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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Стабільність та правова 

визначеність регулювання корпоративних відносин є як запорукою 

подальшої інтеграції України у світове співтовариство, так і необхідною 

передумовою отримання тих переваг, що можуть мати її фізичні та юридичні 

особи за сучасного рівня глобалізації світової економіки. Проте наявність в 

Україні правового регулювання в сфері корпоративних відносин, нещодавно 

гармонізованого до стандартів Європейського Союзу (ЄС), не тільки не 

зменшує «градус» наукових дискусій, але також не відзначається очікуваною 

ефективністю та не у повній мірі відповідає потребам сучасної ринкової 

економіки. Підтвердженням такого стану, що характеризуються високим 

ступенем фрагментації та неузгодженості правового регулювання, є численні 

випадки зловживання правом у сфері корпоративних відносин в Україні. 

Саме це зумовлює необхідність проведення порівняльно-правового 

дослідження явища зловживання правом у корпоративних відносинах на 

предмет аналізу існуючих наукових розробок та застосованих у 

законодавствах провідних держав світу моделей правового регулювання з 

метою вироблення, з врахуванням існуючої в Україні специфіки, дієвих 

критеріїв та механізмів захисту прав добросовісних учасників корпоративних 

відносин від дій окремих уповноважених осіб, що використовують норми 

права не у відповідності з їх внутрішнім призначенням (зловживають правом 

у корпоративних відносинах). 

Застосоване загальне захисне застереження ст.13 Цивільного кодексу 

України (ЦК України) у сфері корпоративних відносин через відсутність 

власної, стійкої, логічно бездоганної теоретичної конструкції, спроможної 

задовольнити достатньо гострі виклики практики, породжує правову 

невизначеність. Навіть при виявленні ознак зловживання правом у сфері 

корпоративних відносин суди часто не в змозі чітко їх кваліфікувати. 

Розв’язання проблеми захисту прав добросовісних учасників 

корпоративних відносин від зловживання правом з боку інших учасників та 

органів управління юридичних осіб безперечно забезпечить ефективну, 

реальну участь в управлінні справами господарюючих суб’єктів, поліпшить 

зміст прийнятих управлінських рішень, надасть стабільності економічним 

відносинам та сприятиме розвитку економіки України. 

Ступінь дослідження теми. На сучасному етапі в науці цивільного 

(приватного) права немає єдності поглядів на юридичну природу явища 

зловживання правом; відсутнє уніфіковане визначення поняття «зловживання 

корпоративним правом», недостатньо досліджено форми та види зловживань 

правами в корпоративних відносинах; продовжуються дискусії про умови 

застосування наслідків (відмова в захисті) за зловживання особою своїм 

правом у корпоративних відносинах; потребують подальшого вивчення 

суб’єктивні межі здійснення цивільних прав в господарських товариствах в 
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рамках критеріїв сумлінності, розумності та справедливості тощо. 

Згідно п. 3 ст. 13 ЦК України не допускаються дії фізичних та 

юридичних осіб, що вчиняються з наміром завдати шкоду іншій особі, а 

також зловживання правом в інших формах. Проте зазначена норма не 

визначає поняття «зловживання правом», а також не розкриває ознак, за 

наявності яких можна одноманітно кваліфікувати «інші форми» зловживання 

правом, що створює істотні труднощі в ході її застосування на практиці 

регулювання корпоративних відносин, ускладнює правову кваліфікацію дій 

(бездіяльності) з метою встановлення наявності зловживання правом у 

корпоративних відносинах, застосування захисного застереження. 

Частково це можна пояснити тим, що чинне законодавство, положення 

якого застосовуються до господарських товариств, зокрема, та 

корпоративних відносин, взагалі, у тому числі ЦК України та закони України 

у цій сфері, а також Господарський кодекс України, містить суперечливі 

положення, реалізація яких недобросовісними особами може здійснюватися 

неналежним чином. 

Українська доктрина цивільного (приватного) права у сфері 

недопущення зловживання правом переважно базується на результатах 

дослідження В.П. Грибанова «Пределы осуществления и защиты 

гражданских прав» (1972 р.), проте основна увага по сьогодні приділена 

дослідженню власне корпоративних прав per se. Особливо слід відзначити 

внесок, зроблений у роботах І.В. Спасибо-Фатєєвої «Цивільно-правові 

проблеми акціонерних правовідносин» (2000 p.), О.В. Регурецької «Охорона 

прав акціонерів у цивільному праві» (2005 p.), С.С. Кравченка «Юридична 

природа прав учасників господарських товариств» (2007 р.), І.Б. Саракун 

«Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських 

товариств (цивільно-правовий аспект)» (2007 р.), В.М. Кравчука 

«Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах» 

(2010 p.) та інших провідних правників. 

Окремі аспекти проблеми здійснення суб’єктивних цивільних прав 

були предметом досліджень М.О. Стефанчука «Межі здійснення 

суб’єктивних цивільних прав» (2006 р.), Д.В. Горбася «Здійснення 

суб’єктивних цивільних прав фізичних осіб: поняття, способи, межі» 

(2009 p.). При цьому, предметом порівняльно-правового дослідження 

проблема зловживання правом у корпоративних відносинах у вітчизняній 

науці цивільного (приватного) права досліджена не була. 

Разом з тим, історичні витоки, окремі правові аспекти проблеми 

неодноразово піднімалися, такими авторитетними вченими та правниками, як 

М.М. Агарков, М.Й. Бару, В.А. Белов, С.М. Братусь, В.А. Васильєва, 

О.М. Вінник, О.В. Волков, Д.В. Горбась, В.П. Грибанов, О.С. Губар, 

О.Р. Кібенко, В.М. Коссак, О.О. Кот, С.С. Кравченко, В.М. Кравчук, 

Н.С. Кузнєцова, О.А. Кузнєцов, В.В. Луць, М.С. Малеїн, В.М. Махінчук, 

Д.І. Мейєр, Є.О. Мічурін, І.Б. Новицький, В.Ю. Пашутіна, Й.О. Покровський, 
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Т.Т. Полянський, С.Д. Радченко, О.В. Регурецька, О.Я. Рогач, І.Б. Саракун, 

І.В. Спасибо-Фатєєва, Р.О. Стефанчук, М.О. Стефанчук, І.Т. Тарасов, 

І.А. Тімаєва, Д.А. Токарєв, М.М. Хміль, Л.Л. Чантурія, О.В. Чернокальцева, 

Р.Б. Шишка, В.С. Щербина, Т.С. Яценко та іншими. 

Також автор спирався на праці класиків цивілістики та теорії права, які 

відповідають сучасній українській правовій традиції: К.Н. Анненкова, 

Є.В. Васьковського, Ю.С. Гамбарова, Н.А. Гредескула, Н.М. Коркунова, 

Д.І. Мейера, К.П. Победоносцева, І.А. Покровського, І.І. Петражицкого, 

В.І. Синайского, Г.Ф. Шершеневича та інших. 

Зарубіжна правова доктрина представлена роботами як загального так і 

спеціального спрямування таких відомих вчених та правників, як А. Бебек 

(Anton Babak), Х. Брокс (Hans Brox), О. Будек (Oguz Budak), Ф. Виакер (Franz 

Wieacker), Т. Вір (Tony Weir), К.-Х. Гурський (Karl-Heinz Gursky), 

У. Дідеріхсен (Uwe Diederichsen), В. Ебке (Werner F. Ebke), Х. Коц (Hein 

Kotz), Х. Лезер (Hans G. Leser), Ш. Матіс (Mathis Stephen), А. Робілен (Anna 

di Robilan), Л. Серіоні (Luca Cerioni), Б. Стейнхауер (Bettina M. Steinhauer), 

Р. Ціммерманн (Reinhard Zimmermann), П. Шелештрейм (Peter H. 

Schlechtriem), С. Уіттакер (Steve Whittaker), Н. Хорн (Norbert Horn) та інших. 

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

Дисертаційне дослідження виконано в рамках наукової теми «Правові засади 

співпраці з міжнародними інтеграційними об’єднаннями: теорія і практика», 

що є частиною планової теми Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Інтеграція України у 

європейські правові, політичні та економічні системи» №11БФ048-01, яка, в 

свою чергу, є складовою частиною комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Україна у 

міжнародних інтеграційних процесах». 

Метою дослідження є комплексний порівняльно-правовий аналіз 

основних положень правового регулювання недопущення зловживання 

правом у корпоративних відносинах в Україні існуючим стандартам та 

правозастосовній практиці провідних країн світу для наступної розробки 

науково-теоретичних та практичних рекомендацій з вдосконалення 

законодавства України. 

Досягнення поставленої мети зумовило постановку наступних завдань: 

– провести аналіз розвитку доктрини, основних теорій, концепцій та 

підходів, а також їх застосування в існуючій практиці законодавчого 

регулювання недопущення зловживання правом у корпоративних відносинах 

країн континентальної системи права, до якої генетично відноситься правова 

система України, щодо запобігання та усунення наслідків зловживання 

правом у корпоративних відносинах; 

– визначити особливості суб’єктного складу учасників, які можуть 

зловживати правом, об’єктивні та суб’єктивні ознаки для кваліфікації їх 

дій/бездіяльності в якості зловживання правом у сфері корпоративних 
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відносин, а також дієві критерії та ефективні способи недопущення 

зловживання правом та захисту прав порушених шляхом зловживання прав у 

сфері корпоративних відносин; 

– узагальнити досліджені підходи до регулювання недопущення 

зловживання правом у корпоративних відносинах, класифікувати виявлені 

види зловживання правом, уніфікувати застосування відповідної 

термінології, що допоможе встановити особливості та розкрити межі 

позитивної (звичайної) реалізації корпоративних прав для забезпечення їх 

справедливого судового захисту; 

– проаналізувати характерні риси та встановити існуючий стандарт 

правового регулювання на предмет ефективного застосування застереження 

про недопущення зловживання правом у сфері корпоративних відносин у 

світі та розробити на цій основі науково обґрунтовані пропозиції й 

рекомендації по вдосконаленню законодавства України у досліджуваній 

сфері відносин. 

Об’єктом дослідження є цивільні (приватні) правовідносини, що 

виникають при встановленні порушення з боку учасників корпоративних 

відносин принципів розумності, добросовісності, справедливості, що 

кваліфікуються в якості зловживання належними їм корпоративними 

правами. 

Предметом дослідження виступають норми національного та 

іноземного законодавства, які можуть бути застосовані для недопущення, у 

випадку виявлення, зловживання правом у корпоративних відносинах, а 

також вітчизняні та іноземні теоретичні та доктринальні положення і 

узагальнення, що дають можливість встановити як сутність так і зміст 

зловживання правом у корпоративних відносинах, дієві критерії та ефективні 

способи захисту, судова (арбітражна) практика. 

Методи дослідження зумовлені його метою та завданнями. Основу 

складають сучасні як загальнонаукові методи наукового пізнання, так і 

спеціальні методи юридичної науки, зокрема діалектичний із системно-

структурним підходом до вивчення матеріалу, порівняльно-правовий, 

історичний, формально-логічний та логіко-граматичний методи. 

У ході дослідження також було встановлено, що класичні методи не 

дають повного уявлення про особливості тлумачення окремих нормативно-

правових актів та правозастосовної практики. Тому для проведення 

об’єктивного аналізу положень вітчизняного та зарубіжного законодавства 

було використано SNW підхід, як раціональний розвиток SW/SWOT методу 

при моделюванні внутрішнього середовища та корпоративних взаємин між 

учасниками юридичних осіб на предмет можливості та наслідків 

зловживання правом. 

Емпіричною базою дослідження стали національні та іноземні 

нормативно-правові акти, науково-практичні коментарі, матеріали та 

узагальнення судової практики розгляду корпоративних спорів у яких 
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порушувалися питання застосування наслідків зловживанням правом у 

корпоративних відносинах. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає як у самій 

постановці теми дослідження, так і в запропонованих підходах до 

застосування застереження про недопущення зловживання правом у 

корпоративних відносинах в чинному законодавстві та розробленому проекті 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запобігання випадкам зловживання правом». 

На підставі аналізу основних проблем, пов’язаних із зловживанням 

правом у корпоративних відносинах та шляхів їх розв’язання у теорії та 

практиці держав континентальної системи права, нами сформульовано як 

нові, так і такі, що містять елементи наукової новизни, що відображають 

основні напрямки дисертаційного дослідження, положення на захист. 

Уперше: 

– доведено та науково обґрунтовано, що розумність та добросовісність 

в корпоративних відносинах є необхідними проте не загальними, а 

спеціальними в тому розумінні, що мають встановлюватись у кожному 

конкретному випадку, межами та критеріями аналізу дії учасника при 

реалізації належного йому корпоративного права; 

– обґрунтовано, що матеріальні наслідки зловживання правом у вигляді 

нанесення реальної шкоди не є необхідною ознакою зловживання правом у 

корпоративних відносинах; 

– дано авторське визначення поняття «зловживання правом у 

корпоративних відносинах», як особливої форми реалізації права, що 

представляє собою вольову поведінку учасника корпоративних відносин, в 

супереч принципам розумності та добросовісності, який здійснює права і 

виконує обов’язки в рамках законодавства, що регулює корпоративні 

відносини; 

– запропоновано нові підходи до правового регулювання недопущення 

зловживання правом у корпоративних відносинах як до особливої форми 

реалізації корпоративних прав, що не є з формально-юридичної точки зору 

протиправним діянням, за яке передбачена юридична відповідальність; 

– обґрунтовано, що зловживання правом у корпоративних відносинах 

це завжди умисна, усвідомлена, навмисна дія чи бездіяльність яка ні за яких 

обставин не може бути вчинена внаслідок необачності, необережності чи 

недбайливості; 

– визначено, що до зловживання правом у корпоративних відносинах 

можуть бути віднесені дії спрямовані як на отримання, так і на користування 

тобто реалізацію корпоративних прав. 

Удосконалено та систематизовано: 

– основні умови виникнення ситуації зловживання правом у 

корпоративних відносинах; 

– види зловживання правом у корпоративних відносинах залежно від 
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мети, змісту порушуваного права, суб’єкта, який зловживає правом; 

– обґрунтовано, що «корпоративний шантаж в господарському 

товаристві» є однією з форм зловживання правом; 

– запропоновано та обґрунтовано застосування превентивних засобів 

захисту від зловживання правом, а також доводиться необхідність їх 

застосування разом з комплексом запропонованих спеціальних засобів 

захисту від негативних наслідків зловживання правом. 

Дістали подальшого розвитку: 

– наукові обґрунтування того, що відмова у захисті права при 

встановленні зловживання корпоративними правами є системним охоронним 

заходом (санкцією) корпоративного права. Відмова у захисті права має 

розглядатися як системне захисне застереження корпоративного права, що 

містить у собі можливість обмежити охоронну складову суб’єктного 

корпоративного права з метою припинення зловживання корпоративними 

правами та обов’язками; 

– концепція М.О. Стефанчука щодо доктринальних меж здійснення 

суб’єктивних цивільних прав, висновки І.Б. Саракун щодо цивільно-правових 

аспектів здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) 

господарських товариств, пропозиції В.Ю. Пашутіної щодо зловживання, як 

«складного» юридичного факту, кваліфікуючих ознак недобросовісного 

здійснення та класифікації видів зловживання корпоративними правами, 

розробки О.В. Волкова у сфері зловживання цивільними правами у площині 

корпоративних відносин та дослідження О.А. Кузнєцова у сфері 

недопущення зловживання правом між акціонером та акціонерним 

товариством. 

У роботі зроблено викладені та обґрунтовані пропозиції з 

удосконалення норм п. 3 ст. 13, ст. 143 Цивільного кодексу України, ч. 2 

ст. 122 Цивільного процесуального кодексу України, ч. 1 ст. 29 Закону 

України «Про акціонерні товариства», та ч. 3 ст.10 Закону України «Про 

господарські товариства», запропоновано, за умови збереження чинності 

Господарського кодексу України, нову редакцію п. 4 ст. 57. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає 

в тому, що положення та висновки дисертаційного дослідження можуть бути 

використані як у науково-дослідній та навчальній, так і правотворчій та 

правозастосовній роботі. Зокрема у правотворчій діяльності – для 

обґрунтування прийняття нових нормативно-правових актів, внесення змін та 

перегляду актів чинного законодавства; у сфері правозастосування – для 

додаткової аргументації юристами позиції при розв’язанні корпоративних 

спорів; у навчальному процесі – для вдосконалення підручників, навчальних 

посібників та навчальних програм курсів «Цивільне право», «Порівняльне 

цивільне право», «Актуальні проблеми міжнародного приватного права», 

«Корпоративне право», «Цивільний процес». 

Результати дослідження доповнюють існуючі розробки у сфері 
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недопущення зловживання правом в корпоративних відносинах та 

визначають закономірності подальшого розвитку правового регулювання. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення, 

результати та висновки дисертаційного дослідження обговорювалися на 

засіданнях кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

також були представлені та оприлюднені, зокрема на: ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Публічне та приватне право: шляхи 

вдосконалення законодавства і практики», (м. Харків, 09-10.02.2012 р.); Х 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 22.03.2012 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 

25.10.2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» 

(м. Київ, 24.10.2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 

10.04.2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» 

(м. Київ, 16.10.2014 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного 

дослідження знайшли відображення у семи наукових статтях у журналах та 

збірниках, що входять до переліку наукових видань, затверджених МОН 

України, у тому числі одна вийшла друком у фаховому виданні іноземної 

держави, та у п’яти тезах доповідей на наукових і науково-практичних 

конференціях. 

Структура дисертації визначена метою та задачами дослідження і 

складається з вступу, трьох розділів, які містять вісім підрозділів, висновків 

та списку використаних джерел та літератури, одного додатку (на 14 

сторінках). Основний текст дисертації складає 183 сторінки. Загальний обсяг 

дисертації складає 220 сторінок, у тому числі список використаних джерел на 

14 сторінках (171 найменування). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційного 

дослідження, стан розробки теми в науковій літературі, сформульовано мету, 

завдання, об’єкт, предмет дослідження, охарактеризовано використані 

методи, наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, 

подані відомості про апробацію результатів дисертації, її обсяг та структуру. 

У першому розділі ‒ «Порівняльно-правова характеристика 

проблеми зловживання правом в теорії та практиці правового 

регулювання корпоративних відносин» досліджуються основні наукові 
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методологічні підходи, концепції, теорії та їх вплив на правове регулювання 

корпоративних відносин з точки зору визначення критеріїв недопущення 

зловживання правом та протидії можливим негативним наслідкам. 

У підрозділі 1.1. «Аналіз основних методологічних підходів до розуміння 

проблеми зловживання правом» проведено критичний аналіз численних 

теоретичних підходів до визначення зловживання правом. 

Проведено систематизацію та узагальнення теоретичних підходів до 

визначення зловживання правом, що дозволило здійснити подальший їх 

критичний аналіз. Встановлено, що автори досліджень нерідко доходили 

суперечних висновків, а також часто розглядали дану проблему в абсолютно 

різних аспектах, керуючись власними поглядами на об’єктивне та 

суб’єктивне право, межі здійснення прав та співвідношення права та моралі. 

Завдяки діалектичному методу із системно-структурним підходом нами 

виділено та проаналізовано три основні підходи до дослідження проблеми 

зловживання правом: «жорсткий» позитивістський, «м’який» 

позитивістський та непозитивістський. 

У підрозділі 1.2. «Дослідження основних концепцій визначення 

сутності зловживання суб’єктивним правом та відмежування від звичайної 

реалізації приватних прав» було систематизовано дослідження проблеми 

зловживання правом відповідно встановленої класифікації наявних підходів. 

Вивчено результати досліджень послідовників «жорсткої» 

позитивістської концепції, які заперечували сам факт існування в праві 

можливості зловживання правом (І.А. Покровський, М.С. Малеїн, 

М.М. Агарков, Г.Ф. Шершеневич та інші). 

Серед прихильників теорії «м’якого» позитивізму можна виділити 

науковців, які дотримуються різних підходів та визначають зловживання 

правом через: межі здійснення цивільних прав; поняття призначення права; 

поняття інтересу. 

Концепція меж здійснення суб’єктивних цивільних прав, розроблена 

О.С. Іоффе та В.П. Грибановим, є основою для найбільш поширеного 

сьогодні способу визначення сутності поняття зловживання правом. Її суть 

полягає в тому, що окрім загальних меж поведінки, визначених законом – 

меж суб’єктивного права – для кожного суб’єктивного права існують також і 

межі його застосування, що обмежують міру конкретної поведінки у рамках 

реалізації права. Їх послідовники О.B. Волков, B.C. Єм, O.A. Поротікова, 

О.П. Сєргєєв та інші починають детально досліджувати категорію моралі, 

принцип справедливості та добросовісності через призму недопущення 

зловживання правом. Призначення права розглядається також як одна із меж 

реалізації суб’єктивного права, отже зловживання правом не будь-яке 

порушення меж здійснення права, а лише таке, що вчинено всупереч 

цільового призначення права (М.І. Бару). 

Щодо концепції призначення права та інтересу у праві, дослідники 

розглядають зловживання правом з точки зору здійснення права всупереч 
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його призначенню (О.О. Малиновський). Концептуальна близькість цих 

концепцій полягає у розумінні, що форма практичної реалізації міри 

можливої поведінки суб’єкта може бути зумовлена як законодавством, так і 

мораллю, традиціями, звичаями та свідомістю людини. Саме ці категорії 

встановлюють межі практичної реалізації міри можливої поведінки особи, а 

значить, і межі здійснення права. 

Однією з небагатьох непозитивістських концепцій у сучасній 

юриспруденції є концепція так званої легальної видимості (послідовники 

юридичного лібертаризму). С.Д. Радченко пропонує трактувати зловживання 

правом як здійснення права за відсутності або всупереч інтересам іншої 

особи. С.Г. Зайцева пропонує сприймати зловживання правом як форму 

обходу закону, так звану «нелегальну видимість» здійснення неправомірних 

дій, які представляються правомірними. Під зловживанням правом 

О.І. Муранов вважає використання видимої правомірності задля 

приховування неправомірної дійсності, а законодавчу заборону – до 

інструменту захисту моралі за допомогою правових засобів. 

У підрозділі 1.3. «Принцип доброї совісті в правовому регулюванні 

недопущення зловживання правом у корпоративних відносинах» 

досліджується явище зловживання правом у романо-германській правовій 

сім’ї та класичне відношення європейської доктрини до цього явища на 

противагу англо-американському підходу. 

Відмічено, що всі дослідження сфери зловживання правом у 

континентальній правовій традиції загалом базувалися на §226 Цивільного 

уложення Німеччини (BGB) та широко доповнювалися науковими 

розвідками у цій сфері, критикуючи його декоративність. Деталізуючи зміст 

поняття шикани, Л. Еннекцерус, зокрема, зазначав, що не всяке право, яке 

наносить шкоду іншим є забороненим, адже здійснення певних прав 

неможливе без нанесення збитків. Обставини справи повинні вказувати на те, 

що здійснення права для особи, що вчиняє таким чи іншим чином, не може 

мати іншої мети, окрім нанесення шкоди. Результатом наукових тлумачень 

стала також доктрина culpa in contrahendo (доктрина переддоговірної 

відповідальності, тобто «вини при формуванні договору», розроблена Р. фон 

Ієрингом), додаткових договірних зобов’язань, «недопустимого здійснення 

права» (зловживання правом). 

Наголошено на тому, що Європейське право, прийнявши за 

першооснову заборону шикани, в розумінні зловживання правом, прийшло 

до розуміння двох абсолютно різних підходів. В рамках дисертаційного 

дослідження проаналізовано існуючі розбіжності між так званим 

швейцарським (ст. 2 Цивільного уложення Швейцарії (Schweizerisches 

Zivilgesetzbuch)) та німецьким підходом (§242 BGB). 

Саме наявне загальне формулювання дозволяє суддям у рамках 

конкретних справ досягати казуїстичною технікою справедливості, яка 

недосяжна в силу того, що система законодавства будується за принципом 
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абстрактності, а можливість широкого тлумачення по сьогодні є джерелом 

правових концепцій, що допомагають заповнювати існуючі прогалини у 

праві. 

У другому розділі ‒ «Види зловживання правом та способи їх 

запобігання в корпоративних відносинах» ‒ досліджено підходи до 

регулювання недопущення зловживання правом у корпоративних 

відносинах. Класифіковано основні види зловживання правом та 

обґрунтовано застосування відповідної термінології для встановлення меж 

позитивної (звичайної) реалізації корпоративних прав з метою забезпечення 

їх справедливого судового захисту. 

У підрозділі 2.1. «Аналіз мотивуючої складової та основних видів 

зловживання правом в господарських товариствах» аналізуються основні 

доктринальні підходи до розуміння сутності зловживання корпоративними 

правами, відповідно до яких зловживання корпоративними правами 

розглядається як: 1) здійснення суб’єктивного корпоративного права з 

виходом за межі здійснення такого права; 2) здійснення корпоративних прав 

всупереч призначенню корпоративних прав; 3) здійснення корпоративних 

прав, спрямоване на реалізацію незаконного інтересу; 4) здійснення 

корпоративних прав усупереч загальним принципам права та моральним 

засадам суспільства. Аргументується необхідність підтримки останнього 

підходу та пропонується сутність зловживання корпоративними правами 

визначати через поняття недобросовісності. Зловживаючи корпоративними 

правами, учасник (акціонер) господарського товариства порушує принцип 

добросовісності здійснення корпоративних прав та усвідомлює, що його 

діяннями завдається шкода або створюється реальна загроза завдання шкоди 

правам та інтересам господарського товариства. 

У підрозділі 2.2. «Порівняльне дослідження основних способів 

запобігання зловживанню правом у корпоративних відносинах» 

досліджуються головні причини допущення зловживання правом в 

господарських товариствах та умови виникнення зловживань правом у 

корпоративних відносинах. Здійснено класифікацію видів зловживання 

правом в господарських товариствах залежно від мети вчиненого 

зловживання, від порушеного суб’єктивного права і від суб’єкта, що вдався 

до відповідних дій. 

Обґрунтовується визначення, що зловживання правом в 

господарському товаристві – це вольова і недобросовісна поведінка (дія або 

бездіяльність) учасників корпоративних відносин, яка характеризується 

прямими або непрямим спрямуванням на заподіяння шкоди учасникам 

господарських товариств і самому товариству, тягне для них негативні 

наслідки у вигляді певних позбавлень і обмежень прав, у тому числі на 

участь в управлінні господарським товариством, на отримання інформації 

про діяльність господарського товариства, на отримання частини прибутку 

господарського товариства та ліквідаційної квоти. 
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Під корпоративним шантажем розуміються дії міноритарного учасника 

господарського товариства з метою спонукання до викупу належної йому 

частки (належних йому акцій) в господарському товаристві іншими 

учасниками та/або самим господарським товариством на завідомо невигідних 

для них умовах. 

Запропонована класифікація зловживань правом в господарських 

товариствах і представлено докладне дослідження кожного з видів 

зловживання правом для застосування ефективних способів захисту 

учасників господарських товариств від зловживання правом. 

У третьому розділі ‒ «Подальший розвиток правового 

регулювання недопущення зловживання правом у сфері корпоративних 

відносин» досліджуються характерні риси та аналізується існуючий стандарт 

правового регулювання на предмет ефективного застосування застереження 

про недопущення зловживання правом у сфері корпоративних відносин з 

метою вдосконалення законодавства України у досліджуваній сфері 

відносин. 

У підрозділі 3.1. «Аналіз доцільності становлення нормативної 

заборони зловживання правом» відзначається, що проблема розробки та 

прийняття правових норм, які дозволяють знизити кількість випадків 

зловживання правом в Україні, стоїть вкрай гостро. Судова практика служить 

свого роду індикатором, який вказує на найбільш поширені недоліки і 

прогалини законодавства, акцентуючи увагу влади (як виконавчої, так і 

законодавчої) на необхідності внесення змін та доповнень до чинних законів 

та прийняття нових нормативних актів. 

Обґрунтовується, що одним із пріоритетних завдань розвитку системи 

правового регулювання корпоративних відносин в Україні є захист цивільних 

прав їх учасників від зловживань правом. Це завдання має бути реалізовано 

шляхом розвитку досліджених способів захисту права власності, інших 

майнових прав та інтересів господарських товариств та їх учасників. 

У підрозділі 3.2. «Сучасні проблеми зловживання правом в акціонерних 

товариствах» досліджуються найбільш поширені випадки зловживання 

правом в акціонерних товариствах, до яких відносяться зокрема право на 

участь у загальних зборах акціонерів, право на скликання позачергових 

загальних зборів акціонерів, право на оскарження рішення загальних зборів 

акціонерів, право акціонера на отримання інформації та відомі практиці їх 

окремі форми, що стали предметом судового розгляду. 

Також досліджено основні правові позиції судової практики у сфері 

розв’язання корпоративних спорів та недопущення зловживання правом. 

Констатується, що широкі можливості щодо оскарження рішень загальних 

зборів, надані акціонерам, часто служать не засобом встановлення балансу 

інтересів і припинення незаконних дій з боку акціонерного товариства, а 

лише знаряддям шантажу в руках недобросовісних учасників корпоративних 

правовідносин, і так званих грінмейлерів. 
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Узагальнення дослідженої судової практики показало, що суди 

практично завжди відмовляються застосовувати ст.13 Цивільного кодексу 

України, стосовно вимог акціонерів про надання документів у порядку ст. 36 

Закону України «Про акціонерні товариства». Більш того, мають місце 

суперечливі тлумачення які буквально сприяють зловживанню правом з боку 

акціонерів. 

У підрозділі 3.3. «Додаткові напрямки та засоби вдосконалення 

правового регулювання захисту прав учасників господарських товариств від 

зловживання правом» аналізуються і систематизуються існуючі та 

пропонуються нові способи захисту учасників корпоративних відносин в 

господарських товариствах від зловживання правом, вивчаються питання 

правозастосовчої судової практики при розгляді корпоративних спорів на 

предмет їх вдосконалення. 

Розглядаються питання вдосконалення корпоративного законодавства, 

наголошується, що сучасна наукова думка в досліджуваній сфері відносин як 

правило існує окремо від практики. 

Важлива роль у сфері недопущення зловживання правом у 

корпоративних відносинах повинна відводитися запобіганню конфліктів: 

насамперед шляхом створення законодавчих механізмів взаємного контролю, 

взаємодії та відповідальності органів управління господарського товариства, 

заохоченням процедури посередництва та інших легітимних форм 

позасудового врегулювання спорів. 

На противагу зловживанню правом у господарському товаристві 

повинні формуватися ефективні методи профілактики і захисту від нього. 

Чинне законодавство не гарантує захист від зловживання правом. Тому 

застосування захисних заходів залежить від правильної і продуманої 

поведінки самого господарського товариства та його статутних та інших 

документів, які регулюють ці відносини. 

З урахуванням зроблених теоретичних висновків систематизовані 

способи захисту від зловживання правом і запропоновані додаткові способи 

захисту та обґрунтовується доцільність застосування виняткового способу 

захисту від зловживання правом в господарських товариствах, що 

представляє собою комплекс правових захисних заходів, протидіючих особі 

яка зловживає правом, з метою запобігати його поведінці. 

Наголошується, що застосування того чи іншого способу захисту від 

зловживання правом має бути обов’язково обґрунтованим, не суперечити 

законодавству, не порушувати права інших осіб. Вибір способу захисту від 

зловживання правом залежить від конкретної ситуації, яка склалася в 

господарському товаристві, а також від форми зловживання правом, що 

завжди вимагає індивідуального підходу. 

У висновках викладено загальні підсумки дисертаційного 

дослідження, спрямовані на досягнення поставленої мети, доводиться 
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необхідність вдосконалення законодавства України у сфері регулювання 

корпоративних відносин. 

1. На сучасному етапі юридичне значення та закладений потенціал 

положень внутрішнього законодавства країн, проаналізованих в рамках 

дисертаційного дослідження, спрямований на недопущення зловживання 

правом, в цілому, та у сфері корпоративних відносин, зокрема, залишається 

реалізованим не у повній мірі, особливо на стадії правозастосування. 

Типовим для законодавств більшості держав залишається 

формулювання досліджуваного захисного застереження про недопущення 

зловживання правом, у спосіб, що формально юридично звужує його до 

заборони шикани, тобто заборони здійснення права виключно з метою 

завдання шкоди іншій особі, як це вперше було встановлено у Цивільному 

уложенні Німеччини (§226). Не є в даному випадку виключенням і ст. 13 

Цивільного кодексу України. Проте шикана є не єдиною формою 

зловживання правом та не може монополізувати собою законодавче втілення 

дії принципів добросовісності, розумності та справедливості зокрема у сфері 

корпоративних відносин. 

2. Принципи розумності та добросовісності мають корегуватися 

межами дії учасника при реалізації належного йому корпоративного права та 

застосовуватися як спеціальні у кожному конкретному випадку. Розумність 

слід розуміти структурною стороною добросовісності, а добросовісність, як 

узагальнену форму належної, адекватної, чесної поведінки. Тому необхідно 

розрізняти порушення меж суб’єктивного корпоративного права від 

порушення меж здійснення корпоративного права, які співвідносяться як 

загальне та спеціальне. При цьому, загальне може змінюватися та мати різні 

форми у той час, як спеціальне має залишатися незмінним. 

3. Матеріальні наслідки зловживання правом у вигляді нанесення 

реальної шкоди не є необхідною ознакою зловживання правом у 

корпоративних відносинах, оскільки умисел у його найрізноманітніших 

формах спрямований, як правило на внутрішню сутність корпоративного 

права – створення правовими засобами нерівності, а не на конкретну майнову 

шкоду. Єдність правової мети та санкціонованого законодавцем засобу 

реалізації корпоративного права створюють цілісну, що не може бути 

розділеною на зміст та форму, сутність корпоративних відносин. Ігнорування 

даного постулату призводить до того, що для кожного з учасників 

корпоративних відносин одне і те саме право може мати протилежний зміст: 

для одного суб’єкта реалізація права є передбаченим законом чи 

корпоративним документом засобом досягнення правової мети, у той час як 

для іншого – лише формально законним засобом для досягнення незаконної, 

прихованої мети. 

4. Зловживання правом у корпоративних відносинах – це особлива 

форма реалізації права, що представляє собою вольову поведінку учасників 

корпоративних відносин, в супереч принципам розумності та 



14 
 

добросовісності, які здійснюють права і виконують обов’язки в рамках 

законодавства, що регулює корпоративні відносини. Така поведінка 

характеризується прямим або непрямим спрямуванням на заподіяння шкоди 

у штучному створенні нерівності між учасниками корпоративних відносин 

господарського товариства та/або самим товариством і тягне для учасників 

негативні наслідки у вигляді певних позбавлень чи обмежень прав: на участь 

в управлінні господарським товариством, на отримання інформації про 

діяльність господарського товариства, на отримання частини прибутку 

господарського товариства, на отримання ліквідаційної квоти тощо. Такий 

підхід дає можливість застосовувати існуючі правові конструкції правового 

регулювання корпоративних відносин як матеріального так і процесуального 

права із дотриманням балансу інтересів всіх учасників. 

5. З суб’єктивної сторони зловживання правом у корпоративних 

відносинах являє собою акт підпорядкування волі дестинаторів норми її 

формальним вимогам. Недобросовісна в даному випадку поведінка учасника 

корпоративних відносин – це дія чи бездіяльність, що виражається в 

невиконанні суб’єктом правовідносин обов’язку дбати про дотримання прав і 

законних інтересів інших учасників. Нерозумною слід вважати поведінку 

учасника корпоративних відносин, яка при нормальному розвитку причинно-

наслідкових зв’язків не має логічної обґрунтованості або корисності з точки 

зору досягнення правового результату – реалізації відповідного права. 

6. Зловживання правом у корпоративних відносинах завжди 

характеризується умисною, усвідомленою, навмисною дією чи бездіяльністю 

яка ні за яких обставин не може бути вчинена внаслідок необачності, 

необережності чи недбайливості. Якщо для застосування правових заходів 

при недобросовісності в її суб’єктивному сенсі психічне ставлення особи до 

свого вчинку не має вирішального значення, то при зловживанні правом у 

корпоративних відносинах прямий умисел є виною порушника, а 

несумлінність проявляється в прихованому використанні положень чи норм 

корпоративного права, у перекрученні змісту, наданих учаснику правових 

можливостей, під прикриттям реалізації власного суб’єктивного права. 

7. Відмінними ознаками зловживання правом у корпоративних 

відносинах є дії спрямовані як на здійснення, так і на користування тобто 

реалізацію корпоративних прав, а тому, будучи за своїм характером 

формальними, в розумінні того, що нібито відповідають закону, тим не менш 

є недобросовісними, недійсними, неправомірними за своєю функціональною 

суттю. Дійсна правова мета тут зведена до формального засобу. Термін 

«зловживання правом у корпоративних відносинах» охоплює як здійснення 

корпоративного права, виконання обов’язку так і бездіяльність в широкому 

розумінні умисної неучасті у корпоративних відносинах. 

8. При встановленні правомірності дій особи в корпоративних 

відносинах слід керуватися принципом формальної рівності, якому 

кореспондує свобода волі учасника господарського товариства. Реалізація 
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останньої з метою порушення чи звуження застосування вказаного принципу, 

дій у формально законний спосіб з метою досягнення прихованих переваг від 

штучного створення нерівності, а не конкретної майнової шкоди має 

кваліфікуватися протиправною дією із застосуванням наслідків заборони 

зловживання правом. 

9. Види зловживання правом у корпоративних відносинах слід 

класифікувати: 

 залежно від мети на: а) зловживання правом з єдиним наміром завдати 

шкоди іншій особі (шикана); б) корисливе зловживання правом 

(заволодіння активами господарського товариства, корпоративний 

шантаж, збагачення (одержання матеріальної вигоди) в процесі 

управління або участі в діяльності господарського товариства); в) 

зловживання правом із метою одержання іншої непрямої вигоди 

(усунення конкурента шляхом поглинання або банкрутства в процесі 

ведення конкурентної боротьби, або перемога в публічних торгах); 

 залежно від змісту порушуваного права на: а) зловживання правом на 

участь в управлінні господарським товариством; б) зловживання правом 

на отримання інформації про діяльність господарського товариства; в) 

зловживання правом на отримання прибутку чи ліквідаційної квоти 

господарського товариства; 

 залежно від суб’єкта, який зловживає правом на: а) зловживання правом, 

вчинені учасниками господарського товариства, б) зловживання правом, 

вчинені особами, що входять до складу органів управління 

господарського товариства, в) зловживання правом, вчинені іншими 

особами (реєстраторами, контрагентами тощо). 

10. Корпоративний шантаж в господарському товаристві, як форма 

зловживання правом, представляє собою дії міноритарного учасника 

господарського товариства з метою спонукання до викупу належної йому 

частки (належних йому акцій) в господарському товаристві інших учасників 

(акціонерів) та/або самого господарського товариства на завідомо невигідних 

для них умовах. 

11. Превентивними засобами захисту від зловживання правом слід 

вважати: а) розробку установчих та корпоративних документів, що 

включають положення про особливий порядок обрання органів управління та 

виконавчих органів господарського товариства; б) встановлення 

спеціального порядку регулювання ціни акції (частки) господарського 

товариства; в) встановлення юридично збалансованої процедури придбання 

акцій (часток) в господарському товаристві або заборони на їх продаж третім 

особам; г) укладення трудових договорів, які передбачають великі 

компенсації в разі дострокового звільнення виконавчих органів 

господарського товариства. 

12. Застосування превентивних засобів захисту від зловживання правом 

у корпоративних відносинах має бути в єдиному зв’язку з групою 
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спеціальних засобів захисту, до яких слід відносини наступні: а) 

реструктуризація активів і пасивів господарського товариства, б) 

безперервний моніторинг кредиторської заборгованості, в) корпоративний 

контроль за діями керівників структурних підрозділів господарського 

товариства, г) злиття з дружніми господарськими товариствами та іншими 

юридичними особами. 

13. Відмова у захисті права має розглядатися як системний захисний 

засіб корпоративного права, що містить у собі можливість суду обмежити 

охоронну складову суб’єктного корпоративного права з метою припинення 

зловживання корпоративними правами чи обов’язками. 

14. П. 3 ст. 13 Цивільного кодексу України слід викласти у наступній 

редакції: «Не допускається недобросовісна реалізація особою власного 

суб’єктивного права, всупереч його призначенню, принципам 

добросовісності, розумності та справедливості, яка прямо чи 

опосередковано направлена на заподіяння шкоди іншим учасникам 

правовідносин у вигляді певних позбавлень і обмежень майнового і 

немайнового характеру, а також зловживання правом в інших формах». 

15. Ст. 143 Цивільного кодексу України доцільно викласти у наступній 

редакції: «Статут товариства з обмеженою відповідальністю крім 

відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити 

відомості про: розмір статутного капіталу, з визначенням частки кожного 

учасника; склад та компетенцію органів управління і порядок прийняття 

ними рішень; розмір і порядок формування резервного фонду; порядок 

передання (переходу) часток у статутному капіталі, положення про дії, як 

товариства, так і його учасника у випадку встановлення факту 

зловживання правом». 

16. За умови збереження чинності Господарського кодексу України, п. 

4 ст. 57 слід викласти у такій редакції: «Статут суб’єкта господарювання 

повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет 

діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших 

фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і 

контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб’єкта 

господарювання, положення про дії, як суб’єкта господарювання, так і його 

учасника у випадку встановлення факту зловживання правом, способи 

захисту суб’єкту господарювання та його учасників від недобросовісних дій 

(зловживання правом), а також інші відомості, пов’язані з особливостями 

організаційної форми суб’єкта господарювання, передбачені 

законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не 

суперечать законодавству». 

17. Слід доповнити ч. 1 ст. 29 Закону України «Про акціонерні 

товариства» підпунктом: «не використовувати власні корпоративні права, 

всупереч їх призначенню, з прямою чи опосередкованою метою заподіяти 

шкоду іншим учасникам товариства або самому товариству». 



17 
 

18. Існує необхідність доповнення ч. 3 ст. 10 Закону України «Про 

господарські товариства» наступною редакцією: «Забороняється 

використовувати права передбачені частиною 1-2 цієї статі, всупереч їх 

призначенню, з прямою чи опосередкованою метою заподіяти шкоду іншим 

учасникам товариства або самому товариству». 

19. Рекомендовано доповнити ч. 2 ст. 122 Цивільного процесуального 

кодексу України підпунктом 6 наступного змісту: «6) відповідно до 

отриманої інформації судом буде встановлено факт зловживання учасником 

юридичної особи правом на звернення до суду, або факт блокування 

діяльності юридичної особи». 
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АНОТАЦІЯ 

Серьогін С.Ю. Зловживання правом у сфері корпоративних 

відносин (порівняльно-правовий аспект). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, 

комплексним порівняльно-правовим дослідженням теоретичних та 

практичних аспектів правового регулювання недопущення зловживання 

правом у сфері корпоративних відносин. У дослідженні узагальнено 

теоретичні здобутки, підходи до законодавчого регулювання зазначеного 

аспекту правовідносин, розкрито характерні риси розвитку правового 

регулювання недопущення зловживання правом, проаналізовано перспективи 

подальшого вдосконалення національного законодавства. Особливу увагу 
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автор приділяє дослідженню системи та узагальненню існуючих підходів до 

матеріально-правового регулювання недопущення зловживання правом у 

сфері корпоративних відносин у доктрині, законодавстві, та судовій практиці 

держав континентальної системи права. Результатом дослідження стали 

науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення окремих положень 

законодавства України з урахуванням світової практики недопущення 

зловживання правом у сфері корпоративних відносин, особливостей та 

пріоритетів в розвитку національного законодавства. 

Ключові слова: зловживання правом, шикана, зловживання правом у 

корпоративних відносинах, корпоративний шантаж, відмова в захисті права. 

 

АННОТАЦИЯ 

Серёгин С.Ю. Злоупотребление правом в сфере корпоративных 

отношений (сравнительно-правовой аспект). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; 

семейное право; международное частное право. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, 

комплексным сравнительно-правовым исследованием теоретических и 

практических аспектов правового регулирования недопущения 

злоупотребления правом в сфере корпоративных отношений. На основании 

проведенного анализа теоретических достижений, подходов в 

законодательном регулировании указанного аспекта правоотношений, 

автором раскрываются характерные особенности развития правового 

регулирования недопущения злоупотребления правом в сфере 

корпоративных отношений, исследуются перспективы дальнейшего 

усовершенствования национального законодательства. 

Проанализировав доктрину, национальное и иностранное 

законодательство, судебную/арбитражную практику Украины и других 

государств, преимущественно континентальной системы права, автором 

доказана необходимость уточнения имеющегося правового регулирования с 

учетом специфики корпоративных отношений на предмет недопущения 

случаев злоупотребления корпоративными правами. 

Высокая неопределенность положений ст. 13 ГК Украины вследствие 

отсутствия понятной теоретической конструкции и четкого доктринального 

определения сущности феномена злоупотребления правами препятствует 

созданию эффективного механизма защиты против исследуемого явления в 

корпоративных отношениях. При этом проблемы теории злоупотребления 

правом в корпоративных отношениях становятся все больше проблемами 

законодателя и правоприменителя. 
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Результатом анализа явилось определение существующего в мире и 

Европе минимального стандарта правового регулирования недопущения 

злоупотребления правом в сфере корпоративных отношений. Диссертантом 

предложен новый подход в определении ряда понятий, терминов, механизма 

правового регулирования и критериев его применимости, включая изменения 

в действующее законодательство Украины, основанные на недопустимости 

недобросовестного использования прав и обязанностей (злоупотребления 

правом) в том числе по причине юридического формализма или недостатков 

закона. 
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