підставі 

корпоративного договору/акціонерної угоди за умови, що  арбітражна угода 

укладена між всіма учасниками та корпорацією; 2) спори щодо цінних паперів 

(акцій), в тому числі пов’язані з правами на цінні папери (акції) та правами, що 

виникають з них, емісією, розміщенням, обігом та погашенням цінних паперів 

(акцій), обліком прав на цінні папери (акції), зобов’язаннями за цінними паперами 

(акціями) (п. 5 ч. 1 ст. 20 ГПК України); 3) спори щодо визнання права власності 

на майно, передане як вклад до СК корпорації, щодо реєстрації та обліку прав на 

вищевказане майно (п. 6 ч. 1 ст. 20 ГПК України); 4) спори, які виникають з 

правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній 

особі, крім правочинів у сімейних та спадкових правовідносинах (наприклад, 

визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій/частки в СК корпорації 

тощо).  

13. Медіація – це альтернативна як юрисдикційна (судова медіація) так і 

неюрисдикційна (несудова медіація) форма захисту суб’єктивних корпоративних 

прав та/або інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин, що 

характеризується добровільністю, конфіденційністю, оперативністю, рівністю, 

автономністю та орієнтована на особисте переконання і суб’єктивні інтереси 

сторін спору, спрямована на створення умов для вирішення корпоративного 

конфлікту шляхом посередництва медіатора. На даному етапі розвитку 

корпоративних відносин доцільним є запровадження добровільної медіації, в тому 

числі судової медіації.  

14. Вирішити проблему скликання (призначення) та проведення 

загальних зборів можливо шляхом подання позову до суду  про зобов’язання 
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корпорації скликати та провести позачергові загальні збори для вирішення певних 

питань порядку денного. Зобов’язання корпорації скликати та провести загальні 

збори з визначеним порядком денним в судовому порядку не є втручанням в 

діяльність власне корпорації, адже суд не замінює судовим рішенням власне 

загальні збори чи не вирішує питання, що входять до компетенції загальних 

зборів.  

15. Доцільним є надання можливості сукупно акціонерам/учасникам 

«подолати» 10% бар’єр для подання похідного позову. В подальшому, після 

накопичення стабільної судової практики розгляду цієї категорії позовів, 

підвищення корпоративної культури суб’єктів корпоративних правовідносин,  

можна було б розглядати питання щодо зменшення відсоткового бар’єру аж до 

повної відмови від нього. Проте наразі такий крок є як мінімум передчасний та 

може бути просто небезпечним. 

16. Потрібно надати можливість подання похідного превентивного позову 

для недопущення завдання збитків корпорації протиправними діями 

(бездіяльністю) посадової особи. 

 

З метою захисту прав та інтересів суб’єктів корпоративних відносин 

пропонуємо наступні зміни: 

1. до Закону України «Про акціонерні товариства»: 

-  доповнити частину 1 статті 2 пунктом 21 в наступній редакції: «Інтерес 

товариства – це загально корпоративний інтерес, змістом якого є майнова 

стабільність, що забезпечується шляхом збільшення вартості чистих активів 

товариства, внутрішньої та зовнішньої організаційної стабільності чи інший 

інтерес, що передбачений статутом акціонерного товариства»; 

-  доповнити статтею 32-1 «Повторні загальні збори» наступного змісту:   

«1. Повторні загальні збори акціонерного товариства проводяться не пізніше 20  

календарних днів після дати, встановленої для проведення річних (позачергових) 

загальних зборів, які не відбулися. 2. Повторні загальні збори акціонерного 

товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які 
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сукупно є власниками більш як 30 відсотків голосуючих акцій. 3. Проведення 

повторних загальних зборів є обов’язковим, якщо річні загальні збори не 

відбулися. Проведення повторних загальних зборів, якщо не відбулися 

позачергові загальні збори, здійснюється на вимогу наглядової ради у випадках, 

передбачених ч. 1 ст. 47 цього Закону. 4. Наглядова рада при прийнятті рішення 

про скликання повторних загальних зборів може встановити, що повідомлення 

про скликання повторних загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 7 

днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону. У 

такому разі наглядова рада направляє затверджений порядок денний для річних 

(позачергових) загальних зборів акціонерного товариства, які не відбулися»; 

-  внести зміни до частини 1 статті 30 і викласти останню в наступній 

редакції: «Дивіденд –  це частина   чистого   прибутку та/або нерозподіленого 

прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на 

одну належну йому  акцію  певного типу та/або класу»; 

-  доповнити частину 3 статті 30 абзацом 3 наступного змісту: «Розмір 

дивідендів як за простими так і за привілейованими акціями не може бути менше 

5% від чистого прибутку звітного року (нерозподіленого прибутку минулих 

років), якщо інший розмір не визначений статутом акціонерного товариства. 

Розмір дивідендів як за простими так і за привілейованими акціями не може бути 

більшим, аніж запропонований наглядовою радою. Рішення про розмір 

дивідендів, які підлягають виплаті приймається наглядовою радою, якщо таке 

рішення не було прийняте на загальних зборах акціонерного товариства»; 

        -  доповнити статтю 30 частиною 6 наступного змісту: «Дивіденди можуть 

виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не 

передбачено статутом акціонерного товариства». 

2. До Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю»: 

       -  викласти частину 1 статті 26 в наступній редакції: «Виплата дивідендів 

здійснюється за рахунок чистого прибутку та/або нерозподіленого прибутку 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print1465209490908512#n457
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товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення 

про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток»; 

       -  доповнити статтю 26 частиною 6 наступного змісту: «Розмір дивідендів не 

може бути менше 5% від чистого прибутку звітного року (нерозподіленого 

прибутку минулих років), якщо інший розмір не визначений статутом товариства. 

Розмір дивідендів не може бути більшим, аніж запропонований наглядовою 

радою. Рішення про розмір дивідендів, які підлягають виплаті приймається 

наглядовою радою, якщо таке рішення не було прийняте на загальних зборах 

товариства». 

3. До Господарського процесуального кодексу: 

- викласти пункт 12 частини 1 статті 20 в наступній редакції: «справи у 

спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою 

особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних 

юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи або усунення 

реальної загрози заподіяння збитків, за позовом власника (учасника, акціонера) 

такої юридичної особи, поданим в її інтересах»; 

-  викласти пункт 2 частини 1 статті 22 в наступній редакції: «спорів, 

передбачених пунктами 2, 7-11 частини першої, пунктами 2, 3, 6 частини другої 

статті 20 цього Кодексу, з урахуванням частини другої цієї статті», виключивши 

п. 3, п. 12 та п. 13; 

- викласти частину 7 статті 30 в наступній редакції: «Спори між 

юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, 

повноваження якої припинені) про відшкодування збитків заподіяних юридичній 

особі або усунення реальної загрози заподіяння збитків, діями (бездіяльністю) її 

посадової особи, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням 

юридичної особи»;  

- викласти частину 1 статті 54 в наступній редакції: «Власник (учасник, 

акціонер) юридичної особи, якому належить 10 і більше відсотків статутного 

капіталу товариства (крім привілейованих акцій), або частка у власності 

юридичної особи якого становить 10 і більше відсотків, може подати в інтересах 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print1465478979219146#n1639
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print1465478979219146#n1644
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print1465478979219146#n1644
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print1465478979219146#n1656
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print1465478979219146#n1657
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такої юридичної особи позов про відшкодування збитків, заподіяних юридичній 

особі її посадовою особою або усунення реальної загрози заподіяння збитків»;  

- викласти частину 4 статті 54 в наступній редакції: «У спорах про 

відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою особою, або  

про усунення реальної загрози заподіяння збитків …»;  

- викласти частину 2 статті 55 в наступній редакції: «Органи та особи, які 

відповідно до цього Кодексу мають право звертатися до суду в інтересах осіб, за 

винятком осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах 

юридичної особи у спорах про відшкодування збитків, заподіяних її посадовою 

особою або про усунення реальної загрози заподіяння збитків, не мають права 

укладати мирову угоду»;  

- викласти частину 4 статті 55 в наступній редакції: «Якщо особа, яка має 

процесуальну дієздатність і в інтересах якої подана заява, не підтримує заявлених 

позовних вимог, суд залишає заяву без розгляду, крім позову про відшкодування 

збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою особою або про усунення 

реальної загрози заподіяння збитків, поданого власником (учасником, 

акціонером) цієї юридичної особи в її інтересах, а також позову прокурора в 

інтересах держави»;  

- викласти частину 1 статті 122 в наступній редакції: «У справах про 

відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою особою або про 

усунення реальної загрози заподіяння збитків…»; 

- викласти частину 10 статті 129 в наступній редакції:  «Якщо у спорі про 

відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою особою або про 

усунення реальної загрози заподіяння збитків, судові витрати …»;  

- викласти пункт 6 частини 4 статті 247 в наступній редакції: «У спорах 

між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, 

повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних такою 

посадовою особою юридичній особі її діями (бездіяльністю) або про усунення 

реальної загрози заподіяння збитків». 

4. До Господарського кодексу України: 
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- викласти абз. 1 частини 2 статті 89 в наступній редакції «Посадові особи 

відповідають за збитки, завдані ними господарському товариству, а також за 

створення реальної загрози завдання таких збитків. Відшкодування збитків, 

завданих посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю) 

або усунення реальної загрози завдання збитків, здійснюється у разі, якщо такі 

збитки були завдані або реальна загроза завдання яких пов’язана з: ….. » та 

доповнити абзацами наступного змісту: «заборонити посадовим особам при 

здійсненні своїх повноважень використовувати ділові (бізнесові) можливості 

корпорації: ділові зв’язки, належні корпорації майнові та немайнові права, ділову 

репутацію корпорації, ділові пропозиції від третіх осіб тощо; заборонити 

конкурувати з корпорацією будь-яким чином, в тому числі засновувати чи брати 

участь в інших корпораціях, їх органах управління, що є конкуруючими». 
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