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Актуальність обраної теми

Україна знаходиться на етапі фундаментальних реформ у зв’язку з 

прийняттям Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

(далі -  ЄС). У зв’язку з цим, українське законодавство потребує 

перетворення та приведення його у відповідність до положень вимог ЄС. 

Чільне місце з-поміж масиву такого законодавства займають норми права 

про компанії. До того ж європейська правозастосовна практика має різні 

підходи щодо імплементації окремих положень директив та регламентів ЄС, 

які необхідно приймати до уваги при реформуванні українського 

законодавства. Разом з тим, українська правова система за роки незалежності 

вибудувала систему своїх норм, на основі яких досить довгий час діяли 

суб’єкти підприємницької діяльності, а також вирішувалися спори. Ця 

система має бути збалансована з вимогами ЄС з урахуванням особливостей 

інтересів українського суспільства, держави й економіки. Це у рівній мірі 

відноситься також і до корпоративного законодавства України.

Тема господарсько-правового регулювання корпоративних відносин є 

також актуальною з огляду на те, що у такий спосіб регулюються відносини 

щодо корпоративного управління основних суб’єктів української економіки:



акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю. Окремо 

потрібно відмітити недостатність нормативного регулювання окремих 

напрямів правового становища товариств з обмеженою відповідальністю. 

Норми Закону України «Про господарські товариства» є недостатніми та 

суперечливими, а тому потребують комплексного перегляду.

Нагальність дослідження обумовлена тим, що корпорації є ключовим 

елементом будь-якої економіки, вони є основними платниками податків не 

тільки в Україні, а й у світі. Зважаючи на їх економіко-соціальну важливість 

для держави, корпоративні правовідносини потребують особливого 

правового регулювання. Це вимагає науково-теоретичних та практичних 

досліджень теоретичних проблем правового регулювання корпоративних 

відносин в Україні.

Окремі напрями правового регулювання корпоративних відносин, які 

зайняли чільне місце в європейському й американському праві, були відсутні 

в Україні. Серед них варто виділити корпоративну соціальну 

відповідальність, похідний позов, електронну комунікацію з акціонерами, 

незалежних директорів, правовий аналіз яких знайшов відображення в роботі

І. В. Лукач.

Актуальність обраної теми підтверджується також тим, що вона 

виконана відповідно до бюджетної науково-дослідної теми «Доктрина права 

в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (номер 

теми 11 БФ 042-01, номер державної реєстрації 0101 и  003 579).

Новизна результатів наукового дослідження

Дисертаційна робота І. В. Лукач є комплексним системним 

дослідженням господарсько-правового регулювання корпоративних відносин 

в Україні, на основі якого обґрунтовано нові наукові положення щодо 

вдосконалення законодавства у цій сфері.

Аналіз положень, пропозицій та висновків запропонованої на розгляд 

дисертації дозволяє визнати їх достатньо обґрунтованими та достовірними.
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Структура роботи побудована логічно та дозволяє у повній мірі відобразити 

проблеми господарсько-правового регулювання корпоративних відносин. 

Окремо потрібно відмітити широке коло досліджуваних джерел: 

українського та зарубіжного законодавства, судової та правозастосовчої 

практики.

Обрана структура роботи дозволяє відобразити структурні елементи 

корпоративних відносин, висвітлити проблеми змісту, а також їх місце у 

системі права України. Дисертанткою наскрізно проаналізовані корпоративні 

правовідносини, починаючи від визначення правової природи корпорацій як 

системоутворюючої категорії корпоративного права, продовжуючи 

розкриттям суб’єктно-об’єктного складу корпоративних правовідносин, 

виявлення окремих проблемних складових змісту корпоративних 

правовідносин. Це дало змогу визначити місце корпоративного права як 

комплексної підгалузі господарського права, основними характеристиками 

якого є комплексність та поєднання майнових та організаційних норм.

Попри наявність великої кількості спеціальних наукових досліджень 

корпоративних правовідносин, у дисертації під новим кутом комплексно 

розглядається природа та структура корпоративних правовідносин та їх місце 

в системі права. Це дозволило зробити важливі як для теорії, так і практики 

висновки про природу корпоративних відносин. Зокрема, виділення 

подвійного об’єкту та широкий підхід до суб’єктного складу корпоративних 

правовідносин дало змогу розширити підвідомчість корпоративних спорів 

господарським судам.

Емпіричну основу дослідження складають нормативно-правові акти, 

матеріали судової практики України, Австрії, Великої Британії, Німеччини, 

Франції, Росії та США. Окремо потрібно відмітити застосуванням автором 

порівняльного методу при дослідженні правозастосовчої практики. 

Теоретичну основу дослідження склали дисертації, монографії, статті 

українських та іноземних авторів.



Наукова новизна дослідження полягає у системному підході автора до 

визначення об’єктно-суб’єктного складу корпоративних відносин, що 

дозволило виявити спільні ознаки у правовому становищі учасників 

корпорації, органів корпоративного управління та їх посадових осіб. 

Концепція розширеного об’єктно-суб’єктного складу корпоративних 

відносин дала змогу зробити важливі теоретико-практичні висновки, зокрема 

щодо впровадження електронної комунікації з акціонерами (с. 200-215), 

альтернативного створення наглядової ради (с. 219-227), інституту 

незалежних директорів (с. 228-233), похідного позову (с. 310-324), 

комплексних змін до п. 4 ч. 1 ст.12 Господарського процесуального кодексу 

України (с. 410-411).

Найбільш вагомими досягненнями авторе є те, що уперше: 

визначено подвійну природу об’єкта корпоративних правовідносин: 

здійснення корпоративних прав і корпоративного управління (с. 147-179);

сформульовано ознаки корпорації: статус юридичної особи; обмежена 

відповідальність учасників корпорації; частка учасників у статутному 

капіталі; наявність органів корпоративного управління корпорацією; майно 

корпорації відокремлено від майна її членів (с. 68-74);

встановлено ознаки суб’єктів корпоративних правовідносин: вступають 

у відносини з корпоративного управління та/або здійснення корпоративних 

прав; виключність суб’єктного складу; наявність суб’єктів- зі спеціальним 

статусом (с. 122-125);

запропоновано поділ суб’єктів корпоративних правовідносин: за 

участю суб’єктів в інших господарських правовідносинах -  учасники 

корпоративних та інших господарських правовідносин, учасники виключно 

корпоративних правовідносин; за об’єктом -  суб’єкти управління та 

здійснення корпоративних прав; за кількісним складом -  індивідуальні та 

колективні (130-137);

виокремлено ознаки органів корпоративного управління як суб’єкта 

корпоративних правовідносин: є суб’єктом виключно корпоративних
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відносин; має спеціальну правоздатність, що здійснюється в рамках 

корпоративних правовідносин, а саме під час корпоративного управління; 

внутрішній характер відносин за участю таких органів; інтереси не завжди 

збігаються з інтересами корпорації чи її учасників (с. 136-141);

з огляду на подвійну природу об’єкта та розширене тлумачення кола 

суб’єктів корпоративних правовідносин аргументовано критерії виникнення 

корпоративних правовідносин залежно від: об’єкта корпоративних 

правовідносин -  виникнення корпоративних прав і корпоративного 

управління; кола суб’єктів корпоративних правовідносин -  загальні або 

спеціальні; моменту виникнення -  попередні, з безпосереднього здійснення 

корпоративних прав і корпоративного управління, а також наступні 

корпоративні відносини; юридичних фактів -  із договору, з попереднього 

договору (наміру), з рішення загальних зборів, із рішення органу 

корпоративного управління, зі статуту, із закону (с. 114-118);

запропоновано поділ механізмів корпоративного управління за такими 

напрямами: залежно від суб’єкта -  корпоративне управління учасників та 

органів корпоративного управління; функціонально -  власне управління 

діяльністю корпорації та функція контролю; за способами здійснення 

внутрішнього корпоративного управління -  управління учасниками через 

скликання загальних зборів та через органи корпоративного управління; 

перевірка господарської діяльності корпорації; правове регулювання деяких 

видів правочинів, що мають особливе значення для корпоративного 

управління. Корпоративне управління холдинговою компанією є окремим 

видом корпоративного управління (с. 161-164);

визначено поняття КСВ як взаємного впливу держави, суспільства і 

суб’єктів корпоративних відносин, за якого корпорація та інші суб’єкти 

корпоративних відносин беруть на себе певні економічні, соціальні та 

юридичні зобов’язання за вплив на суспільство, а держава та суспільство 

гарантують свою підтримку за їх виконання (с. 90-98);
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аргументовано доцільність законодавчого закріплення звіту про КСВ 

для публічних акціонерних товариств (с. 90-96);

встановлено напрями державної стратегії розбудови корпоративних 

відносин: 1) єдиний підхід до визначення основних термінів корпоративного 

права у законодавстві; 2) дерегуляція участі органів державної влади у 

корпоративних відносинах із посиленням саморегуляції; 3) удосконалення 

державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб -  підприємців із 

застосуванням електронних засобів реєстрації; 4) удосконалення 

забезпечення прав акціонерів; 5) досягнення балансу інтересів у 

корпоративному управлінні; 6) захист прав усіх учасників корпоративних 

правовідносин; 7) забезпечення реформи правового становища товариств з 

обмеженою відповідальністю (с. 254-257);

запропоновано юридичні механізми для запровадження похідного 

позову: 1) забезпечення такого рівня розвитку корпоративного управління у 

державі, щоб відповідальність не стала механізмом рейдерських атак; 2) 

підтримання належного рівня корпоративної свідомості акціонерів та 

учасників товариств з обмеженою відповідальністю; 3) встановлення у 

законодавстві обов’язків (або ж принципів) діяльності органів 

корпоративного управління та вимог щодо їх кваліфікації; 4) конкретизація 

цих обов’язків; 5) визнання підставою для настання відповідальності не 

тільки порушення загальних принципів роботи відповідного органу, а й 

конкретного обов’язку (с. 300-320).

Викладення матеріалу характеризується творчим підходом, 

виваженістю та логікою наведених доводів. Ретельний аналіз нормативного 

матеріалу та спеціальної літератури дав змогу дисертантці обґрунтувати 

теоретичні положення, які містять наукову новизну. Дисертація має чималу 

практичну цінність. У Висновках до дисертації запропоновано відповідні 

зміни, що потрібно внести до ГК, ГПК, також автором запропоновано 

концепції змін до законодавства щодо удосконалення змісту корпоративних 

правовідносин.
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Основні положення дисертаційної роботи, що відображають 

розробленість теми і її новизну, містяться в публікаціях автора, посилання на 

які є як в самому тексті дослідження і, відповідно, в списку використаних в 

ньому джерел (с. 435-437), а також в тексті автореферату дисертантки (с. 27

30).

Обґрунтованість і достовірність результатів дослідження

Обґрунтованість і достовірність результатів дисертаційного 

дослідження І. В. Лукач підтверджуються проведеним аналізом відповідного 

законодавства України, низки інших країн, спеціальної літератури з тематики 

дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, окремими матеріалами 

правозастосовчої практики (всього 521 найменування).

Наукові висновки, положення, пропозиції і рекомендації, що містяться 

в дисертації І. В. Лукач, з достатньою повнотою відображені у відповідних 

публікаціях здобувачки, і вказані як в списку використаних джерел по 

дисертації, так і в тексті автореферату по представленій на опонування 

дисертації (в кількості 20 публікації у фахових виданнях, 2 у зарубіжних 

виданнях, однієї одноосібної монографії, однієї колективної монографії, 7 тез 

на конференціях та інших публікаціях).

При цьому як публікації, так і автореферат дисертації з достатньою 

повнотою висвітлюють положення поданого на захист дослідження.

Результати дослідження апробовані дисертанткою участю на 7 

наукових виступах, зокрема: на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Проблеми модернізації господарського законодавства» (м. 

Київ, 2008 p.), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері 

господарювання» (м. Київ, 2009 p.), круглому столі «Проблеми модернізації 

господарського законодавства» (м. Київ, 2010 p.), Міжнародній науково- 

практичній конференції «Роль права та закону у сучасному суспільстві» (м. 

Київ, 2012 p.), круглому столі «Діалектика публічних і приватних інтересів у
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державному регулюванні економіки» (м. Київ, 2013 р.), круглому столі 

«Правовий порядок у підприємницьких відносинах: засоби забезпечення» (м. 

Київ, 2014 р.), науково-практичній конференції «10 років застосування 

Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи 

вдосконалення кодифікації» (м. Одеса, 2014 р.), круглому столі «Проблеми 

розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського 

законодавства» (м. Київ, 2015 р.).

Теоретичне і практичне значення результатів дисертаційного 

дослідження

Теоретичне і практичне значення дослідження використовуються в 

навчальному процесі на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка під час викладання дисциплін 

«Господарське право», «Актуальні проблеми господарського права», 

«Корпоративне право», «Вирішення корпоративних спорів».

Окремі висновки та пропозиції, обґрунтовані у дисертації, взято до 

уваги Вищим господарським судом України (довідка про впровадження від 

27 січня 2016 р. № 012).

Зауваження щодо змісту дисертації та її оформлення

1. На с. 121 -  124 наводяться ознаки суб’єктів господарських 

відносин, для того щоб визначити, окреслити коло цих суб’єктів. Втім, 

формулювання цих ознак викликає певні заперечення. По-перше, 

зазначається що ознакою суб’єкта корпоративні відносин є «виключність» - 

деякі суб’єкти корпоративних відносин можуть вступати виключно в 

корпоративні відносини та не мати правомочностей на участь в інших 

господарських відносинах. Така ознака притаманна лише деяким суб’єктам, 

про що зазначає й сама авторка, і тому не може використовуватися як 

загальна ознака для визначення кола суб’єктів корпоративного права. У 

якості четвертої ознаки наводиться «наявність суб’єктів зі спеціальним
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статусом», відмінним від їх статусу як фізичної чи юридичної особи. На 

нашу думку, тут є порівняння понять, які порівнювати неможливо. Правовий 

статус суб’єкта змінюється у залежності від того у які правовідносини він 

вступає, які права та обов’язки набуває. При цьому цей суб’єкт залишається 

фізичною чи юридичною особою. У якості ознаки також називається%
«підпорядкованість» суб’єктів і вказується на ієрархічність корпоративних 

відносин. З таким висновком також не можна погодитись, адже одним із 

принципів корпоративного права та корпоративного управління як раз і є 

забезпечення рівного ставлення до всіх акціонерів Товариство не 

підпорядковується акціонеру, а акціонер товариству. Про наявність певної 

ієрархії можна казати лише у відносинах між органами товариства. Але не 

можна такий висновок поширювати на всі корпоративні відносини. Шостою 

ознакою суб’єкта корпоративних відносин називається конфлікт інтересів. 

На нашу думку, конфлікт інтересів не може бути ознакою, яка характеризує 

суб’єкта правовідносин.

2. Потребує уточнення позиція авторки щодо виключення учасника 

з ТОВ. На с. 342 зазначається, що автор підтримує позицію, висловлену 

Конституційним Судом України, щодо того, що загальні збори «це єдиний 

суб’єкт, наділений такими повноваженнями згідно із Законом України «Про 

господарські товариства». Втім, далі у роботі (с. 343) пропонується 

запровадити судовий порядок виключення учасника із. товариства за 

наявності клопотання про це не менш як 10 % учасників. Ця пропозиція 

потребує суттєвого уточнення: 1) чи відмовляється автор від раніше 

висловленої думки про те, що учасник може бути виключений виключно за 

рішенням зборів, а не суду; 2) що мається на увазі під терміном 

«клопотання», якщо йдеться про виключення учасника в судовому порядку, 

то це має бути позов та відповідні позовна вимога, а не клопотання; якщо ж 

авторка мала на увазі якусь іншу процесуальну дію, то це потребує пояснень; 

3) позов або клопотання може подавати фізична або юридична особа, групові 

позови в Україні на жаль поки що не легітимізовані, є трохи інший інститут
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процесуальної співучасті, але він не зовсім відповідає завданням захисту 

учасників корпоративних відносин, тому говорячи про «не менш як 10% 

учасників» треба пояснювати позицію, чи підтримує автор пропозиції щодо 

запровадження групових позовів чи пропонує йти шляхом застосування 

інституту процесуальної співучасті, 4) чому правом вимагати виключення
%

учасника наділяються «не меньш як 10% учасників», а не учасники, що 

володіють 10% голосів у капіталі (усталений підхід щодо захисту прав та 

інтересів міноритаріїв).

3. Потребує додаткових пояснень висновок дисертантки про те, що 

«питання щодо доцільності збереження мінімального розміру статутного 

капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю має вирішуватися за 

результатами економічного аналізу доцільності» (с. 329, 345).

4. У роботі аргументується висновок про корпоративне право як 

про підгалузь господарського права, предметом якої є корпоративні 

відносини, аналізується коло цих відносин, та коло суб’єктів, які беруть 

участь у цих відносинах. Але у роботі не надається відповіді на одне з 

головних теоретичних питань корпоративного права -  яким чином пояснити 

участь у корпоративних господарських відносинах суб’єктів, які не є 

суб’єктами господарського права (органи та посадові особи товариств, 

трудові колективи, акціонери та учасники -  фізичні особи). Без вирішення 

цього питання неможливо зробити аргументований висновок щодо сутності 

та галузевої належності корпоративного права.

Загальний висновок по дисертації

Наведені зауваження свідчать про складність та дискусійність 

досліджених в роботі питань, і не впливають на загальний позитивний 

висновок щодо наукового рівня дисертації.

Дисертаційне дослідження Лукач Ірини Володимирівни на тему: 

«Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин в Україні: 

теоретичні проблеми», подану на здобуття наукового ступеню доктора
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юридичних наук за спеціальність 12.00.04 -  господарське право, 

господарсько-процесуальне право є завершеною науковою працею, 

комплексним системним господарсько-правовим дослідженням 

господарсько-правового регулювання корпоративних правовідносин, в якому 

отримані нові, самостійні, науково обґрунтовані результати, що в сукупності 

вирішують конкретне наукове завдання для науки господарського права -  

обґрунтування нових теоретичних та практичних положень у сфері 

забезпечення прав та інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин; а 

також розроблені конкретні пропозиції по удосконаленню господарського 

законодавства, яке регулює корпоративні відносини.

Дисертація логічно побудована, оформлена відповідно до вимог 

Міністерства освіти і науки України, а її положення викладені чіткою та 

зрозумілою мовою. Зміст дисертації свідчить про вільне володіння автором 

темою дослідження, відповідний професійний рівень та практичний досвід. 

Викладені в дисертації рекомендації по удосконаленню чинного 

законодавства в Україні є теоретично обґрунтованими і аргументованими.

Дисертація Лукач Ірини Володимирівни на тему: «Господарсько- 

правове регулювання корпоративних відносин в Україні: теоретичні 

проблеми» відповідає вимогам спеціальність 12.00.04 -  господарське право, 

господарсько-процесуальне право. Автореферат дисертації повністю 

відображає основним положенням дисертації. Оформлення дисертації та її 

автореферат відповідають вимогам, що ставляться до робіт такого роду в 

Україні. Основні наукові результати дисертаційного дослідження 

опубліковані в 1 одноосібній монографії, 20 статтях у наукових виданнях, що 

входять до переліку фахових видань, 2 зарубіжних статтях .та 7 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях.

Зміст автореферату дисертації є ідентичним основним положенням, 

сформульованим в дисертації.
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Висновки наукової новизни не збігаються із висновками кандидатської 

дисертації І. В. Лукач «Правове становище холдингових компаній за 

законодавством України».

Дисертаційне дослідження Лукач Ірини Володимирівни на тему: 

«Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин в Україні: 

теоретичні проблеми» виконане на належному науковому рівні, відповідає 

вимогам п. 10 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567, а його 

автор -  І. В. Лукач -  заслуговує присудження їй наукового ступеня доктора 

юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 -  господарське право; 

господарсько-процесуальне право.

Офіційний опонент:

Доктор юридичних наук, 
доцент, професор кафедри 
цивільно-правових дисциплін 
юридичного факультету 
Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна

Кібенко Олена 
Рувімівна



Д о спеціалізованої вченої ради Д  26.001.06 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
м. Київ, вул. Володимирська, 60

ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію  

Лукач Ірини Володимирівни 
«Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин в 

Україні: теоретичні проблеми», 
подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.04 - господарське право, 
господарсько-процесуальне право

Актуальність обраної теми. Відповідно до статті 51 Угоди про 

партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і 

Україною важливою умовою для зміцнення економічних зв’язків між 

Україною та Співтовариством є зближення існуючого і майбутнього 

законодавства України з законодавством Співтовариства. Україна має 

поступово привести своє законодавство у відповідність до законодавства 

Співтовариства, зокрема, має бути забезпечена приблизна адекватність 

законів про компанії. Процес гармонізації корпоративного законодавства 

України із корпоративним правом ЄС і потребує ґрунтовного наукового 

супроводу. На цей час, незважаючи на стабільно високий інтерес науковців 

до проблематики корпоративного права, залишається невирішеним низка 

питань теоретичного характеру щодо природи корпоративних відносин, їх 

структурних елементів та навіть термінології, що негативно позначається і на 

правозастосовній практиці.

Якість законодавчого регулювання корпоративних відносин 

зумовлюється тим, наскільки законодавець враховує специфіку того чи 

іншого виду корпорації. Так, наразі нормативно-правове регулювання 

правового статусу акціонерних товариств є доволі повним і з переважним 

врахуванням досвіду європейських країн. У цьому зв’язку необхідна ревізія 

акціонерного законодавства на відповідність нормам acguis comrnunautaire та

імені Тараса Шевченка



вимогам правозастосовної практики. Правове становище товариств з 

обмеженою відповідальністю на сьогодні потребує повної реформи, оскільки 

норми Закону «Про господарські товариства» не можуть забезпечити 

належне регулювання з позицій сьогодення. Численні проекти Закону 

України «Про товариства з обмеженою відповідальністю» поки не було 

реалізовано, тому актуальності набирає концептуальне вирішення правового 

регулювання окремих проблем корпоративних відносин в таких товариствах. 

За умови правового вакууму навіть рішення Конституційного Суду України 

не в змозі комплексно упорядкувати ті відносини, які потребують саме 

законодавчого врегулювання (чи не найкраще ілюструє це судова практика, 

що ґрунтується на рішенні Конституційного Суду України у справі за 

конституційним зверненням ТОВ «Ліхтнер Бетон Львів» щодо офіційного 

тлумачення положень ч. 4 ст. 58, ч. 1 ст. 64 Закону України «Про 

господарські товариства» від 05 лютого 2013 р.). За умови численних 

прогалин у правовому регулюванні корпоративних відносин саме судовою 

практикою значною мірою було заповнено лакуни у корпоративному 

законодавстві. Тому верифікація наукового розв’язання практичних проблем 

застосування корпоративного законодавства також є важливою складовою 

завдань цієї роботи, що, власне, і було здійснено дисертанткою.

Актуальність теми підтверджується також тим, що робота виконана 

відповідно до бюджетної науково-дослідної теми «Доктрина права в правовій 

системі України: теоретичний і практичний аспекти» (номер теми 11 БФ 042- 

01, номер державної реєстрації 0101 U 003 579) на кафедрі господарського 

права юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.

Новизна результатів наукового дослідження полягає в тому, що воно 

є першим комплексним господарсько-правовим дослідженням 

корпоративних правовідносин в Україні, в якому наведено їх концептуальне 

обґрунтування як комплексних господарських відносин, що виникають у 

процесі здійснення корпоративних прав і корпоративного управління, та яке
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спрямовано на вирішення важливих наукових і практичних проблем 

удосконалення правового статусу суб’єктів та змісту корпоративних 

правовідносин, обґрунтовано концепцію корпоративної соціальної 

відповідальності.

Мета дослідження зумовила характер завдань, що поставлені у 

дисертації: обґрунтування поняття, ознак та видів корпорації як 

системоутворюючої категорії корпоративного права на основі історичного 

розвитку, економічних та юридичних теорій корпорації; обґрунтування 

концепції корпоративної соціальної відповідальності; визначення поняття, 

ознак й видів корпоративних правовідносин та їх місця у системі 

правовідносин; з ’ясування особливостей правового статусу суб’єктів 

корпоративних правовідносин; обґрунтування подвійної природи об’єкта 

корпоративних правовідносин; визначення моделей, мети та засобів 

державного регулювання корпоративних відносин; обґрунтування напрямів 

удосконалення джерел корпоративного права України; виявлення окремих 

проблем удосконалення змісту корпоративних правовідносин; визначення 

положення acquis communautaire законодавства про компанії, що потребують 

імплементації у законодавство України; визначення предмету і принципів 

корпоративного права, з ’ясування його місця в системі права України.

Зміст роботи, наукові публікації дисертантки та автореферат дисертації 

дають підстави стверджувати, що ці завдання виконані.

Обрана авторкою методологія дослідження дозволила вирішити 

поставлені задачі на належному науковому рівні. Зокрема, системно- 

структурний метод застосовано для дослідження поняття, ознак, структурних 

елементів та місця корпоративних правовідносин у системі господарських 

правовідносин (підрозділ 2.1 роботи). Формально-логічний метод 

використано під час дослідження стану правового регулювання 

корпоративних відносин в Україні та правозастосовної практики (підрозділи 

3.2 і 3.3). Міждисциплінарний аналіз дав змогу комплексно висвітлити 

окремі проблеми правової регламентації корпоративних правовідносин



(підрозділи 1.1, 1.2, 2.2, 2.3) та перспективи їх врегулювання на основі 

теоретичних і практичних досліджень науки економіки та соціології 

(підрозділи 1.2, 1.4, 3.3).

За допомогою порівняльно-логічного методу дисертанткою досліджено 

окремі положення законодавства про компанії ЄС та їх практичної реалізації, 

завдяки чому запропоновано концепцію електронної комунікації з 

акціонерами (с. 196-213), виявлено перспективи запровадження похідного 

позову (с. 302-323), вирішено питання щодо виключення учасника з 

товариства з обмеженою відповідальністю^. 334-343) тощо.

Аналіз наукових джерел, законодавчих актів України, положень acquis 

communautaire та правозастосовної практики дозволили сформулювати та 

обґрунтувати ряд наукових положень, які є важливими для науки 

господарського права у контексті господарсько-правового регулювання 

корпоративних відносин, а саме:

визначено подвійну природу об’єкта корпоративних 

правовідносин: здійснення корпоративних прав і корпоративного управління 

(с. 146-163);

запропоновано юридичні механізми для запровадження 

похідного позову: 1) забезпечення такого рівня розвитку корпоративного 

управління у державі, щоб відповідальність не стала механізмом рейдерських 

атак; 2) підтримання належного рівня корпоративної свідомості акціонерів та 

учасників товариств з обмеженою відповідальністю; 3) встановлення у 

законодавстві обов’язків (або ж принципів) діяльності органів 

корпоративного управління та вимог щодо їх кваліфікації; 4) конкретизація 

цих обов’язків; 5) визнання підставою для настання відповідальності не 

тільки порушення загальних принципів роботи відповідного органу, а й 

конкретного обов’язку (с. 302-323).

визначення органів корпоративного управління як суб’єктів 

корпоративних відносин зі спеціальною компетенцією, які здійснюють
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корпоративне управління корпорацією у частині доведення, що такі особи 

здійснюють не корпоративні права, а корпоративне управління (с. 136-142);

положення щодо регламентації правового статусу незалежного 

директора у частині: 1) визначення мінімальної кількості членів наглядової 

ради; 2) встановлення мінімальної кількості директорів наглядової ради; 

3) уточнення поняття «дочірнє підприємство» в Законі України «Про 

акціонерні товариства»; 4) визначення системи вимог до кваліфікації складу 

наглядової ради; 5) встановлення вимог до діяльності, складу, компетенції, 

доступних ресурсів, відвідання засідань комітету та прозорості усіх комітетів 

акціонерного товариства загалом і кожного зокрема; 6) закріплення 

можливості обрання незалежного директора виконавчого органу, якщо 

законодавцем буде запроваджено можливість створення наглядової ради 

публічних акціонерних товариств за вибором акціонерів (с. 224-232).

обґрунтування, що момент виникнення і припинення 

корпоративних відносин не пов’язаний із державною реєстрацією корпорації 

та набуттям корпоративних прав (с. 116, 164-167);

визначення подвійної природи частки статутного капіталу: з 

одного боку -  це належний обсяг прав учасника, з другого -  це майнове 

право учасника (с. 167-175, 182-184);

положення про арбітрабельність корпоративних спорів та 

висновки щодо можливості використання альтернативних способів 

вирішення деяких корпоративних спорів (третейський розгляд, міжнародний 

комерційний арбітраж, медіація) (с. 276-297);

на основі виявлення подвійної природи об’єкта корпоративних 

відносин, до якого входить корпоративне управління:

визначено критерії розмежування корпоративних та трудових спорів та 

обґрунтовано положення про те, що спори, пов’язані з призначенням або 

обранням, припиненням, зупиненням повноважень і відповідальністю осіб, 

які входять або входили до складу органів управління та органів контролю 

юридичної особи, а також спори, що виникають із господарських
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правовідносин, між зазначеними особами та юридичною особою у зв’язку зі 

здійсненням, припиненням, призупиненням повноважень зазначених осіб є 

корпоративними (с. 276);

аргументовано, що посадові особи органів корпоративного управління 

мають визнаватися суб’єктами права на звернення до господарського суду, 

що має бути закріплено в Господарському процесуальному кодексі (с. 276);

визначення таких принципів корпоративного права, як: 

пропорційності вкладу учасника в статутний капітал обсягові прав участі у 

корпорації; корпоративної соціальної відповідальності; відповідності 

корпоративного права вимогам права про компанії ЄС; базових 

корпоративних прав на участь в управлінні товариством та отриманні 

прибутку корпорації у кожного учасника товариства; ефективне 

корпоративне управління з урахуванням інтересів як більшості, так і 

меншості; контролю учасників за діяльністю корпорації (с. 374);

- виявлення специфіки джерел корпоративного права та висновок про 

те, що основу законодавчої системи джерел корпоративного права мають 

становити закони про акціонерні товариства та про товариства з обмеженою 

відповідальністю; ЦК і ГК мають містити лише загальне, а не спеціальне 

регулювання корпоративних відносин (с. 416).

Окремо слід відзначити розроблену І. В. Лукач концепцію 

корпоративної соціальної відповідальності. Корпоративна соціальна 

відповідальність визначається як взаємний вплив держави, суспільства і 

суб’єктів корпоративних відносин, за якого корпорація та інші суб’єкти 

корпоративних відносин беруть на себе певні економічні, соціальні та 

юридичні зобов’язання за вплив на суспільство, а держава та суспільство 

гарантують свою підтримку за їх виконання (с. 96-97). Такому визначенню 

передував серйозний аналіз економіко-юридичного значення корпоративної 

соціальної відповідальності (с. 76-96) з доведенням необхідності підтримки 

європейського досвіду законодавчого запровадження звіту про корпоративну 

соціальну відповідальність для публічних акціонерних товариств (с. 88-95).
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На наш погляд, авторка переконливо доводить, що соціальна ознака 

визначених у ГК загальних принципів господарювання ще раз підтверджує 

необхідність запровадження корпоративної соціальної відповідальності саме 

у господарському праві як галузі, що вже має напрацювання стосовно 

соціального характеру державного регулювання господарської діяльності в 

соціально орієнтованій економіці (с. 94) із визначенням правових засад 

корпоративної соціальної відповідальності саме в Господарському кодексі. 

Визначено дисертанткою і рівні запровадження правової стратегії 

корпоративної соціальної відповідальності: Запровадження правової стратегії 

КСВ може відбуватися на трьох рівнях: державному -  затвердження програм 

із КСВ, законів, а у перспективі -  комплексного закону з КСВ; громадському 

запровадження громадського контролю, нагляду, регулювання та заохочення 

КСВ (суб’єктами ініціативи можуть бути як громадські організації, так і 

біржі; підприємницькому (великі підприємства мають виявляти активність та 

ініціативність у заходах КСВ) (с. 90).

Обґрунтованість і достовірність результатів дослідження. Усі 

сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки, пропозиції і 

рекомендації обґрунтовано на основі власних досліджень. У монографії 

«Система органів державного управління та регулювання в сфері 

підприємницької діяльності» підготовлено підрозділ «Особливості 

визначення правового статусу органів державного регулювання та 

управління, наділених господарською компетенцією в окремих сферах 

господарювання», де проаналізовано систему органів державного управління 

та регулювання здійснення корпоративних відносин і корпоративного 

управління (м. Київ, 2010 р.). У збірнику наукових праць «Засоби державного 

регулювання господарської діяльності» авторкою підготовлено главу «Засоби 

регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав» (м. Київ, 

2013 р.).

Решту праць виконано одноособово. Основні положення та результати 

дисертації викладено в одноосібній монографії «Теоретичні проблеми
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правового регулювання корпоративних відносин в Україні» (2015 р.), 22 

статтях, опублікованих у фахових виданнях, 2 з яких -  у фахових 

періодичних виданнях інших держав, у матеріалах і тезах науково- 

практичних конференцій та круглих столів, інших працях.

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження. 

Розроблені дисертанткою наукові положення, що містять наукову новизну, є 

важливими як з точки зору теорії господарсько-правової науки, так і з точки 

зору їх практичного застосування.

Висновки та пропозиції, що містяться в дисертації, можуть бути 

використані у законотворчій діяльності при розробці нормативно-правових 

актів; при підготовці науково-практичних коментарів до нормативно- 

правових актів, що регулюють корпоративні відносини, у правозастосовній і 

судовій практиці; у навчальному процесі при викладанні відповідних 

дисциплін, підготовці підручників, посібників та методичних рекомендацій; 

в поточній діяльності учасників корпоративних відносин.

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі на 

юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка під час викладання дисциплін «Господарське право», «Актуальні 

проблеми господарського права», «Корпоративне право», «Вирішення 

корпоративних спорів».

Враховуючи наявність численних прогалин у правовому регулюванні 

корпоративних відносин, судова практика внесла вагомий внесок у 

заповненні лакун. Тому пропозиції дисертантки по удосконаленню 

законодавства ґрунтуються на перевірці проблем корпоративного права крізь 

призму правозастосовної практики. Практичне значення окремих висновків 

та пропозицій, обґрунтованих у дисертації, підтверджено Вищим 

господарським судом України (довідка про впровадження від 27 січня 2016 р. 

№ 012).
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Зауваження за змістом дисертації.

Проведене Лукач І.В. дослідження відрізняється ґрунтовністю та 

аргументованістю. Разом з тим окремі висновки теоретичного характеру 

можуть бути предметом подальшої наукової дискусії, деякі потребують 

уточнення і конкретизації, в тому числі і при захисті дисертації.

Так, авторкою запропоновано ознаки суб’єктів корпоративних 

правовідносин (участь у відносинах з корпоративного управління та/або 

здійснення корпоративних прав; виключність суб’єктного складу; наявність 

суб’єктів зі спеціальним статусом -  с. З, 177). Зазначено також, що 

критеріями розмежування корпоративних та інших відносин є здійснення 

корпоративних прав і корпоративного управління (с. 176), і підкреслено, що 

корпоративні правовідносини є досить закритими, їх суб’єктами можуть 

бути не будь-які учасники господарських відносин (с. 111). Разом з тим до 

складу суб’єктів корпоративних відносин, крім власне корпорації, учасників 

корпорації, органів корпоративного управління та їх посадових осіб, 

колишніх учасників, трудового колективу корпорації, авторка включає 

кредиторів корпорації (с. 111). Дисертантка не пояснює значення терміну 

«кредитор корпорації» для цілей своєї роботи, тому під кредитором може 

розумітися або сторона зобов’язання в розумінні ст. 509 ЦК, ст. 173 ГК, або 

учасник відносин неплатоспроможності (банкрутства) (ст. 1 Закону «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»). І 

в тому, і в іншому випадку кредитори корпорації не є такими, що 

здійснюють корпоративні права і корпоративне управління. На с. 13 

автореферату зазначено, зокрема, що спеціальною підставою виникнення 

корпоративних правовідносин у кредиторів товариства є, наприклад, 

прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ТОВ. Разом з тим, 

це твердження не відповідає смислу закону: відповідно до ч. 6 ст. 52 Закону 

«Про господарські товариства» в цьому разі кредитори мають право 

вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань 

товариства та відшкодування їм збитків. В цій нормі визначено способи



захисту прав та інтересів кредиторів (дострокове припинення або 

дострокове виконання зобов’язань товариством-боржником1, 

відшкодування збитків) у конкретній ситуації, яким контрагент товариства 

може скористатися на власний розсуд. Ці способи захисту застосовуються у 

зобов’язальних відносинах і єдиним правовим наслідком задоволення таких 

вимог кредиторів (чи у добровільному порядку, чи в судовому) є 

припинення правовідношення за участю товариства та відновлення його 

майнового стану (шляхом відшкодування збитків), але ж ніяк не виникнення 

корпоративних відносин за участю кредиторів товариства.

Тому висновок щодо розширеного складу суб’єктів корпоративних 

відносин, на наш погляд, не є логічним. Навряд чи можна сприйняти і думку 

авторки про те, що «запроваджувати нових суб’єктів корпоративного права 

можна не лише шляхом прийняття законодавчих актів, але ... і за 

допомогою локальних актів, наприклад, статутів» (с. 112).

Виокремлення такого суб’єкта корпоративних правовідносин, як 

майбутній учасник (с. 117-118) уявляється штучним і таким, що в

практичному сенсі лише обтяжуватиме нормативну систему і
2 • •правозастосування . По-перше, намір [задум, план, ідея, інтенція тощо, -

О.Б.] як такий, на відміну від попереднього договору, з яким авторка 

схильна його ототожнювати), ніколи не визнавався і не може бути визнаний 

юридичним фактом. Наміри особи не можуть бути предметом правового 

регулювання. Породжувати виникнення корпоративних відносин в ситуації, 

яку розглядає дисертантка (ч. 1 ст. 64 Закону «Про акціонерні товариства»,

ч. З ст. 53 «Про господарські товариства»), може лише юридичний склад: 1) 

оферта, з якою звертається особа, яка виявила бажання придбати акції або 

купити частку, 2) рішення загальних зборів, 3) договір про відчуження 

корпоративних прав (с. 118) (до речі, на с. 407 зазначається, що предметом

1 Ця норма конкретизує загальне правило ч. 2 ст. 598 ЦК про те, що припинення зобов’язання на вимогу 
однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом. Дострокове, тобто до 
закінчення встановленого у зобов’язанні строку (терміну), виконання зобов’язання на вимогу кредитора 
загальними нормами статей 530, 531 ЦК не передбачено (таке право надається ЦК боржнику).

Тоді б, з огляду на наміри особи, можна було визнати повноцінними суб’єктами права майбутнього 
покупця, майбутнього продавця, майбутнього власника, майбутнього платника податків тощо.
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відчуження є саме частка в статутному капіталі, а не корпоративні права). 

По-друге, закріплення в законі обов’язку такої особи повідомити товариство 

про свій намір не означає наділення її якимось специфічним статусом, і 

повинно розглядатися винятково в площині забезпечення прав та інтересів 

учасників корпорації (можливості реалізувати належне їм переважне право).

Загалом дисертантка виходить з вірної тези про те, що усі особи, які 

беруть участь у правовідносинах, позначених як корпоративні, стають 

суб’єктами корпоративного права (с. 121). Разом з тим, встановлюючи 

ознаки суб’єктів корпоративних правовідносин (тобто те спільне, що 

дозволяє їх позначити відповідним поняттям) дисертантка припускається 

неточностей.

Так, ознакою суб’єктів корпоративних правовідносин дисертантка 

називає їх формалізацію (с. 122-123, 176, 402), зазначаючи, що про участь 

особи у корпоративних відносинах має бути прямо зазначено у певному 

нормативному акті, за приклад наводиться трудовий колектив. Втім, 

наведений приклад є винятком, а не правилом, яке стосується всіх суб’єктів 

корпоративних відносин. Така «формалізація» не є істотною ознакою, яка 

відображає сутність всіх суб’єктів корпоративних відносин (власне, сам 

термін є невдалим).

Іншою ознакою суб’єктів корпоративних відносин визначено їх 

виключність (с. 122, 177). Йдеться про те, що деякі суб’єкти корпоративних 

відносин не можуть брати участь в інших господарських відносинах (органи 

корпоративного управління, трудовий колектив). Отже, якщо ця ознака 

притаманна лише деяким суб’єктам, то вона ознака не є і не може бути 

універсальною і кваліфікуючою. Це, скоріше, може слугувати 

характеристикою тих корпоративних відносин, які складаються всередині 

корпорації (внутрішніх відносин).

Одним із завдань, які вирішувалися дисертанткою в роботі, є 

визначення предмету та принципів корпоративного права. Запропоновано і 

авторське визначення корпоративного права як підгалузі господарського

ї ї



права, яка регулює корпоративні відносини, тобто відносини зі здійснення 

корпоративних прав і корпоративного управління (с. 371). Втім, це 

визначення потребує уточнення, оскільки воно є тавтологічним: 

корпоративне право визначається через корпоративні відносини.

Не можна погодитися із тим, що корпоративне право є підгалуззю 

господарського права, оскільки норми про корпорації є складовою 

нормативної системи, яка в теорії господарського права та в 

Господарському кодексі отримала назву «Суб’єкти господарювання». Крім 

того, така думка є дискусійною з огляду на наступне. Значна увага в 

дисертації приділена поняттю, ознакам та видам корпорації як 

системоутворюючої категорії корпоративного права. Авторка наголошує на 

тому, що визначені нею ознаки корпорації властиві акціонерним 

товариствам, товариствам з обмеженою відповідальністю і товариствам з 

додатковою відповідальністю (с. 76), і в цьому з нею можна погодитися. 

При цьому інші господарські товариства «виведені» за дужки поняття 

корпорації, що само по собі не викликає заперечень в теоретичному аспекті. 

Але в такому випадку визначення корпоративного права (як системи норм, 

що регулюють відносини в корпораціях -  АТ, ТОВ, ТДВ) розриває існуючу 

цілісність законодавства про господарські товариства (в тому числі і ГК). 

Виникає проблема і суто процесуального характеру: на цей час справи, що 

виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її 

учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, 

який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) 

юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та 

припиненням діяльності такої особи, крім трудових спорів (п. 4 ч. 1 ст. 12 

Господарського процесуального кодексу). Якщо застосувати авторську 

концепцію до визначення корпоративного спору, то тоді виникає не лише 

теоретична, але й практична проблема кваліфікації спору як такого, що 

виник з корпоративних правовідносин, та визначення підвідомчості спорів 

за участю усіх інших товариств, які не є корпораціями.
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Дисертанткою сформульовано ознаки корпорації: статус юридичної 

особи; обмежена відповідальність учасників корпорації; частка учасників у 

статутному капіталі; наявність органів корпоративного управління 

корпорацією; майно корпорації відокремлено від майна її членів (с. 65-74) та 

надано визначено поняття корпорації як юридичної особи, статутний капітал 

якої поділено на частки, що належать учасникам на праві власності та 

можуть відчужуватися згідно із законом, майно якої відокремлено від майна 

учасників, які несуть обмежену відповідальність за боргами такої юридичної 

особи (с. 76). На наш погляд, цим висновкам бракує суто господарсько- 

правового підходу, адже в теорії господарського права усталеним є погляд на 

те, що для господарського обігу важливою є не знеособлена юридична особа 

як така, а конкретний різновид широкого кола суб’єктів господарювання, 

тому наявність статусу юридичної особи є хоча й важливою, але лише однією 

з ознак суб’єктів господарювання, до того ж не всіх: можна бути суб’єктом 

господарювання, й при цьому не бути юридичною особою. В сучасному світі 

правова категорія юридичної особи змінює свою природу та виконує 

службову роль по відношенню до інших категорій: підприємств, установ, 

інших комерційних і некомерційних структур; фактично статус юридичної 

особи на цей день є правовим виразом не абсолютної, а лише відносної 

майнової відокремленості суб’єкта господарювання, оскільки його діяльність 

регламентується законом і власником майна (уповноваженим ним органом). 

З огляду на те, що авторський погляд був сфокусований саме на корпорації 

як економіко-правовій категорії (розділ І роботи), логічним було б це 

відобразити у наведених вище висновках.

В роботі міститься авторські класифікації суто теоретичного характеру: 

про поділ суб’єктів корпоративних правовідносин (с. 177), критеріїв 

виникнення корпоративних правовідносин (с. 115-116), поділ механізмів 

корпоративного управління (с. 10). На наш погляд, бажано було б 

аргументувати їх практичне значення для законотворчості та 

правозастосування.
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Загальний висновок по дисертації. Зазначені зауваження за змістом 

дисертації є дискусійними та обумовлені складністю наукового дослідження 

з обраної теми, що ніякою мірою не знижує загальну позитивну оцінку 

дисертації.

Дисертація І. В. Лукач є завершеною науковою працею, що виконана 

на високому науково-теоретичному рівні. Робота містить обґрунтовані 

наукові та практичні результати в галузі науки господарського права, які 

розв’язують важливі проблеми господарсько-правового регулювання 

корпоративних відносин в Україні та містить ряд концептуальних висновків, 

які стосуються елементів корпоративних правовідносин, що мають важливе 

прикладне значення.

Оформлення дисертації та її автореферату відповідають вимогам, 

встановленим МОН України. Публікації в достатній кількості вміщено у 

виданнях, визначених МОН України для оприлюднення положень 

дисертацій.

Дисертаційна робота І. В. Лукач відповідає спеціальності 12.00.04 -  

господарське право, господарсько-процесуальне право. Наукові положення і 

результати, які виносилися на захист у кандидатській дисертації І. В. Лукач 

«Правове становище холдингових компаній за законодавством України» 

(2007 р.) за спеціальністю 12.00.04 - господарське право, господарсько- 

процесуальне право, на захист у її докторській дисертації «Господарсько- 

правове регулювання корпоративних відносин в Україні: теоретичні 

проблеми» не виносяться.

Викладене вище дозволяє зробити висновок, що за своїм змістом та 

науковою новизною докторська дисертація Лукач І. В. «Господарсько- 

правове регулювання корпоративних відносин в Україні: теоретичні 

проблеми» відповідає вимогам п. 10 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 року № 567, а дисертантка заслуговує на присудження їй
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наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 -  

господарське право, господарсько-процесуальне право.

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, професор, 
завідувач відділу правового забезпече 
ринкової економіки Науково-дослідного ін 
приватного права і підприємництва 
імені академіка Ф. Г. Бурчака 
Національної академії правових наук Укра“

Помічник директора з 
організацій но -кадрової пяЗЬтіл

імені Тараса Шевченка

. Беляневич
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 

у Київському національному університеті

імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська 60, м. Київ, 01601

ВІДГУК  

офіційного опонента 

на дисертацію Лукач Ірини Володимирівни

«Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин в 

Україні: теоретичні проблеми», подану на здобуття наукового ступеню  

доктора юридичних наук за спеціальність 12.00.04 -  господарське право,

Актуальність теми дослідження. У період становлення правової 

держави перед українським суспільством виникає багато викликів, які не можна 

вирішити без зростання статків суспільства. Належними контрагентами у цьому 

аспекті можуть стати корпорації, які не тільки є найбільшими платниками 

податків, а й великими роботодавцями. Оскільки корпорації є важливим 

суб’єктом, держава піклується про те, щоб їх правовий статус було належним 

чином оформлено. Це вирішує ще одну важливу проблему: зменшення 

конфліктного зіткнення публічних і приватних інтересів, які у високому ступені 

присутні в корпораціях. Вирішенню цих проблем націлено правове 

регулювання більшості корпоративних норм.

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом (далі -  ЄС), Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої, від 27 квітня 2014 р., ратифікованої 16 вересня 

2014 р. (далі -  Угода про асоціацію). Україна взяла на себе зобов’язання, 

привести своє законодавство у відповідність до норм ЄС. Угодою про 

асоціацію також передбачено приведення корпоративних норм у відповідність з 

законодавством про компанії ЄС. При цьому сьогодні відсутня загальна 

державна стратегія такого процесу. Чинний План заходів з імплементації Угоди

господарсько-процесуальне право

Відділ діловодства тз архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка., .



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

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони, на 2014-2017 роки, затверджений розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 2014 р. тільки містить перелік Директив, які 

мають бути імплементовано Україною. Проте ряд норм уже адаптовані до 

українського законодавства, але залишаються положення, які потрібно 

гармонізувати. Наразі потрібно вирішити питання щодо перевірки норм ЄЄ про 

компанії, які імплементовані або потребують імплементації в українське 

законодавство. У цьому ключі вирішено і частина дослідження І. В. Лукач, що 

робить цю роботу також цікавою з позицій удосконалення законодавства.

Також частиною зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та ЄЄ є зобов’язання з впровадження 

корпоративної соціальної відповідальності. Відповідно до ч. З ст. 293 цього 

документа сторони докладають зусиль для спрощення торгівлі товарами з 

метою сприяння сталому розвитку, зокрема товарами, які є предметом «чесної 

та етичної торгівлі», а також тими, що пов’язані з принципами корпоративної 

соціальної відповідальності і підзвітності. Юридичні дослідження вітчизняних 

авторів зі впровадження корпоративної соціальної відповідальності відсутні. 

Тому автор слушно звертається до дослідження цього інституту вченими науки 

економіки, а також до зарубіжного досвіду закріплення цього інституту.

Спеціальних досліджень у сфері корпоративних правовідносин було 

проведено чимало, серед них варто виділити: Артеменко С. В. Цивільно- 

правові проблеми управління акціонерним товариством (2004 р.), Батрин Є. В. 

Корпоративні правовідносини у господарському праві (2012 р.), Вінник О. М. 

Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних 

інтересів в господарських товариствах (2004 р.), Воловик О. А. Господарсько- 

правове забезпечення корпоративних інтересів (2005 р.), Глусь Н. С. Корпорації 

та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості 

захисту (2000 р.), Зудіхін О. В. Цивільно-правовий захист корпоративних прав 

учасників господарських товариств (2011 р.), Кібенко О. Р. Сучасний стан та
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перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно- 

правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України (2006 р.), Кулик А. А. 

Корпоративные права в системе гражданских прав (2009 р.), Переверзєв О. М. 

Господарсько-правове забезпечення корпоративного контролю в акціонерних 

товариствах (2004 р.), Погрібний Д. І. Корпоративні права держави: поняття, 

підстави виникнення, механізм реалізації (2008 р.), Сороченко А. В. 

Корпоративні права та обов’язки: господарсько-правовий аспект (2015 р.), 

Штим Т. Б. Акціонерні угоди, правочини із заінтересованістю та значні 

правочини в акціонерних товариствах (2015 р.), ІІІуба Б. В. Теоретико-правові 

засади вдосконалення господарського управління корпоративними відносинами 

(2014 р.), Щербаков В. В. Диференціація правового положення органів 

акціонерних товариств (2011 р.). Проте ці дослідження не торкалися 

поглибленого вивчення елементів корпоративних правовідносин, які дозволили 

б чітко відокремити їх від інших правовідносин, що взялася зробити Лукач І.В. 

та що у свою чергу дозволило автору зробити важливі теоретико-практичні 

висновки щодо покращення змісту корпоративних правовідносин.

Оцінка обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірності, новизни.

Наукові положення, висновки і рекомендації видаються цілком 

обґрунтованими, жодних сумнівів у їх достовірності не виникає. Це випливає із 

структури роботи, обсяг та побудова кожного розділу дозволяє повно і 

доступно розкрити зміст теми, окремих розділів та підрозділів. Дисертація 

також містить у необхідному обсязі аналіз українських та зарубіжних 

нормативних актів, літературних джерел та судової практики. Дослідження 

відображає власну точку зору автора щодо тієї чи іншої проблеми. Дискусійні 

питання подаються з чіткою обґрунтованою позицією і висновками автора.

Автор послідовно визначає мету і завдання (с. 6-7 дисертації), а також 

об’єкт, предмет і методи дослідження (с. 7-8 дисертації). Мета й завдання 

дослідження знайшли своє відображення як у висновках до дисертації (с. 400- 

416 дисертації), так і висновках автореферату (с. 25-27 автореферату).



Дисертанткою поставлено за мету дослідження визначення поняття та 

структури корпоративних правовідносин, які становлять предмет правового 

регулювання корпоративного права -  підгалузі господарського права, а також 

основних напрямів удосконалення правового регулювання корпоративних 

відносин. Це цілком відповідає сучасним потребам господарської науки та 

правозастосовної практики.

Ключовим моментом дисертації є розширене визначення об’єктно- 

суб’єктного складу корпоративних правовідносин. Це обґрунтовується через 

включення подвійного об’єкту корпоративних правовідносин: здійснення 

корпоративних прав і корпоративного управління (с. 147-163 дисертації).

Автором запропоновано удосконалення поняття корпорації як юридичної 

особи, статутний капітал якої поділено на частки, що належать учасникам на 

праві власності та можуть відчужуватися згідно із законом, майно якої 

відокремлено від майна учасників, які несуть обмежену відповідальність за 

боргами такої юридичної особи, з урахуванням здійснення управління органами 

корпоративного управління через їх посадових осіб (с. 6 автореферату, с. 63-76 

дисертації). Сформульовано ознаки корпорації: статус юридичної особи; 

обмежена відповідальність учасників корпорації; частка учасників у статутному 

капіталі; наявність органів корпоративного управління корпорацією; майно 

корпорації відокремлено від майна її членів. Зроблено висновок, що наведені 

ознаки властиві акціонерним товариствам, товариствам з обмеженою 

відповідальністю і товариствам з додатковою відповідальністю (с. 9, 68-73, 100, 

4000, с. 4 автореферату).

Все це дало змогу автору прийти до висновку, що корпоративні 

правовідносини належать до господарських відносин та складають предмет 

правового регулювання корпоративного права як підгалузі господарського 

права, у тому числі з урахуванням зіткнення приватних і публічних інтересів 

(с. 365-371 дисертації). Виглядає переконливою думка автора, що корпоративне 

право не набуло ознаки галузі права хоча б через те, що не має власного 

методу.

4



Історичний та економічний аналіз становлення корпорацій дав змогу 

вирішити важливі теоретико-практичні висновки. По-перше, авторка доходить 

висновку, що корпорація є системоутворюючою категорією корпоративного 

права (с. 63-70 дисертації). По-друге, розгляд історії становлення корпорації 

(с. 16-42 дисертації) наштовхнув автора на пошуки ознак корпорацій, що 

виділили б їх серед інших суб’єктів підприємництва (с. 63-72 дисертації). 

Економічний аналіз теорій корпорацій дозволив автору дійти висновку про 

переосмислення традиційних інститутів власності, ролі учасників і контролю в 

корпорації, а також її соціальної відповідальності, (с. 43-52 дисертації). У свою 

чергу це стало поштовхом до розробки положень щодо корпоративної 

соціальної відповідальності (с. 77-98 дисертації), розширення суб’єктного 

складу корпоративних правовідносин (с. 120-145 дисертації), подвійної 

природи об’єкта корпоративних правовідносин (с. 148-175 дисертації).

Окремий розділ присвячено проблемам удосконалення змісту 

корпоративних правовідносин, у тому числі в межах виконання Україною 

зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію, а саме пропонується запровадити 

електронне повідомлення учасників корпорації засобами електронного зв’язку 

(с. 196-213 дисертації), удосконалити правовий статус незалежних директорів 

(с. 224-233 дисертації). Автор достатньо обґрунтовано критикує інститут 

похідного позову, акцентуючи увагу на тому, що такий спосіб захисту прав 

учасників товариства недостатньо перспективний з огляду на небезпеку 

зловживання правом (с. 309-322 дисертації).

Хотілося б окремо виділити положення наукової новизни щодо 

корпоративної соціальної відповідальності. Потрібно відмітити загальну 

нагальність досліджень, що спрямовані на соціальний аспект регулювання 

корпоративних відносин в Україні. Автор виділяє корпоративну соціальну 

відповідальність як соціально відповідальну поведінку корпорації, яку 

підтримують держава та суспільство. За умови законодавчої підтримки 

корпоративна соціальна відповідальність може стати юридичним механізмом 

взаємного впливу між корпораціями, державою та суспільством. Першочергове
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завдання корпоративної соціальної відповідальності для корпорацій полягає у 

формуванні їх соціально свідомого статусу, що має надзвичайне значення у 

сучасних реаліях підприємницької діяльності (с. 82-97 дисертації). 

Проаналізований зарубіжний досвід запровадження інституту корпоративної 

соціальної відповідальності дозволив автору дійти висновку, що американський 

шлях, де цей інститут не регулюється законодавчо, не підходить українській 

економіці. Натомість пропонується підтримати загальну європейську 

тенденцію, закріпивши вимогу про складання звіту про КСВ публічними 

акціонерними товариствами (с. 86-95 дисертації).

Реалізація цього блоку питань має ключове значення у справі 

становлення правової держави, формування соціально орієнтованої економіки, 

так само як і для розбудови громадянського суспільства.

Безперечною цінністю виконаного дослідження є формування за його 

результатами пропозицій щодо напрямів державної стратегії розбудови 

корпоративних відносин (пункт 10 новизни). Серед них особливо слід 

виокремити акцент на дерегуляції участі органів державної влади у 

корпоративних відносинах із посиленням саморегуляції; досягненні балансу 

інтересів у корпоративному управлінні; і захисті прав усіх учасників 

корпоративних правовідносин.

Проаналізовані положення дозволили автору зробити висновки, що 

відображені у положеннях наукової новизни (с. 6-9 автореферату, с. 9-13 

дисертації). Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, є високим, пропозиції 

сформульовані на належному рівні. Робота виконана згідно встановлених 

вимог, завершується сформульованими висновками та пропозиціями щодо 

вдосконалення чинного законодавства.

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження полягає 

в тому, що значний рівень систематизації матеріалу може бути корисним 

законодавцю щодо врегулювання окремих інститутів корпоративного права.



Окремі висновки автора можуть слугувати перспективою для формування 

судової та іншої правозастосовчої практики.

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі на 

юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка під час викладання дисциплін «Господарське право», «Актуальні 

проблеми господарського права», «Корпоративне право», «Вирішення 

корпоративних спорів». Окремі висновки та пропозиції, обґрунтовані у 

дисертації, взято до уваги Вищим господарським судом України (довідка про 

впровадження від 27 січня 2016 р. № 012).

Повнота викладу положень дисертації в роботах, опублікованих 

автором. Основні положення та результати дисертації викладено в одноосібній 

монографії «Теоретичні проблеми правового регулювання корпоративних 

відносин в Україні» (2015 р.), 22 статтях, опублікованих у фахових виданнях, 2 

з яких -  у фахових періодичних виданнях інших держав, у матеріалах і тезах 

науково-практичних конференцій та круглих столів, інших працях. 

Опубліковані наукові праці відповідають тематиці дослідження. Повнота 

викладу основних результатів дисертації відповідає встановленим для такого 

виду робіт вимогам. Кількість та обсяг публікацій, які розкривають основний 

зміст роботи, засвідчує достатній рівень апробації отриманих результатів. 

Положення одноосібної монографії в основному відбивають основні положення 

дисертації, містять узагальнені результати наукових досліджень автора, 

опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України та інших держав,

Дисертацію виконано на кафедрі господарського права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

відповідно до бюджетної науково-дослідної роботи з теми: «Доктрина права в 

правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (номер теми 11 

БФ 042-01, номер державної реєстрації 0101 и  003 579).

Спірні положення дослідження
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В цілому високо та позитивно оцінюючи зміст дисертації, звернемо увагу 

на деякі недоліки або спірні положення дослідження І. В. Лукач, що 

потребують додаткового пояснення чи уточнення.

1. На с. 250, 383 дисертації згадано про те, що в Україні відсутня 

процедура нотаріального посвідчення установчих документів під час створення 

господарських товариств. Тут же наводиться досвід Німеччини, де є процедура 

нотаріального посвідчення установчих документів на етапі створення товариств 

та внесення змін до їх установчих документів. Проте ця думка не знайшла 

належного продовження в дисертації.

Нам уявляється, що нотаріальне посвідчення статуту для корпорацій 

могло б стати важливим кроком у боротьбі зі зловживаннями. Адже нотаріус 

має перевірити документи на відповідність чинному законодавству. Згідно з 

положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» функції з перевірки 

установчих документів на відповідність чинному законодавству фактично 

відсутні у державних реєстраторів. Це тягне за собою державну реєстрацію 

низки статутів суб’єктів господарювання, які насправді не відповідають 

вимогам чинного законодавства та несуть потенційну небезпеку для розвитку 

наступних господарських відносин. Адже в основі діяльності таких суб’єктів 

закладено протиріччя законодавству, що у свою чергу тягне загрозу у реалізації 

цих дефектних положень у правовідносинах. На нашу думку, якраз нотаріальне 

посвідчення статуту могло б запобігти виникненню таких протиріч.

2. Автором запропоновано деякі види спорів передати на розгляд до 

третейських судів (с. 21 автореферату, с. 5, 261-297, 412 дисертації). Попри те, 

що автором переконливо доведена юридична можливість такого закріплення у 

законодавстві, на нашу думку, може виникнути загроза, коли третейський 

розгляд корпоративних спорів може стати засобом для суттєвих зловживань або 

навіть «рейдерських» атак. У цьому зв’язку потрібно погодитися з думкою 

В. С. Щербини, яка цитується в дисертації на с. 297. В. С. Щербина критично 

відноситься до передачі корпоративних спорів на розгляд не тільки третейських



судів, а й міжнародного комерційного арбітражу: «замислимося над 

запитанням, наскільки розумним і доцільним буде передання корпоративних 

спорів, частина яких (за участю фізичних осіб) спеціально була вилучена з 

підвідомчості загальних судів і передана на вирішення господарських судів з 

метою забезпечення єдиної практики застосування законодавства при їх 

вирішенні, а також унеможливлення за допомогою рішень і ухвал загальних 

судів створення плацдармів для рейдерських атак, що останнім часом стали 

справжньою «чумою» для суб’єктів господарювання в Україні, на розгляд 

третейських, зокрема, міжнародних арбітражних судів?» (Щербина В. С. 

Корпоративні відносини та іноземне законодавство / В. С. Щербина // Правовий 

тиждень. -  2008. -  8 квітня). Така думка виглядає більш ніж переконливою, тоді 

як позиція І. В. Лукач може йти у розріз з балансом публічних і приватних 

інтересів. На нашу думку, така пропозиція буде мати сенс лише у разі 

системного перегляду способів захисту приватних і публічних інтересів, 

збалансованого матеріально-правового та процесуального-правового 

забезпечення їх дотримання.

3. Потребують додаткових пояснень положення наукової новизни 18) 19) 

20) із рубрики «Дістали подальшого розвитку», з точки зору того, які саме 

положення та в якій частині розвинуто. Дискусійним уявляється обґрунтування, 

що момент виникнення і припинення корпоративних відносин не пов’язаний із 

державною реєстрацією корпорації та набуттям корпоративних прав, зокрема, з 

тієї точки зору, що навряд чи можна говорити про існування корпоративних 

відносин в умовах, коли ще або вже не існує корпорації і корпоративних прав. 

Скоріш за все в даному разі ми маємо справу з іншими видам и відносин, що 

передують корпоративним або «успадковують» їх. В іншому разі потрібно 

переглядати і момент виникнення корпорації й уточнювати правове значення її 

державної реєстрації.

4. Вбачається певне протиріччя між положенням пункту 13) новизни, де 

йдеться про поділ корпорацій на два види: акціонерне товариство і товариство з 

обмеженою відповідальністю та положеннями пункту 2) новизни, в якому
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сформульовано ознаки корпорації та вказується на те, що вони властиві 

акціонерним товариствам, товариствам з обмеженою відповідальністю і 

товариствам з додатковою відповідальністю.

5. Уявляється дискусійним і потребує додаткових пояснень положення 

пункту 14) новизни, де пропонується удосконалення визначення органів 

корпоративного управління як суб’єктів корпоративних відносин зі 

спеціальною компетенцією, які здійснюють корпоративне управління 

корпорацією, зокрема, у частині доведення, що такі особи здійснюють не 

корпоративні права, а корпоративне управління. Виникає питання, наскільки 

далеко можна йти у протиставленні понять корпоративних прав і 

корпоративного управління і де пролягає межа, яка окреслює, навпаки, сферу їх 

взаємодії. Наприклад, у випадку такого органу корпорації, як загальні збори 

учасників, як уявляється, йдеться про участь у корпоративному управлінні 

шляхом реалізації корпоративних прав. Сумнівно говорити про корпоративне 

управління учасників (пункт 7 новизни), а не їх участь в ньому (участь в 

загальних зборах), тим більше, що в цьому випадку маємо корпоративний 

принцип прийняття рішень -  більшістю голосів. На наш погляд, доцільним 

було б розрізняти управління корпоративним правами (в т.ч. управління 

учасниками через скликання загальних зборів) і управління корпорацією 

(власне корпоративне управління).

6. Сумнівним виглядає виокремлення серед ознак органів корпоративного 

управління як суб’єкта корпоративних правовідносин такої ознаки як «інтереси 

не завжди збігаються з інтересами корпорації чи її учасників» (пункт 5 

новизни) з точки зору правової оцінки такого явища, наскільки можливість 

такої розбіжності в інтересах є виправданою.

Загальний висновок по роботі

Не дивлячись на певні недоліки, дисертація І. В. Лукач заслуговує високої 

оцінки. Висловлені зауваження носять здебільшого дискусійний характер та не 

спростовують висновку щодо належного рівня рецензованого дослідження, а 

також концептуальних підходів автора. В дисертації розкрито концептуальні
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теоретичні й практичні проблеми корпоративних правовідносин, що мають 

важливе значення. Одержані нові наукові результати є значним вкладом у 

розвиток науки господарського права. Дисертація логічно побудована, 

оформлена відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, а її 

положення викладені чіткою та зрозумілою мовою.

Дисертаційне дослідження Лукач Ірини Володимирівни на тему: 

«Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин в Україні: 

теоретичні проблеми», подану на здобуття наукового ступеню доктора 

юридичних наук за спеціальність 12.00.04 -  господарське право, господарсько- 

процесуальне право є завершеною науковою працею, комплексним системним 

господарсько-правовим дослідженням господарсько-правового регулювання 

корпоративних правовідносин, в якому отримані нові, самостійні, науково 

обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретну наукову 

проблему науки господарського права -  системного обґрунтування нових 

теоретичних та практичних положень, спрямованих на забезпечення прав та 

інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин; а також розроблені конкретні 

пропозиції по удосконаленню господарського законодавства, яке регулює 

корпоративні відносини.

Автореферат дисертації повністю відображає основні положення 

дисертації. Оформлення дисертації та її автореферат відповідають вимогам, що 

ставляться до робіт такого роду в Україні. Зміст автореферату дисертації є 

ідентичним основним положенням, сформульованим в дисертації.

Положення наукової новизни не збігаються із положеннями 

кандидатської дисертації І. В. Лукач «Правове становище холдингових 

компаній за законодавством України».

Дисертація на тему «Господарсько-правове регулювання корпоративних 

відносин в Україні: теоретичні проблеми» є завершеним, самостійним 

науковим дослідженням, в якому отримані нові науково обґрунтовані 

результати, що в сукупності вирішують важливі теоретичні проблеми 

корпоративних правовідносин. Робота відповідає вимогам п. 9 та п. 10
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«Порядку присудження наукових ступенів», а його автор -  Ірина 

Володимирівна Лукач -  заслуговує присудження їй наукового ступеня доктора 

юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 -  господарське право; господарсько- 

процесуальне право.
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