
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

 

БОГУШ МАРИНА КОСТЯНТИНІВНА 

 

 

 

УДК 346.9:346.2 (477) 

 

 

 

 

ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 

СУБ’ЄКТІВ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

 

 

 

 

Спеціальність: 12.00.04 – господарське право, 

господарсько-процесуальне право 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 
 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018 



   
 

Дисертацією є рукопис. 

 

Роботу виконано на кафедрі господарського права юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. 

 

Науковий керівник:             доктор юридичних наук, професор 

                                                Лукач Ірина Володимирівна, 
                                                Київський національний університет 

                                                імені Тараса Шевченка, 

                                                професор кафедри господарського права 

 

Офіційні опоненти:              доктор юридичних наук, професор 

                                                Кібенко Олена Рувімівна 

                                                Верховний Суд 

                                                Суддя Касаційного господарського суду 

                                                 

                                                кандидат юридичних наук 

                                                Герасименко Наталія Олександрівна 

                                                Інститут економіко-правових досліджень  

                                                НАН України (м. Київ) 

                                                старший науковий співробітник  

                                                відділу проблем господарсько-правового  

                                                забезпечення економічної безпеки держави    

                                                 

 

                                                                    

 

Захист відбудеться «30» листопада 2018 року о 10.00 год. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, 

вул. Володимирська, 60, ауд. 202. 

 

Із дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці ім. 

М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, чит. зала № 12. 

 

Автореферат розіслано «24» жовтня 2018 року. 

 

 

 

 

В.о. вченого секретаря  

спеціалізованої вченої ради                                                            Н.Б. Пацурія 



1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 

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.  

Теоретичне обґрунтування зазначених проблем є підґрунтям для з’ясування 

конкретних форм захисту прав та інтересів суб’єктів корпоративних 

правовідносин. З огляду на обмеженість способів захисту судової форми, 

складність її застосування та досить високі ставки судового збору для 

пред’явлення позову до суду зростає інтерес до несудових форм захисту. 
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Необхідним є розвиток альтернативних форм захисту, а саме арбітражу, медіації, 

дієвість яких підтверджується успішним іноземним досвідом. На окрему увагу 

заслуговує самозахист як форма захисту, переважно превентивна, основною 

метою якої є запобігання виникненню корпоративних конфліктів, а отже і 

забезпечення стабільного корпоративного управління. 

Аналіз в дисертаційній роботі окреслено  корпоративними 

правовідносинами, що виникають в організаційно-правовій формі господарського 

товариства – об’єднання капіталів, які узагальнено названо «корпораціями». 

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

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 теоретично-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;   

- визначити самозахист як форму захисту суб’єктивних корпоративних 

прав та інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин; 

- здійснити класифікацію корпоративних спорів, що можуть бути 

арбітрабельними;  

- здійснити класифікацію корпоративних 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.  

Методологічна основа дисертації – як загальнонаукові, так і спеціальні 

методи наукового пізнання. Загальнонауковий діалектичний метод є основним, 

його застосовано для досягнення мети дослідження та виконання поставлених 

задач на основі єдності їх внутрішнього змісту і зовнішньої юридичної форми. 
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Системно-структурний метод вжито під час класифікації суб’єктів 

корпоративних правовідносин, корпоративних інтересів, класифікації позовів у 

межах судової форми захисту, класифікації форм і 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 використано для 

виявлення недоліків корпоративного законодавства та з’ясування 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 застосовано для тлумачення 

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 дослідження використано й інші методи наукового пізнання. 

Методологічно-теоретичну основу для виконання завдань дисертації 

становлять праці таких вчених як: М. М. Агарков, У. Е. Батлер, А. Г. Бобкова, 

О. А. Беляневич, С. М. Братусь, А. С. Васильєв, В. А. Васильєва, О. М. Вінник, 

О. А. Воловик, О. Гірке, Н. С. Глусь, В. О. Гурєєв, О. В. Дзера, А. С. Довгерт, 

В. В. Долинська, Д. В. Задихайло, Г. Л. Знаменський, Т. В. Кашаніна, 

О. В. Кібенко, О. О. Кот, В. М. Кравчук, О. Д. Крупчан, В. В. Луць, І. В. Лукач, 

В. К. Мамутов, Г. Л. Осокіна, І. В. Спасибо-Фатєєва, І. Т. Тарасов, П. П. Цитович, 

Я. М. Шевченко, Ю. С. Шемшученко, Г. Ф. Шершеневич, О. В. Щербина, 

В. С. Щербина, О. С. Янкова та інших.  

Наукову новизну одержаних результатів дослідження конкретизовано у 

теоретичних положеннях і висновках, основними з яких є такі. 

Уперше:  

- 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, корпорації); 

- 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; 

- 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; 

- 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. 
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Удосконалено: 

- 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); 

- 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 

обґрунтування, що правовою гарантією реалізації останніх є корпоративні 

обов’язки з метою здійснення корпоративного управління та реалізації 

корпоративних прав; 

- 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 

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 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); 

- 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 
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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; 

- 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; 

- 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); 

- 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: 

- 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, підстави та кворум повторних загальних 

зборів, порядок повідомлення учасників/акціонерів про проведення повторних 

загальних зборів; 

- обґрунтування можливості пред’явлення позову до суду  у частині 

зобов’язання корпорації скликати та провести загальні збори для вирішення 

певних питань порядку денного; 

- 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; 
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- положення щодо можливості застосування самозахисту як форми 

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

правовідносин; 

- 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 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 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, змістом 

якого є майнова стабільність, що забезпечується шляхом збільшення вартості 

чистих активів корпорації, внутрішньої та зовнішньої організаційної стабільності, 

чи інший інтерес, передбачений статутом товариства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що зроблені 

висновки та пропозиції за результатами дослідження можуть бути використані:  

1) у навчальному процесі юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка під час викладання різноманітних дисциплін, 

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

проблеми господарського права», «Вирішення корпоративних спорів», 

«Корпоративне право» тощо; 2) у правозастосовній практиці господарських судів 

під час розгляду спорів, що виникають із корпоративних відносин; похідних 

позовів тощо; 3) у нормотворчій діяльності з метою вдосконалення положень 

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. Дисертація є самостійно виконаною, 

завершеною науковою працею, в якій автор особисто зробив висновки із 

проблематики захисту прав та інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин. 

Наведені у роботі висновки, рекомендації, узагальнення, аналіз, пропозиції 

сформульовані автором самостійно за результатами опрацювання понад 200 

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

теоретичні позиції, ідеї інших авторів містять відповідні посилання.  



7 
 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації було 

обговорено та схвалено на засіданнях кафедри господарського права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

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, 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. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, проаналізовано 

ступінь наукової розробки проблематики захисту прав та інтересів суб’єктів 

корпоративних правовідносин, з’ясовано зв’язок із науковими програмами, 

планами, темами, сформульовано мету дослідження, визначено конкретні задачі 

для її досягнення, а також предмет та об’єкт дослідження, методи наукового 

пізнання, акцентовано увагу на науковій новизні отриманих результатів 

дослідження, наведено практичне значення дисертації, особистий внесок 

здобувача, зазначено відомості про апробацію результатів дослідження. 

Розділ 1 «Склад корпоративних правовідносин та інтереси їх суб’єктів» 

складається із двох підрозділів, у яких висвітлено поняття корпоративних 

правовідносин, корпоративних прав/інтересів, проаналізовано корпоративні 

відносини з точки зору суб’єктно-об’єктного складу, змісту. Особливу увагу 

приділено системі корпоративних інтересів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та склад корпоративних правовідносин» на 

основі критичного аналізу наукової літератури та корпоративного законодавства 

запропоновано власне розуміння правової категорії «корпоративні 

правовідносини». Обґрунтовано, що об’єкт корпоративних правовідносин є 
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комплексним (дуалістичним). По-перше, ним є корпоративне управління, а          

по-друге, власне корпоративні права, що належать учасникам/акціонерам. 

Запропоновано розглядати корпоративні права як 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. Водночас корпоративні відносини між засновниками корпорації 

не виникають, а є власне докорпоративними. Запропоновано віднести загальні 

збори до самостійного специфічного суб’єкта корпоративних відносин. У цьому 

підрозділі обґрунтовано форми участі трудового колективу в системі 

корпоративного управління.  

Удосконалено класифікацію суб’єктів корпоративних правовідносин. 

Аргументовано, що суб’єктивне корпоративне право органів корпорації виникає 

як похідне від корпоративних прав учасників/акціонерів корпорації. Зокрема, 

згідно з п.п. 2, 3 ч. 1, ч. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» 

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. У цьому випадку мають місце корпоративні 

правовідносини, уповноваженим суб’єктом яких є виконавчий орган/ревізійна 

комісія, що має суб’єктивне право на пред’явлення вимоги про скликання 

позачергових загальних зборів. У свою чергу, наглядова рада – зобов’язаний 

суб’єкт, на неї покладено обов’язок забезпечити реалізацію суб’єктивного 

корпоративного права уповноваженого суб’єкта шляхом скликання позачергових 

загальних зборів у встановлений строк. 

У підрозділі 1.2 «Інтереси суб’єктів корпоративних правовідносин: 

поняття, співвідношення, види» проаналізовано різні концепції розуміння 

категорії «інтерес», що дало підстави стверджувати про залежність інтересу від 

об’єктивних умов існування суб’єктів. У свою чергу, об’єктивні умови діяльності 

корпорації детермінують виникнення певних інтересів у суб’єктів корпоративних 

відносин. Спільним фактором, який об’єднує інтереси всіх учасників товариства з 

обмеженою відповідальністю (товариства з додатковою 

відповідальністю)/акціонерів та робить їх схожими, є корпоративні права. 

Корпоративні права визначають спрямованість інтересів акціонерів/учасників 

корпорації.  

Запропоновано класифікацію інтересів акціонерів/учасників на їх види, 

виокремлення яких пов’язано саме з участю у 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 разі її ліквідації; 

4) інтерес в отриманні інформації про діяльність корпорації; 5) інтерес в 



9 
 

отриманні доходу внаслідок відчуження акціонерами/учасниками корпорації своїх 

акцій/частки у статутному капіталі тощо.  

Обґрунтовано, що поняття «корпоративний інтерес» є складним і 

багаторівневим. Система корпоративних інтересів охоплює, зокрема: спільний 

(загальний) інтерес акціонерів/учасників; групові інтереси акціонерів/учасників, у 

тому числі як інтереси меншості, так і більшості; індивідуальні інтереси 

акціонерів/учасників, інтереси посадових осіб та органів управління корпорації, 

інтерес корпорації.  

Розділ 2 «Теоретичні проблеми захисту суб’єктивних корпоративних 

прав та інтересів» складається із двох підрозділів, у яких досліджено 

загальнотеоретичні проблеми захисту, співвідношення «захисту» із суміжними 

правовими категоріями та наведено класифікацію форм і способів захисту 

суб’єктивних корпоративних прав/інтересів. 

У підрозділі 2.1 «Поняття захисту суб’єктивних корпоративних прав 

та інтересів» виокремлено різні концептуальні теорії у розумінні правової 

категорії «захист». Аргументовано, що право на захист є лише певною 

абстрактною можливістю (підстав для реалізації якої немає, оскільки невідомо, чи 

відбудеться порушення у майбутньому). Така абстрактна можливість 

безпосередньо реалізується лише у момент виникнення охоронних правовідносин, 

а саме: А) настання одного із 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) здійснення потерпілою (уповноваженою) стороною 

діяння (як дії, так і бездіяльності), спрямованого на захист своїх прав/інтересів. 

Саме з моменту трансформації абстрактної можливості захисту як 

правомочності суб’єктивного корпоративного права на реальні дії 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 у 

межах охоронного правовідношення.  

Особливу увагу приділено превентивному (запобіжному) захисту 

корпоративного суб’єктивного права/інтересу. Обґрунтовано, що впровадження 

інституту превентивного позову в корпоративних спорах повинно мати певні 

обмеження. Зокрема, необхідність внесення на депозит суду грошового 

зустрічного забезпечення (застави), яке у разі відмови у задоволенні 

превентивного позову повинно стягуватися на користь відповідача у справі, 

судовий процес на підставі превентивного позову має відбуватися у скорочені 

строки, наприклад, один календарний місяць. 

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, 
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припинення дій, які порушують право/інтерес чи створюють реальну загрозу 

такого порушення, усунення негативних наслідків порушення. 

У підрозділі 2.2 «Поняття та класифікація правових форм та способів 

захисту суб’єктивних корпоративних прав та інтересів» наведено 

класифікацію форм захисту на юрисдикційні та неюрисдикційні. Обґрунтовано, 

що всі без винятку форми захисту спрямовані на захист суб’єктивних 

корпоративних прав та/або інтересів учасників/акціонерів і власне самої 

корпорації, а деякі із них – на захист інших суб’єктів корпоративних 

правовідносин (внутрішньокорпоративна форма юрисдикційного захисту, 

самозахист, примирні процедури: переговори та несудова медіація 

(посередництво) як неюрисдикційні форми захисту, частково адміністративна 

юрисдикційна форма).  

До юрисдикційних форм захисту запропоновано віднести такі: судову, 

адміністративну, правоохоронну, захист суб’єктивних корпоративних прав та 

інтересів нотаріусом, внутрішньокорпоративну форму, діяльність третейських 

судів, міжнародний комерційний арбітраж, постійно діючі арбітражі та арбітражі 

ad hoc, конституційну форму. До суб’єктів захисту в межах адміністративної 

форми захисту запропоновано віднести: а) Національну комісію з цінних паперів 

та фондового ринку та її територіальні органи; б) Антимонопольний комітет 

України та його територіальні органи; в) органи Національної поліції України; 

г) Національний банк України; д) податкові органи; е) державних реєстраторів 

Департаменту державної реєстрації та нотаріату і його територіальних органів та 

інші. 

У свою чергу, до неюрисдикційної форми захисту необхідно віднести: 

самозахист, примирні процедури: переговори, несудову медіацію 

(посередництво). 

Окремо увагу приділено правилам вибору способу захисту суб’єктивного 

корпоративного права та/або інтересу, а саме: 1) можливість вільного 

самостійного вибору суб’єктом захисту; 2) визначення або законом, або 

договором, або обрання іншого ефективного способу захисту, який не суперечить 

закону; 3) ефективність; 4) співрозмірність із порушеним правом/інтересом, тобто 

відповідність змісту порушеного права/інтересу характеру його порушення та 

наслідкам, спричиненим цим порушенням; 5) вибір способу захисту залежно від 

обраної форми захисту. 

Наведено та обґрунтовано спеціальні способи захисту суб’єктивних 

корпоративних прав/інтересів, до яких, зокрема, віднесено: 1) вихід (виключення) 

зі складу товариства з обмеженою/додатковою відповідальністю; 2) визнання 

рішення 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 
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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. 

Розділ 3 «Характеристика окремих форм захисту суб’єктивних 

корпоративних прав та інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин» 

складається із трьох підрозділів, в яких викладено проблематику окремих форм 

захисту: самозахисту, альтернативної та судової форми, у тому числі на основі 

аналізу судової практики. 

У підрозділі 3.1 «Самозахист як форма захисту суб’єктивних 

корпоративних прав та інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин» 

обґрунтовано, що самозахист як форма захисту є прийнятним для всіх суб’єктів 

корпоративних правовідносин. З’ясовано характерні риси самозахисту, а саме: 

1) поряд із діями фактичного характеру передбачає також заходи оперативного 

впливу як дії юридичного характеру; 2) заходи фактичного та юридичного 

характеру можуть мати прояв лише в активних діях уповноваженої особи; 

3) об’єктом може бути суб’єктивне корпоративне право/інтерес, що порушено 

(оспорюється, не визнається), або є реальна загроза його порушення 

(превентивний самозахист); 4) є самостійними діями уповноваженої особи без 

звернення до юрисдикційних органів; 5) способи самозахисту мають відповідати 

змісту права/інтересу, що порушено, характеру дій, якими воно порушено, а 

також наслідкам, спричиненим цим порушенням; 6) винятковість; 7) способи 

самозахисту особа може обирати сама або вони встановлюються договором чи 

нормативно-правовими актами; 8) мета (ціль) способів самозахисту – відновлення 

порушеного (оспорюваного, невизнаного) права/інтересу суб’єкта корпоративних 

правовідносин, усунення наслідків такого порушення, запобігання порушенню 

суб’єктивного корпоративного права/інтересу. 

У підрозділі 3.2 «Альтернативна форма захисту суб’єктивних 

корпоративних прав та інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин» 

проаналізовано арбітраж, медіацію, вирішення спору за участю судді як різновиди 

альтернативної форми захисту. Аргументовано, що перевагами такої форми 

захисту є її конфіденційність, що полягає у нездійсненні фіксування процесу 

врегулювання та вирішення спору будь-якими засобами фіксації.  

В Україні арбітрабельними визнано корпоративні спори, підставою 

виникнення яких є договір, за умови, що арбітражну угоду укладено між усіма 
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учасниками/акціонерами та корпорацією, хоча відповідно до ч. 1 ст. 2 Конвенції 

про визнання і виконання арбітражних рішень 1958 року предметом розгляду в 

арбітражі можуть бути спори, що виникли або можуть виникнути не лише із 

договірного правовідношення. З огляду на прийняття Закону України від 

23.03.2017 року №1984-VІІІ  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо корпоративних договорів», можна припустити, що всі спори, які 

випливають саме із таких договорів, є договірними, а тому арбітрабельними. 

Таким чином, за відсутності укладеного корпоративного договору між 

акціонерами/учасниками можна припустити неоднозначність «договірної 

природи» корпоративного спору, а отже і його арбітрабельності.  

Обґрунтовано, що перелік спорів, які можуть бути арбітрабельними, слід 

розширити, а саме: 1) спори, що випливають із корпоративних відносин 

(не обмежуючись договірними корпоративними спорами); 2) спори між 

юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, 

повноваження якої припинено) про відшкодування збитків, заподіяних юридичній 

особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи, за позовом власника (учасника, 

акціонера) такої юридичної особи, пред’явленим в її інтересах; 3) спори щодо 

реєстраційних дій, визнання недійсними актів, які порушують право на майно 

(майнові права), якщо такі вимоги є похідними від спору, що виник із 

корпоративних відносин. 

Доведено, що на сучасному етапі розвитку корпоративних правовідносин 

доцільним є запровадження добровільної медіації, в тому числі судової. 

Медіація як альтернативна позасудова форма захисту корпоративних прав 

характеризується такими ознаками. По-перше, заснована на автономній волі 

учасників спору, на відміну від судових механізмів захисту, що контролюються 

державою; базується на принципах добровільності, самовизначенні та рівності 

сторін, незалежності та неупередженості медіатора. По-друге, має 

конфіденційний характер, водночас судові механізми є відкритими, оскільки 

чинним законодавством передбачено принцип гласності судового процесу. По-

третє, медіація орієнтується на особисте переконання та суб’єктивні інтереси 

сторін.    По-четверте, медіація є більш оперативною і конструктивною формою 

захисту; сприяє заощадженню коштів на судові витрати. По-п’яте, медіація 

спрямована на забезпечення та узгодження інтересів учасників корпоративного 

спору з метою їх подальшої мирної співпраці, а не на аналіз фактичних даних і 

пошук відносної істини у відносинах учасників корпоративного спору, що вже 

мали місце у минулому. По-шосте, для медіації характерна наявність 

специфічного суб’єктного складу: сторін корпоративного спору та медіатора 

(посередника), який своїми діями опосередковано сприяє вирішенню 

корпоративного конфлікту. 

Урегулювання спору за участю судді у корпоративних спорах (справах) 

не допускається лише у випадку вступу у справу третьої особи, яка заявляє 

самостійні вимоги щодо предмета спору. 

У підрозділі 3.3 «Судова форма захисту суб’єктивних корпоративних 

прав та інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин» наведено власну 

https://docs.dtkt.ua/doc/1214.904.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1214.904.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1214.904.0
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класифікацію позовів у межах судової форми захисту прав та інтересів суб’єктів 

корпоративних правовідносин. 

Аргументовано, що лише за наявності діалектичної єдності юридичного 

(фіксація у протоколі реєстрації акціонерів/учасників фізичної присутності особи 

для участі у загальних зборах як належного акціонера/учасника; наявність у 

переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах тощо) та 

фактичного аспектів участі у загальних зборах (участь в обговоренні питань, 

винесених на розгляд загальних зборів; подання пропозицій щодо питань порядку 

денного; голосування тощо) можна говорити про законність рішень, прийнятих на 

таких загальних зборах. 

Окремо увагу приділено необхідності запровадження інституту повторних 

загальних зборів. Проаналізовано проблематику виплати дивідендів. 

Обґрунтовано обмеження права загальних зборів приймати рішення про виплату 

дивідендів у більшому розмірі, аніж пропонується наглядовою радою. 

Акцентовано на особливостях матеріального та процесуального аспектів 

похідного позову. Запропоновано запровадження інституту похідного 

превентивного позову для недопущення завдання збитків корпорації. 

 

 

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 такому. 

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. Корпоративні відносини між 

засновниками корпорації не виникають, а є власне докорпоративними. 

2. Загальні збори – самостійний специфічний суб’єкт 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 акціонерами/учасниками не безпосередньо, а опосередковано, через 

систему органів управління і контролю корпорації та їх посадових осіб. 

3. Суб’єкти корпоративних правовідносин поділяються за: об’єктом 

корпоративних правовідносин; кількісним складом; ступенем обов’язковості. 

4. Суб’єктивне корпоративне право органів корпорації є похідним від 

корпоративних прав учасників/акціонерів корпорації. Делегування суб’єктивного 

корпоративного права органам корпорації та їх посадовим особам передбачає, що 

вони мають діяти в інтересах корпорації та її акціонерів/учасників у точно 
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визначених межах, не перевищуючи своїх повноважень, усвідомлюючи 

відповідальність за заподіяння збитків, завданих як корпорації, так і її 

акціонерам/учасникам.  

5. Корпоративні правовідносини – це комплексні відносини, в яких 

переважають ознаки господарсько-правової природи, що виникають, змінюються 

та припиняються у корпораціях стосовно реалізації її суб’єктами належного їм 

суб’єктивного корпоративного права/інтересу, правовою гарантією реалізації яких 

є корпоративні обов’язки з метою здійснення корпоративного управління та 

реалізації корпоративних прав учасниками/акціонерами. 

6. У корпорації є взаємопов’язана система корпоративних інтересів, що 

перебувають у взаємодії та під впливом державних і суспільних інтересів. 

7. До юрисдикційних форм захисту запропоновано віднести такі: судову, 

адміністративну, правоохоронну, захист суб’єктивних корпоративних прав та 

інтересів нотаріусом, внутрішньокорпоративну форму, діяльність третейських 

судів, міжнародний комерційний арбітраж, постійно діючі арбітражі та арбітражі 

ad hoc, конституційну форму. Неюрисдикційною формою захисту запропоновано 

вважати: самозахист, примирні процедури – переговори, несудову медіацію 

(посередництво). 

8. Класифікацію корпоративних способів самозахисту суб’єктивного 

корпоративного права/інтересу здійснено за такими ознаками: 1) за підставою 

виникнення; 2) за правовою природою дій, що є змістом самозахисту; 3) за 

спрямованістю способів самозахисту в часі. 

9. Предметом розгляду міжнародного комерційного арбітражу є такі види 

спорів: 1) корпоративні спори, які виникли на підставі корпоративного 

договору/акціонерної угоди за умови, що арбітражну угоду укладено між всіма 

учасниками/акціонерами та корпорацією; 2) спори щодо цінних паперів (акцій); 

3) спори щодо визнання права власності на майно, передане як вклад до 

статутного капіталу корпорації, щодо реєстрації та обліку прав на зазначене 

майно; 4) спори, які виникають із правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших 

корпоративних прав у юридичній особі, крім правочинів у сімейних і спадкових 

правовідносинах (наприклад, визнання недійсним договору купівлі-продажу 

акцій/частки у статутному капіталі корпорації тощо).  

10.  Класифіковано позови у межах судової форми захисту прав та інтересів 

суб’єктів корпоративних правовідносин: за суб’єктом звернення із позовною 

заявою до господарського суду; за правовою природою спорів, на вирішення яких 

пред’явлено позов; за характером матеріально-правової вимоги. 

11.  Запропоновано вирішення проблеми скликання (призначення) та 

проведення загальних зборів шляхом пред’явлення позову до суду про 

зобов’язання корпорації скликати і провести позачергові загальні збори для 

вирішення певних питань порядку денного. Обґрунтовано, що це не є втручанням 

у діяльність корпорації, адже судове рішення не замінює рішення загальних 

зборів, а суд не вирішує питань, розгляд яких належить до компетенції загальних 

зборів.  
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12.  Запропоновано вдосконалити чинне корпоративне законодавство у частині 

внесення змін: 

А) 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 

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». 

Б) 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 

товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення 

про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток»; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print1465209490908512#n457
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       -  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». 

В) 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 

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 інших 

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, 

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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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». 

Г) До Господарського кодексу України: 

- 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». 

 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Богуш М. К. Проблематика непрямого (похідного) позову. Юридична 

Україна. 2012. № 7. С. 77-81. 

2. Богуш М. К. Інтереси учасників корпоративних відносин. Вісник КНУ імені 

Тараса Шевченка. Серія «Юридичні науки». 2013.  № 3 (97).  С. 103 – 106. 

3. Богуш М. К. Проблема правового механізму реалізації корпоративних прав 

на отримання дивідендів. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Юридичні 

науки». 2013. № 95. С. 100-103. 

4. Богуш М. К. Загальні збори як учасник корпоративних відносин. Бюлетень 

Міністерства юстиції України. 2013.  № 11.  С. 180-187. 

5. Богуш М. К. Состав корпоративных отношений. Международный научно-

практический правовой журнал «Закон и жизнь». 2013. № 8/2. С. 67-71. 

6. Богуш М. К. Альтернативна форма захисту суб’єктивних корпоративних 

прав та інтересів учасників корпоративних відносин. Юридична України. 2017.    

№ 11-12. С. 38-47. 



18 
 

7. Богуш М. К.  Поняття та класифікація правових форм і способів захисту 

суб’єктивних корпоративних прав та інтересів. Вісник КНУ імені Тараса 

Шевченка. Серія «Юридичні науки». 2017. № 3(105)/2017. С. 80-87.        

Тези доповідей за матеріалами науково-практичних конференцій: 

8.      Богуш М. К. Медіація як позасудовий механізм захисту корпоративних прав.  

Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: збірник 

Міжнар. наук.-прак. конф. (Харків, 16 берез. 2012). Харків. 2012. С. 303-306. 

9.  Богуш М. К. Непрямий позов як нетрадиційний механізм захисту прав та 

інтересів акціонерів. Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали 

Міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 30 берез. 2012). Київ. 2012. С. 262-263. 

10. Богуш М. К. Організаційно-правові форми господарських організацій, що є 

суб’єктами корпоративних відносин. Актуальні питання державотворення в 

Україні: матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 24 квітня 2013 року). Київ. 

2013. С. 165-167. 

11. Богуш М. К. Інтереси посадових осіб органів управління корпорації. 

Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні: збірник Міжнар. 

наук.-прак. конф. (Харків, 07-08 вересн. 2013). Харків. 2013.  С. 58-62. 

12.    Богуш М. К. Самозахист як форма захисту суб’єктивних корпоративних прав 

та інтересів учасників корпоративних відносин. Актуальні питання розвитку 

юридичної науки та практики: матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 

травня 2018 року). Київ. 2018. Том 2. С. 63-65. 

 

 

АНОТАЦІЯ 
 

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

правовідносин. – 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, Міністерство освіти 

і науки України, Київ, 2018.  

Дисертація є самостійно виконаною, завершеною науковою роботою, 

присвяченою комплексному дослідженню проблематики захисту прав та інтересів 

суб’єктів корпоративних правовідносин. У дисертації обґрунтовано наявність 

суб’єктивного корпоративного права та інтересу не лише в акціонерів/учасників 

корпорації, а й в інших суб’єктів корпоративних правовідносин; аргументовано 

статус загальних зборів як самостійного специфічного суб’єкта корпоративних 

правовідносин. Запропоновано виокремити в участі акціонерів/учасників у 

загальних зборах два аспекти: а) юридичний і б) фактичний. Здійснено 

класифікацію корпоративних способів самозахисту суб’єктивного 

корпоративного права/інтересу. Особливу увагу приділено судовій та 

альтернативній формам захисту суб’єктивних корпоративних прав/інтересів. 

Акцентовано на необхідності запровадження превентивного похідного позову. 

Крім того, проаналізовано судову практику та внесено пропозиції щодо 
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удосконалення корпоративного законодавства в аспекті захисту прав/інтересів 

суб’єктів корпоративних правовідносин. 

Ключові слова: корпоративні правовідносини, корпоративний інтерес, 

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

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

 

АННОТАЦИЯ 

 

Богуш М. К. Защита прав и интересов субъектов корпоративных 

правоотношений. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.04 – хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное 

право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины, Киев, 2018. 

Диссертация является самостоятельно выполненной, завершенной научной 

работой, посвященной комплексному исследованию проблематики защиты прав и 

интересов субъектов корпоративных правоотношений. В диссертации обосновано 

наличие субъективного корпоративного права и интереса не только у акционеров/ 

участников корпорации, но и у других субъектов корпоративных 

правоотношений; аргументирован статус общего собрания как самостоятельного 

специфического субъекта корпоративных правоотношений. Предложено 

выделить в участии акционеров/участников в общем собрании два аспекта: 

а) юридический и б) фактический. Произведена классификация корпоративных 

способов самозащиты субъективного корпоративного права/интереса. Особое 

внимание уделено судебной и альтернативной формам защиты субъективных 

корпоративных прав/интересов. Акцентирована необходимость введения 

превентивного производного иска. Кроме того, проанализирована судебная 

практика и внесены предложения по совершенствованию корпоративного 

законодательства в аспекте защиты прав/интересов субъектов корпоративных 

правоотношений. 

Ключевые слова: корпоративные правоотношения, корпоративный 

интерес, корпоративные права, формы защиты, способы защиты, медиация, 

арбитраж, правовая защита, субъективное корпоративное право, судебная защита, 

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

corporate relations. – On the rights of the manuscript. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of the candidate of legal sciences in 

the specialty 12.00.04 – economic law, arbitration process. – Kyiv National Taras 

Shevchenko University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 
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The thesis is an independent completed scientific work devoted to a 

comprehensive study of the issues of protecting the rights and interests of participants in 

corporate relations.  

The thesis substantiates the existence of subjective corporate right and interest not 

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

corporate relations. It is suggested to allocate two aspects in the participation of 

shareholders/participants in the general meeting: a) legal b) factual. Classification of 

corporate methods of self-defense of subjective corporate right/interest is carried out. 

Particular attention is paid to judicial and alternative forms of protection of subjective 

corporate rights/interests. Attention is focused on the need to introduce a preventive 

derivative claim. In addition, the court practice was analyzed and proposals were made. 

For the first time substantiated the status of the general meeting as an independent 

specific subject of corporate relations through which the indirect management of the 

corporation by its participants/shareholders is carried out. 

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 

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

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

arbitrability. 

Improved classification of subjects of corporate relations; the notion of corporate 

relations; classification of claims in the judicial form of protection of the rights and 

interests of participants in corporate relations; forms of employee participation in 

corporate governance; the concept of a dividend as part of its definition not only as a 

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

share of a certain type and / or class owned by him. 

There has been further development: 

– provisions on the necessity of consolidation of a separate article in the Law of 

Ukraine "On Joint Stock Companies" and the Law of Ukraine "On Limited Liability and 

with Additional Responsibility Companies" that would determine: the procedure for 

holding a repeat general meeting, a quorum and the grounds for conducting general 

meetings, the procedure for informing the participants about the holding of repeated 

general meetings; 

– the justification of the possibility of bringing a claim to court in the part of the 

obligation of the corporation to convene and hold an extraordinary general meeting to 

resolve certain issues of the agenda; 

– the proposal to restrict the right of the general meeting of the corporation to 

make a decision on the payment of dividends; 

– position on the possibility of applying self-defense as a form of protection of 

subjective corporate rights and interests of subjects of corporate relations; 

– substantiation of a complex system of corporate interests, namely: 1) the 

common (general) interest of shareholders/participants in relation to improving the 

economic performance of the corporation; 2) the interest of certain groups of 

shareholders/ participants (group interests): 2.1) the interests of the minority, 

represented by small participants and consist in the received part of the corporation’s 
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profit; 2.2) the interests of the majority, which are reflected, as a rule, in the interests of 

majority members, the essence of which is to receive not only part of the corporation’s 

profit, but also the management of it; 3) the individual interests of the 

shareholders/participants of the corporation, the main of which is to obtain the 

maximum, fairly distributed profit of the corporation (dividends), increase the exchange 

value of shares; 4) the interests of corporation officials, who are in receipt of wages, 

career growth; 5) the interests of corporation management bodies, which are the desire 

(claim) to act in strict conformity with the requirements of the legislation, constituent 

and other documents of the corporation in order to realize the general corporate interest 

of the latter and the individual interests of its shareholders/participants; 6) general 

corporate interest, the content of which is property stability, provided by increasing the 

value of net assets of the company, internal and external organizational stability or other 

interest, as provided by the charter of the partnership. 

Keywords: corporate relations, corporate interest, corporate rights, forms of protection, 

ways of protection, mediation, arbitration, legal protection, subjective corporate right, 

judicial protection, self-defense. 


