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Вступ 
 

Шановні читаті! 
 

Вашій увазі пропонується змінений та доповнений посібник для підготовки до іспиту із 
навчальної дисципліни «Корпоративне право», сформований за методологічною 
структурою викладання відповідної навчальної дисципліни затвердженої в межах 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 
Навчальний матеріал який викладено у посібнику окреслює основоположні підходи до 
розуміння сутності «Корпоративного права» як частини національної системи 
законодавства, науки та навчальної дисципліни. В ньому надано систематизовану 
інофрмацію про зміст суб’єктивних корпоративних прав, а також наведено загальну 
характеристику правових механізмів регулювання cуспільних відносин пов’язаних із 
створенням, функціонуванням та припиненням діяльності господарських товариств та 
суб’єктів господарювання корпоративного типу. 
Цей посібник стане у нагоді студентам, курсантам, здобувачам вищої освіти освітньо-
кваліфікацйного рівня бакалавр та магістр як юридичних так і економічних 
спеціальностей, а також як початківцям фахівцям в галузі права так і практикуючим 
юристам із досвідом та адвокатам. 
Вся інформація викладена у цьому навчальному посібнику систематизована для зручності 
її засвоєння у вигляді схем та таблиць, що дозволяє більш ефетивно запам’ятати основі 
аспекти правового статусу суб’єктів та учаснпків корпоративних правовідносин і 
сформувати концептуальне розуміння сутності механізму нормативного впливу держави 
на вказані суспільні відносини. 
Сподіваємось, запропонований Вам результат дозволить досягти освітніх цілей і завдань 
та сформувати необхідні компетентності в межах правового регулювання 
корпоративних правовідносин. 
 
З повагою, автори. 

 
Додаткову інформацію з приводу Корпоративного права Ви можете отримати відвідавши 
YouTube канал присвячений цим питанням:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Перелік умовних скорочень 
 

N.B. – примітка, що позначає відповідну інформацію яка надається для пояснення. Як 
правило надається в якості додаткової інформації. 
АТ – акціонерне товариство; 
ГТ – господарське товариство; 
ЄДРЮОФОПтаГФ – Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань; 
КТ – командитне товариство; 
ОПФ – організаційно-правова форма; 
ПП – приватне підприємство; 
ПТ – повне товариство; 
СГ - субєкти господарювання 
СГКТ – субєкти господарювання корпоративного типу; 
ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю; 
ТДВ – товариство з додатковою відповідальністю; 
ФГ – фермерське господарство; 
ФОП – фізична особа-підприємець; 
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Тема 1. Поняття, предмет, система та джерела корпоративного права 
1.1. Визначення та предмет корпоративного права України 

N.B. Перш за все, потрібно зазначити, що чинне законодавство України не містить легального визначення 
поняття корпоративного права та не визначає особливостей його структурно-галузевої приналежності в 
загальній системі права нашої країни. Через це, основоположні аспекти правової природи корпоративного 
регулювання є предметом активної дискусії в юридичній науці. 
Так, одна група вчених доводить, що корпоративне право - особливий сегмент приватноправового 
регулювання є цивільно-правовим інститутом1. Інші обґрунтовують правову природу тим, що вважають 
корпоративне право простою сукупністю норм права яка не наділена властивостями системи2. В юридичній 
літературі висловлювалася і думка, що корпоративне право є самостійною галуззю права3, чи складовою 
частиною господарського права4. 
На нашу думку найбільш обґрунтованим та таким, що відповідає практиці правового регулювання є підхід 
за якого корпоративне право є комплексним міжгалузевим правовим інститутом, норми якого мають різну 
галузеву належність. Цей підхід вперше був описаний та роз’яснений Кібенко О.Р.5  В подальшому весь 
матеріал цього навчального посібника буде викладений виходячи із огляду саме на цей підхід до розуміння 
правової природи корпоративного права.  

 

 
При цьому, потрібно розуміти, що поділ субєктивних корпоративних прав на 4 основних категорії є поділом 
на групи прав, а не конкретні правомочності. В межах кожної із вказаних груп є своя внутрішня класифікація 
конкретних правоих можливостей якими наділені власники корпоративних прав. Можна навести наступний 
їх орієнтовний перелік: 
 

Право на управління 
Право на отримання 

частини прибутку 
(дивідендів) 

Право на отримання 
частини майна у разі 

ліквідації 

Право на отримання 
інформації про хід 

господарської 
діяльності яка 
здійснюється 
товариством 

 брати участь в 
управлінні товариством 
у порядку, визначеному 
в установчому 
документі, крім 
випадків, встановлених 
законом;  
 визначення основних 
напрямів діяльності ГТ;  

 брати участь у 
розподілі прибутку 
товариства і одержувати 
його частину 
(дивіденди); 
 зміна розміру 
статутного капіталу ГТ;  
 затвердження грошової 
оцінки негрошового 

 вийти у 
встановленому порядку 
з товариства; 
 здійснити відчуження 
часток у статутному 
(складеному) капіталі 
товариства, цінних 
паперів, що 
засвідчують участь у 

 одержувати 
інформацію про 
діяльність товариства у 
порядку, встановленому 
установчим 
документом; 
затвердження 
результатів діяльності 
ГТ за рік або інший 

                                                 
1Васильєва В. А. Корпоративне право як об’єкт спадкових прав / В. А. Васильєва // Актуальні проблеми вдосконалення чинного 
законодавства України. - 2010. - Вип. 23. - С. 109 - 113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2010_23_17 
2 Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / под. общ. ред. В. А. Белова. – М. : Юрайт, 2009. – С. 197. 
3 Корпоративне управління: Монографія / І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко,В. Борисова; За ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Право, 
2007. – 500 с.  
4 Прилуцький Р. Б. Про поняття корпоративного права та його місце у системі права України / Р. Б. Прилуцький. // Часопис Академії 
адвокатури України. - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2013_2_22. 
5 Кибенко Е.Р. Корпоративное право: Учебное пособие.-Харьков: Эспада, 1999. -480с. 

Корпоративне право України ( в 
об’єктивному сенсі) це комплексний 

міжгалузевий правовий інститут, норми якого 
регулюють як приватно-правові так і публічно-
правові відносини, що складаються у зв’язку із 

створенням, діяльністю та ліквідацією 
господарських товариств, включаючи 
внутрішньогосподарські відносини.

Предметом корпоративного права України є 
суспільні відносини, що складаються між суб’єктам 

господарювання та учасниками відносин у сфері 
господарювання з приводу виникнення, реалізації та 

припинення суб’єктивних корпоративних прав та 
обов’язків, а також створенням, функціонуванням і 
припиненням господарських товариств та субєктів 

господарювання корпоративного типу.

Корпоративні права (в суб’єктивному сенсі) - це 
права особи, частка якої визначається у статутному 

капіталі (майні) господарської організації, що 
включають правомочності на участь цієї особи в 

управлінні господарською організацією, отримання 
певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та 
активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, 

а також інші правомочності, передбачені законом та 
статутними документами.

Право 
на 

управлі
ння

Право на 
отримання 

частини 
прибутку 

(дивідендів)

Право на 
отримання 

частини 
майна у разі 
ліквідації;

Право на 
отримання 

інформації про 
хід 

господарської 
діяльності ГТ та 

СГКТ

 

 внесення змін до 
статуту ГТ; 
  прийняття рішення 
про здійснення 
діяльності ГТ на 
підставі модельного 
статуту; 
 утворення, обрання та 
припинення 
повноважень органів 
управління ГТ або 
персонального складу 
таких органів 
управління; 
 встановлення розміру 
винагороди членам 
органів управління ГТ; 
 здійснення інших 
прав, визначених 
положеннями чинного 
законодавства України, 
приписами локальних 
актів та положеннями 
договорів 
корпоративного 
характеру. 
  

вкладу 
засновника/учасника ГТ;  
 перерозподіл часток 
між учасниками ГТ у 
випадках, передбачених 
законодавством; 
 прийняття рішення про 
придбання ГТ частки 
(частини частки) 
учасника, чи викуп 
акцій;  
 розподіл чистого 
прибутку ГТ, прийняття 
рішення про виплату 
дивідендів; 
 здійснення інших прав, 
визначених 
положеннями чинного 
законодавства України, 
приписами локальних 
актів та положеннями 
договорів 
корпоративного 
характеру. 
  
 

ГТ, у порядку, 
встановленому 
законом; 
 прийняття рішень про 
виділ, злиття, поділ, 
приєднання, ліквідацію 
та перетворення ГТ, 
обрання комісії з 
припинення 
(ліквідаційної комісії), 
затвердження порядку 
припинення ГТ, 
порядку розподілу між 
учасниками ГТ у разі 
його ліквідації майна, 
що залишилося після 
задоволення вимог 
кредиторів, 
затвердження 
ліквідаційного балансу 
ГТ; 
 встановлення іншого 
порядку, ніж 
передбачено 
законодавством, 
реалізації переважного 
права учасників ГТ, 
розподілу відчужуваної 
частки (частини частки) 
між іншими 
учасниками ГТ, 
відмови від реалізації 
переважного права 
учасників ГТ; 
 здійснення інших 
прав, визначених 
положеннями чинного 
законодавства України, 
приписами локальних 
актів та положеннями 
договорів 
корпоративного 
характеру. 

період;  
 встановлення порядку 
надання згоди на 
вчинення правочинів, 
щодо яких є 
заінтересованість;  
 прийняття рішення 
про надання згоди на 
вчинення правочину, 
якщо вартість майна, 
робіт або послуг, що є 
предметом такого 
правочину, перевищує 
50 відсотків вартості 
чистих активів ГТ 
станом на кінець 
попереднього кварталу. 
 здійснення інших 
прав, визначених 
положеннями чинного 
законодавства України, 
приписами локальних 
актів та положеннями 
договорів 
корпоративного 
характеру. 
 
 
 

 
Крім цього, обовязково потрібно памятати, що в межах корпоративного права, чинне законодавство України 
не фіксує детального, вичерпного переліку субєктивних корпоративних прав. Такий перелік завжди буде 
відкритим. Відповідно його зажди потрібно доповнювати посиланням на інші права визначені локальними 
актами та чинним законодавством України. У ст. 116 ЦК України зазначається, що учасники господарського 
товариства можуть також мати інші права, встановлені установчим документом товариства та законом. Таким 
чином, приписи об’єктивного права стосовно переліку суб’єктивних корпоративних прав можуть 
деталізуватися нормативними приписами статутів та засновницьких договорів ГТ та СГКТ у межах того 
можливого вибору, який дозволено зробити на підставі положень чинного законодавства України.  
 
N.B. Визначення місця предмету Корпоративного права є дискусійним, оскільки неможливо віднести дану 
галузь до приватних або публічних. Сфера господарювання відчуває на собі вплив обох інститутів права, 
зачіпаються як інтереси держави, так і приватні інтереси. Але, незалежно від підходів до розуміння 
правової природи корпоративного права, зміст предмету його правового регулювання не є дискусійним, 
оскільки фактичні суспільні відносини об’єктивно існують і активно розвиваються. Звертаємо Вашу увагу 
на те, що діяльність судової гілки влади, зокрема Верховного суду, внесла численні корективи в розуміння 
сутності предмету Корпоративного права. Так, за допомогою правових позицій та прецедентів принйтих на 
їх основі, до переліку предмету корпоративного права було віднесено суспільні відносини які прямо не 
визначені в якості корпоративних нормами чинного законодавства України. Це, наприклад, призвело до 
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загальній системі права нашої країни. Через це, основоположні аспекти правової природи корпоративного 
регулювання є предметом активної дискусії в юридичній науці. 
Так, одна група вчених доводить, що корпоративне право - особливий сегмент приватноправового 
регулювання є цивільно-правовим інститутом1. Інші обґрунтовують правову природу тим, що вважають 
корпоративне право простою сукупністю норм права яка не наділена властивостями системи2. В юридичній 
літературі висловлювалася і думка, що корпоративне право є самостійною галуззю права3, чи складовою 
частиною господарського права4. 
На нашу думку найбільш обґрунтованим та таким, що відповідає практиці правового регулювання є підхід 
за якого корпоративне право є комплексним міжгалузевим правовим інститутом, норми якого мають різну 
галузеву належність. Цей підхід вперше був описаний та роз’яснений Кібенко О.Р.5  В подальшому весь 
матеріал цього навчального посібника буде викладений виходячи із огляду саме на цей підхід до розуміння 
правової природи корпоративного права.  

 

 
При цьому, потрібно розуміти, що поділ субєктивних корпоративних прав на 4 основних категорії є поділом 
на групи прав, а не конкретні правомочності. В межах кожної із вказаних груп є своя внутрішня класифікація 
конкретних правоих можливостей якими наділені власники корпоративних прав. Можна навести наступний 
їх орієнтовний перелік: 
 

Право на управління 
Право на отримання 

частини прибутку 
(дивідендів) 

Право на отримання 
частини майна у разі 

ліквідації 

Право на отримання 
інформації про хід 

господарської 
діяльності яка 
здійснюється 
товариством 

 брати участь в 
управлінні товариством 
у порядку, визначеному 
в установчому 
документі, крім 
випадків, встановлених 
законом;  
 визначення основних 
напрямів діяльності ГТ;  

 брати участь у 
розподілі прибутку 
товариства і одержувати 
його частину 
(дивіденди); 
 зміна розміру 
статутного капіталу ГТ;  
 затвердження грошової 
оцінки негрошового 

 вийти у 
встановленому порядку 
з товариства; 
 здійснити відчуження 
часток у статутному 
(складеному) капіталі 
товариства, цінних 
паперів, що 
засвідчують участь у 

 одержувати 
інформацію про 
діяльність товариства у 
порядку, встановленому 
установчим 
документом; 
затвердження 
результатів діяльності 
ГТ за рік або інший 

                                                 
1Васильєва В. А. Корпоративне право як об’єкт спадкових прав / В. А. Васильєва // Актуальні проблеми вдосконалення чинного 
законодавства України. - 2010. - Вип. 23. - С. 109 - 113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2010_23_17 
2 Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / под. общ. ред. В. А. Белова. – М. : Юрайт, 2009. – С. 197. 
3 Корпоративне управління: Монографія / І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко,В. Борисова; За ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Право, 
2007. – 500 с.  
4 Прилуцький Р. Б. Про поняття корпоративного права та його місце у системі права України / Р. Б. Прилуцький. // Часопис Академії 
адвокатури України. - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2013_2_22. 
5 Кибенко Е.Р. Корпоративное право: Учебное пособие.-Харьков: Эспада, 1999. -480с. 

Корпоративне право України ( в 
об’єктивному сенсі) це комплексний 

міжгалузевий правовий інститут, норми якого 
регулюють як приватно-правові так і публічно-
правові відносини, що складаються у зв’язку із 

створенням, діяльністю та ліквідацією 
господарських товариств, включаючи 
внутрішньогосподарські відносини.

Предметом корпоративного права України є 
суспільні відносини, що складаються між суб’єктам 

господарювання та учасниками відносин у сфері 
господарювання з приводу виникнення, реалізації та 

припинення суб’єктивних корпоративних прав та 
обов’язків, а також створенням, функціонуванням і 
припиненням господарських товариств та субєктів 

господарювання корпоративного типу.

Корпоративні права (в суб’єктивному сенсі) - це 
права особи, частка якої визначається у статутному 

капіталі (майні) господарської організації, що 
включають правомочності на участь цієї особи в 

управлінні господарською організацією, отримання 
певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та 
активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, 

а також інші правомочності, передбачені законом та 
статутними документами.

Право 
на 

управлі
ння

Право на 
отримання 

частини 
прибутку 

(дивідендів)

Право на 
отримання 

частини 
майна у разі 
ліквідації;

Право на 
отримання 

інформації про 
хід 

господарської 
діяльності ГТ та 

СГКТ

 

 внесення змін до 
статуту ГТ; 
  прийняття рішення 
про здійснення 
діяльності ГТ на 
підставі модельного 
статуту; 
 утворення, обрання та 
припинення 
повноважень органів 
управління ГТ або 
персонального складу 
таких органів 
управління; 
 встановлення розміру 
винагороди членам 
органів управління ГТ; 
 здійснення інших 
прав, визначених 
положеннями чинного 
законодавства України, 
приписами локальних 
актів та положеннями 
договорів 
корпоративного 
характеру. 
  

вкладу 
засновника/учасника ГТ;  
 перерозподіл часток 
між учасниками ГТ у 
випадках, передбачених 
законодавством; 
 прийняття рішення про 
придбання ГТ частки 
(частини частки) 
учасника, чи викуп 
акцій;  
 розподіл чистого 
прибутку ГТ, прийняття 
рішення про виплату 
дивідендів; 
 здійснення інших прав, 
визначених 
положеннями чинного 
законодавства України, 
приписами локальних 
актів та положеннями 
договорів 
корпоративного 
характеру. 
  
 

ГТ, у порядку, 
встановленому 
законом; 
 прийняття рішень про 
виділ, злиття, поділ, 
приєднання, ліквідацію 
та перетворення ГТ, 
обрання комісії з 
припинення 
(ліквідаційної комісії), 
затвердження порядку 
припинення ГТ, 
порядку розподілу між 
учасниками ГТ у разі 
його ліквідації майна, 
що залишилося після 
задоволення вимог 
кредиторів, 
затвердження 
ліквідаційного балансу 
ГТ; 
 встановлення іншого 
порядку, ніж 
передбачено 
законодавством, 
реалізації переважного 
права учасників ГТ, 
розподілу відчужуваної 
частки (частини частки) 
між іншими 
учасниками ГТ, 
відмови від реалізації 
переважного права 
учасників ГТ; 
 здійснення інших 
прав, визначених 
положеннями чинного 
законодавства України, 
приписами локальних 
актів та положеннями 
договорів 
корпоративного 
характеру. 

період;  
 встановлення порядку 
надання згоди на 
вчинення правочинів, 
щодо яких є 
заінтересованість;  
 прийняття рішення 
про надання згоди на 
вчинення правочину, 
якщо вартість майна, 
робіт або послуг, що є 
предметом такого 
правочину, перевищує 
50 відсотків вартості 
чистих активів ГТ 
станом на кінець 
попереднього кварталу. 
 здійснення інших 
прав, визначених 
положеннями чинного 
законодавства України, 
приписами локальних 
актів та положеннями 
договорів 
корпоративного 
характеру. 
 
 
 

 
Крім цього, обовязково потрібно памятати, що в межах корпоративного права, чинне законодавство України 
не фіксує детального, вичерпного переліку субєктивних корпоративних прав. Такий перелік завжди буде 
відкритим. Відповідно його зажди потрібно доповнювати посиланням на інші права визначені локальними 
актами та чинним законодавством України. У ст. 116 ЦК України зазначається, що учасники господарського 
товариства можуть також мати інші права, встановлені установчим документом товариства та законом. Таким 
чином, приписи об’єктивного права стосовно переліку суб’єктивних корпоративних прав можуть 
деталізуватися нормативними приписами статутів та засновницьких договорів ГТ та СГКТ у межах того 
можливого вибору, який дозволено зробити на підставі положень чинного законодавства України.  
 
N.B. Визначення місця предмету Корпоративного права є дискусійним, оскільки неможливо віднести дану 
галузь до приватних або публічних. Сфера господарювання відчуває на собі вплив обох інститутів права, 
зачіпаються як інтереси держави, так і приватні інтереси. Але, незалежно від підходів до розуміння 
правової природи корпоративного права, зміст предмету його правового регулювання не є дискусійним, 
оскільки фактичні суспільні відносини об’єктивно існують і активно розвиваються. Звертаємо Вашу увагу 
на те, що діяльність судової гілки влади, зокрема Верховного суду, внесла численні корективи в розуміння 
сутності предмету Корпоративного права. Так, за допомогою правових позицій та прецедентів принйтих на 
їх основі, до переліку предмету корпоративного права було віднесено суспільні відносини які прямо не 
визначені в якості корпоративних нормами чинного законодавства України. Це, наприклад, призвело до 
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формування окремої групи суб’єктів господарювання корпоративного типу, до складу яких, крім традиційних 
господарських товариств (АТ, ТОВ, ТДВ, ПТ, КТ) було віднесено Фермерські господарства, Кооперативи, 
Приватні підприємства, що належать на праві власності декільком власникам, та ін. 
 

Корпоративне право як 
наука 

Корпоративне право як 
частина національної системи 

законодавства України 

Корпоративне право як 
навчальна дисципліна 

 
 
Являє собою систему наукових                    Традиційно  розуміється в                           Являє собою систему 
 теорій, поглядів, точок зору,                     об’єктивному та суб’єктивному                структурованої інформації  
 концепцій, спрямованих                              сенсах.                                                         про  правове регулювання  
 на формування                                                                                                                    відносин пов’язаних із  
 перспективних моделей                                                                                                                 створенням, 
 розвитку правового                                                                                                                    функціонуванням та  
 регулювання відносин                                                                                                 припиненням господарських 
 пов’язаних із  створенням                                                                                           товариств, що методологічно 
функціонуванням та                                                                                                            викладена у вигляді  
припиненням господарських                                                                                                навчального  матеріалу. 
 Товариств. 

 
 

Місце корпоративного права в господарському праві та корпоративні 
правовідносини 

Господарське корпоративне право як комплесний міжгалузевий правовий інститут, об’єднує в собі норми 
різних галузей права. Саме через це він і носить міжгалузевий характер. Правове регулювання відносин 
пов’язаних із створенням, функціонуванням та припиненням господарських товариств/суб’єктів 
господарювання корпоративного типу включає в себе норми наступних галузей права:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2. Ознаки корпоративних прав 

 
 
N.B. Корпоративні права є окремиим самостійним об’єктом цивільного і господарського обороту. Вони 
можуть вільно (з дотриманням процедури встановленої чинним законодавством України) передаватись від 
одного суб’єкта до іншого. При цьому, за загльним правилом, такого роду перехід не впливає на загальний 
майновий стан того ГТ (СГКТ) яким опосередковані корпоративні права, що є предметом вказаного обігу. 
Це дозволяє встановлювати більш гнучкі механізми зміни власника певного бізнесу, залучати інвесторів, 
надавати додаткові гарантії в певних господарських операціях. 

 

Ознаки корпоративних прав

належать особам, 
що мають частку 

в статутному 
капіталі 

юридичної особи, 
чи володіють 

іншими 
корпоративними 

правами.

виникають лише 
щодо юридичної 

особи, 
корпоративного 
типу (ГТ, ФГ, 

ПП, СТ,  
Кооперативів, 

та ін.).

містять майнові 
та організаційні 

(немайнові) права

можуть бути 
передбачені 

законом та/або 
статутними 

документами ГТ, 
та/або СГКТ

реалізація 
корпоративних 

прав пов’язана з 
майновою, 

особистою чи 
трудовою участю 

у статутному 
капіталі ГТ та 

СГКТ

Господарське право Податкове право 

Адміністративне право 

Земельне право 

Аграрне право 

Кримінальне право 

Трудове право Цивільне право 

Екологічне право Інші галузі права 

 

1.3. Підстави виникнення і припинення корпоративних прав 

 
 

1.4. Корпоративні правовідносини 
 

Корпоративні правовідносини – це врегульований нормами права комплекс правовідносин, що 
виникають з приводу створення, функціонування та припинення господарських товариств та субєктів 
господарювання корпоративного типу, а також під час реалізації суб’єктивних корпоративних прав. 

 

Підстави виникнення корпоративних 
прав

Первинні: при заснуванні ГТ та 
СГКТ (внесення вкладу у 

статутний капітал, чи особиста або 
трудова участь у випадках 

встановлених законом)

до похідних підстав належать 
такі: 

придбання акцій нової емісії; 
купівля-продаж, дарування, міна 

акцій (частки); 
спадкування; 

продаж акцій (частки), які 
належать юридичній особі; 

реорганізація

Підстави припинення корпоративних прав

вiдчуження корпoративних прав (прoдаж, 
мiна, дарування, внесення до статутного 

фонду тoщо); 

- вихiд власника корпoративних прав із 
гoсподарської товариства/суб'єкта 

господарювання корпоративного типу 
(господарської організації, кооперативу 

тощо); 

- виключення власника корпоративних прав з 
господарської організації; 

- припинeння гoсподарської організації, 
відноснo якої oсоба мала кoрпоративні права; 

- інші підстави, передбачені положеннями 
чинного законодавства України

Елементи

суб'єкти

засновники ГТ та СГКТ 

учасники ГТ та СГКТ: фізичні особи, 
юридичні особи, а також територіальні 

громади та держава (які, відповідно, 
діють через органи місцевого 

самоврядування чи через центральні 
органи виконавчої влади)

власне ГТ та СГКТ

посадові особи ГТ та СГКТ, а також їх 
органи управління, що наділені 

окремими правами та обов'язками

особи, які перебувають у процесі набуття 
чи втрати права участі у ГТ чи СГКТ, 
наприклад, потенційні учасники, на 
користь яких розміщаються чи яким 

передаються акції (частки, паї), або ж 
учасники, які позбавляються своїх 

корпоративних прав

об'єкт 

Об’єктом 
корпоративних 

відносин є: (ті речі 
чи/або предмети, з 

приводу яких 
складаються відносини):

√ частка в 
статутному/складеному  

капіталі;
√ акція (ї);

√ пай;
√ права власності на 
цілісний майновий 

комплекс приватного 
підприємства

зміст 

(співпадає із 
категорією 

суб'єктивних 
корпоративних 
прав) і включає 

в себе: 
√ Право на 
управління 
ГТ/СГКТ;
√ Право на 
отримання 

частини 
прибутку 

(дивідендів) 
ГТ/СГКТ;
√ Право на 
отримання 

частини майна 
ГТ/СГКТ, що 

злишилось після 
ліквідації; 
√ Право на 
отримання 

інформації про 
хід 

господарської 
діяльності 
ГТ/СГКТ
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формування окремої групи суб’єктів господарювання корпоративного типу, до складу яких, крім традиційних 
господарських товариств (АТ, ТОВ, ТДВ, ПТ, КТ) було віднесено Фермерські господарства, Кооперативи, 
Приватні підприємства, що належать на праві власності декільком власникам, та ін. 
 

Корпоративне право як 
наука 

Корпоративне право як 
частина національної системи 

законодавства України 

Корпоративне право як 
навчальна дисципліна 

 
 
Являє собою систему наукових                    Традиційно  розуміється в                           Являє собою систему 
 теорій, поглядів, точок зору,                     об’єктивному та суб’єктивному                структурованої інформації  
 концепцій, спрямованих                              сенсах.                                                         про  правове регулювання  
 на формування                                                                                                                    відносин пов’язаних із  
 перспективних моделей                                                                                                                 створенням, 
 розвитку правового                                                                                                                    функціонуванням та  
 регулювання відносин                                                                                                 припиненням господарських 
 пов’язаних із  створенням                                                                                           товариств, що методологічно 
функціонуванням та                                                                                                            викладена у вигляді  
припиненням господарських                                                                                                навчального  матеріалу. 
 Товариств. 

 
 

Місце корпоративного права в господарському праві та корпоративні 
правовідносини 

Господарське корпоративне право як комплесний міжгалузевий правовий інститут, об’єднує в собі норми 
різних галузей права. Саме через це він і носить міжгалузевий характер. Правове регулювання відносин 
пов’язаних із створенням, функціонуванням та припиненням господарських товариств/суб’єктів 
господарювання корпоративного типу включає в себе норми наступних галузей права:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2. Ознаки корпоративних прав 

 
 
N.B. Корпоративні права є окремиим самостійним об’єктом цивільного і господарського обороту. Вони 
можуть вільно (з дотриманням процедури встановленої чинним законодавством України) передаватись від 
одного суб’єкта до іншого. При цьому, за загльним правилом, такого роду перехід не впливає на загальний 
майновий стан того ГТ (СГКТ) яким опосередковані корпоративні права, що є предметом вказаного обігу. 
Це дозволяє встановлювати більш гнучкі механізми зміни власника певного бізнесу, залучати інвесторів, 
надавати додаткові гарантії в певних господарських операціях. 

 

Ознаки корпоративних прав

належать особам, 
що мають частку 

в статутному 
капіталі 

юридичної особи, 
чи володіють 

іншими 
корпоративними 

правами.

виникають лише 
щодо юридичної 

особи, 
корпоративного 
типу (ГТ, ФГ, 

ПП, СТ,  
Кооперативів, 

та ін.).

містять майнові 
та організаційні 

(немайнові) права

можуть бути 
передбачені 

законом та/або 
статутними 

документами ГТ, 
та/або СГКТ

реалізація 
корпоративних 

прав пов’язана з 
майновою, 

особистою чи 
трудовою участю 

у статутному 
капіталі ГТ та 

СГКТ

Господарське право Податкове право 

Адміністративне право 

Земельне право 

Аграрне право 

Кримінальне право 

Трудове право Цивільне право 

Екологічне право Інші галузі права 

 

1.3. Підстави виникнення і припинення корпоративних прав 

 
 

1.4. Корпоративні правовідносини 
 

Корпоративні правовідносини – це врегульований нормами права комплекс правовідносин, що 
виникають з приводу створення, функціонування та припинення господарських товариств та субєктів 
господарювання корпоративного типу, а також під час реалізації суб’єктивних корпоративних прав. 

 

Підстави виникнення корпоративних 
прав

Первинні: при заснуванні ГТ та 
СГКТ (внесення вкладу у 

статутний капітал, чи особиста або 
трудова участь у випадках 

встановлених законом)

до похідних підстав належать 
такі: 

придбання акцій нової емісії; 
купівля-продаж, дарування, міна 

акцій (частки); 
спадкування; 

продаж акцій (частки), які 
належать юридичній особі; 

реорганізація

Підстави припинення корпоративних прав

вiдчуження корпoративних прав (прoдаж, 
мiна, дарування, внесення до статутного 

фонду тoщо); 

- вихiд власника корпoративних прав із 
гoсподарської товариства/суб'єкта 

господарювання корпоративного типу 
(господарської організації, кооперативу 

тощо); 

- виключення власника корпоративних прав з 
господарської організації; 

- припинeння гoсподарської організації, 
відноснo якої oсоба мала кoрпоративні права; 

- інші підстави, передбачені положеннями 
чинного законодавства України

Елементи

суб'єкти

засновники ГТ та СГКТ 

учасники ГТ та СГКТ: фізичні особи, 
юридичні особи, а також територіальні 

громади та держава (які, відповідно, 
діють через органи місцевого 

самоврядування чи через центральні 
органи виконавчої влади)

власне ГТ та СГКТ

посадові особи ГТ та СГКТ, а також їх 
органи управління, що наділені 

окремими правами та обов'язками

особи, які перебувають у процесі набуття 
чи втрати права участі у ГТ чи СГКТ, 
наприклад, потенційні учасники, на 
користь яких розміщаються чи яким 

передаються акції (частки, паї), або ж 
учасники, які позбавляються своїх 

корпоративних прав

об'єкт 

Об’єктом 
корпоративних 

відносин є: (ті речі 
чи/або предмети, з 

приводу яких 
складаються відносини):

√ частка в 
статутному/складеному  

капіталі;
√ акція (ї);

√ пай;
√ права власності на 
цілісний майновий 

комплекс приватного 
підприємства

зміст 

(співпадає із 
категорією 

суб'єктивних 
корпоративних 
прав) і включає 

в себе: 
√ Право на 
управління 
ГТ/СГКТ;
√ Право на 
отримання 

частини 
прибутку 

(дивідендів) 
ГТ/СГКТ;
√ Право на 
отримання 

частини майна 
ГТ/СГКТ, що 

злишилось після 
ліквідації; 
√ Право на 
отримання 

інформації про 
хід 

господарської 
діяльності 
ГТ/СГКТ
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Корпоративні правовідносни є поєднанням організаційно-господарських та майново-
господарських відносин, що існують у нерозривній єдності. 

Організаційно-господарські відносини у складі 
корпоративних відносин: 

Майново-господарськими відносинами у складі 
корпоративних відносин: 

За суб’єктним складом це відносини між 
засновниками (засновником) чи учасниками 
(учасником) товариства (у тому числі органами 
державної влади та органами місцевого 
самоврядування, громадянами та громадськими 
організаціями) і створеним ними господарським 
товариством, що виникають у процесі 
корпоративного управління. 

За суб’єктним складом це відносини між 
учасниками товариства і товариством  

 щодо управління товариством у порядку, 
визначеному в установчому документі; 
 відносини щодо права учасників 
одержувати інформацію про діяльність товариства 
та щодо їх обов’язку не розголошувати комерційну 
таємницю та конфіденційну інформацію про 
діяльність товариства;  
 відносини, пов’язані з додержанням 
установчого документа товариства та виконанням 
рішень загальних зборів; 
 відносини, пов’язані з виходом у 
встановленому порядку з товариства, тощо; 
 між засновниками (засновником) чи 
учасниками (учасником) товариства (у тому числі 
органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування, громадянами та громадськими 
організаціями) і органами створеного ними 
господарського товариства, що виникають у 
процесі корпоративного управління;  
 між органами господарського товариства 
(зборами, наглядовою радою, правлінням або 
іншим виконавчим органом, ревізійною комісією), 
що виникають у процесі корпоративного 
управління і контролю. 

 щодо розподілу прибутку товариства і 
одержання його частини (дивідендів);  
 щодо відчуження часток у статутному 
(складеному) капіталі товариства, цінних паперів, 
що засвідчують участь у товаристві (такі відносини 
можуть виникати між учасниками товариства, 
учасником товариства та товариством, учасником 
товариства та іншими особами); 
 між учасниками товариства та товариством 
щодо виконання зобов’язань перед товариством, 
пов’язаних з майновою участю, а також щодо 
внесення вкладів (оплати акцій) тощо. 
 

Також до категорії корпоративних правовідносин можна віднести відносини, які стосуються створення 
господарських організацій, коли має місце в суб’єктний склад за участю органів державної влади. 
Наприклад, на етапі заснування органи державної реєстрації або НКЦПФР як орган спеціалізованого 
державного контролю у сфері акціонерних правовідносин 

Види корпоративних правовідносин 

 

•між засновниками, 
•між учасниками, 
•між корпорацією та учасниками, 
•між органами управління корпорації тощо;

залежно від їх суб’єктного складу 

•майнові, 
•управлінські, 
• інформаційні, 
•відносини участі;

за змістом 

•вертикальні (відносини підпорядкування)
•горизонтальні (відносини юридичної рівності чи відносини 
юридичного підпорядкування) 

за становищем суб’єктів 

•приватно-правові корпоративні правовідносини, 
•публічно-правові корпоративні правовідносини, 
•а також змішані (приватно-публічні) корпоративні 
правовідносини

з точки зору співвідношення 
публічних та приватних елементів

•відносини на етапі створення ГТ та СГКТ 
•на етапі функціонування ГТ та СГКТ
•на етапі припинення ГТ та СГКТ

залежно від етапу існування 
організації 

 

Суб’єкти корпоративних правовідносин 
 

 
 
 

 
 

 
N.B. Такі категорії як суб’єкти корпоративних правовідносин та учасники корпоративних правовідносин 
розподіляються між собою за обсягом тих конкретних правомочностей, якими вони наділяються 
положеннями чинного законодавства України та змістом локальних актів ГТ/СГКТ. Так, суб’єкти 
корпоративних правовідносин, наділені правом ініціювати появу корпоративних правідносин, в той час як 
учасники корпоративних правовідносин залучені до них через свій особливий статус з метою виконання певної 
функції чи завдання, яке сприяє захисту від порушення державних, теритоіральних інтересів чи прав та 
законних інтересів іниших учасників цих відносин. До учасників корпоративних відносин можна віднести: 
Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Фонд державного майна України, Антимонопльний 
комітет України. В той же час, суб’єктками корпоративного права є будь які фізичні та/або юридичні 
особи, чи/або органи державної влади (місцевого самовряування) які в силу попередньо прийнятих ними 
рішень та положень чинного законодавства України виконують роль (користуються комплексом прав та 
обов’язків) засновника, учасника (акціонера, члена, повного учасника), органу управління ГТ/СГКТ, керуючого 
реорганізацією, ліквідатора ГТ/СГКТ. 

 

•Органи державної 
влади (у разі 

наділення їх такої 
компетенцією, 

актами чинного 
законодавства)

•Органи місцевого 
самоврядування (у 
разі прийняття 
акта 
управлінського 
характеру) 

•Юридичні особи ( з 
моменту 

державної 
реєстрації)

•Фізичні особи (які 
досягли віку 14 
років), є 
дієздатними

Учасники (особи які 
наділені 

суб'єктивними 
корпоративними 

правами та 
обовязками) 

Засновники (особи 
які виявили намір 
створити ГТ/СГКТ. 

Діє до державної 
реєстрації)

Органи управління 
ГТ/СГКТ

Учасники 
корпоративних 

правовідносин (ті 
особи які залучені до 
таких правовідносин, 

але не можуть 
ініціювати їх появу)

Суб'єкти мають право: 

брати участь 
в управлінні 

справами 
товариства

брати участь у 
розподілі прибутку 

товариства та 
одержувати 
дивіденди  

вийти в 
установленому 

порядку з 
товариства 

одержувати 
інформацію 

про 
діяльність 
товариства

здійснити  
відчуження  часток  

у  статутному 
капіталі,  цінних  

паперів  

інші

Суб'єкти зобов'язані: 

додержувати установчих 
документів і  виконувати 

рішення загальних зборів та 
інших органів управління 

товариства

виконувати свої 
зобов'язання  перед  

товариством

не  розголошувати  
комерційну  таємницю  та  

конфіденційну інформацію 
про діяльність товариства

інші
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Корпоративні правовідносни є поєднанням організаційно-господарських та майново-
господарських відносин, що існують у нерозривній єдності. 

Організаційно-господарські відносини у складі 
корпоративних відносин: 

Майново-господарськими відносинами у складі 
корпоративних відносин: 

За суб’єктним складом це відносини між 
засновниками (засновником) чи учасниками 
(учасником) товариства (у тому числі органами 
державної влади та органами місцевого 
самоврядування, громадянами та громадськими 
організаціями) і створеним ними господарським 
товариством, що виникають у процесі 
корпоративного управління. 

За суб’єктним складом це відносини між 
учасниками товариства і товариством  

 щодо управління товариством у порядку, 
визначеному в установчому документі; 
 відносини щодо права учасників 
одержувати інформацію про діяльність товариства 
та щодо їх обов’язку не розголошувати комерційну 
таємницю та конфіденційну інформацію про 
діяльність товариства;  
 відносини, пов’язані з додержанням 
установчого документа товариства та виконанням 
рішень загальних зборів; 
 відносини, пов’язані з виходом у 
встановленому порядку з товариства, тощо; 
 між засновниками (засновником) чи 
учасниками (учасником) товариства (у тому числі 
органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування, громадянами та громадськими 
організаціями) і органами створеного ними 
господарського товариства, що виникають у 
процесі корпоративного управління;  
 між органами господарського товариства 
(зборами, наглядовою радою, правлінням або 
іншим виконавчим органом, ревізійною комісією), 
що виникають у процесі корпоративного 
управління і контролю. 

 щодо розподілу прибутку товариства і 
одержання його частини (дивідендів);  
 щодо відчуження часток у статутному 
(складеному) капіталі товариства, цінних паперів, 
що засвідчують участь у товаристві (такі відносини 
можуть виникати між учасниками товариства, 
учасником товариства та товариством, учасником 
товариства та іншими особами); 
 між учасниками товариства та товариством 
щодо виконання зобов’язань перед товариством, 
пов’язаних з майновою участю, а також щодо 
внесення вкладів (оплати акцій) тощо. 
 

Також до категорії корпоративних правовідносин можна віднести відносини, які стосуються створення 
господарських організацій, коли має місце в суб’єктний склад за участю органів державної влади. 
Наприклад, на етапі заснування органи державної реєстрації або НКЦПФР як орган спеціалізованого 
державного контролю у сфері акціонерних правовідносин 

Види корпоративних правовідносин 

 

•між засновниками, 
•між учасниками, 
•між корпорацією та учасниками, 
•між органами управління корпорації тощо;

залежно від їх суб’єктного складу 

•майнові, 
•управлінські, 
• інформаційні, 
•відносини участі;

за змістом 

•вертикальні (відносини підпорядкування)
•горизонтальні (відносини юридичної рівності чи відносини 
юридичного підпорядкування) 

за становищем суб’єктів 

•приватно-правові корпоративні правовідносини, 
•публічно-правові корпоративні правовідносини, 
•а також змішані (приватно-публічні) корпоративні 
правовідносини

з точки зору співвідношення 
публічних та приватних елементів

•відносини на етапі створення ГТ та СГКТ 
•на етапі функціонування ГТ та СГКТ
•на етапі припинення ГТ та СГКТ

залежно від етапу існування 
організації 

 

Суб’єкти корпоративних правовідносин 
 

 
 
 

 
 

 
N.B. Такі категорії як суб’єкти корпоративних правовідносин та учасники корпоративних правовідносин 
розподіляються між собою за обсягом тих конкретних правомочностей, якими вони наділяються 
положеннями чинного законодавства України та змістом локальних актів ГТ/СГКТ. Так, суб’єкти 
корпоративних правовідносин, наділені правом ініціювати появу корпоративних правідносин, в той час як 
учасники корпоративних правовідносин залучені до них через свій особливий статус з метою виконання певної 
функції чи завдання, яке сприяє захисту від порушення державних, теритоіральних інтересів чи прав та 
законних інтересів іниших учасників цих відносин. До учасників корпоративних відносин можна віднести: 
Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Фонд державного майна України, Антимонопльний 
комітет України. В той же час, суб’єктками корпоративного права є будь які фізичні та/або юридичні 
особи, чи/або органи державної влади (місцевого самовряування) які в силу попередньо прийнятих ними 
рішень та положень чинного законодавства України виконують роль (користуються комплексом прав та 
обов’язків) засновника, учасника (акціонера, члена, повного учасника), органу управління ГТ/СГКТ, керуючого 
реорганізацією, ліквідатора ГТ/СГКТ. 

 

•Органи державної 
влади (у разі 

наділення їх такої 
компетенцією, 

актами чинного 
законодавства)

•Органи місцевого 
самоврядування (у 
разі прийняття 
акта 
управлінського 
характеру) 

•Юридичні особи ( з 
моменту 

державної 
реєстрації)

•Фізичні особи (які 
досягли віку 14 
років), є 
дієздатними

Учасники (особи які 
наділені 

суб'єктивними 
корпоративними 

правами та 
обовязками) 

Засновники (особи 
які виявили намір 
створити ГТ/СГКТ. 

Діє до державної 
реєстрації)

Органи управління 
ГТ/СГКТ

Учасники 
корпоративних 

правовідносин (ті 
особи які залучені до 
таких правовідносин, 

але не можуть 
ініціювати їх появу)

Суб'єкти мають право: 

брати участь 
в управлінні 

справами 
товариства

брати участь у 
розподілі прибутку 

товариства та 
одержувати 
дивіденди  

вийти в 
установленому 

порядку з 
товариства 

одержувати 
інформацію 

про 
діяльність 
товариства

здійснити  
відчуження  часток  

у  статутному 
капіталі,  цінних  

паперів  

інші

Суб'єкти зобов'язані: 

додержувати установчих 
документів і  виконувати 

рішення загальних зборів та 
інших органів управління 

товариства

виконувати свої 
зобов'язання  перед  

товариством

не  розголошувати  
комерційну  таємницю  та  

конфіденційну інформацію 
про діяльність товариства

інші
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1.5. Метод правового регулювання корпоративного права 

Метод корпоративного права. 
Метод корпоративного права - система засобів, способів та прийомів впливу держави, в особі її 
уповноважених органів, на суспільні відносини які виникають з приводу створення, функціонування та 
припинення господарських товариств, а також в ході реалізації суб’єктивних корпоративних прав та 
обов’язків.  

 
Враховуючи специфіку правової природи корпоративного права як комплексного міжгалузевого правового 
інституту, поки що недоцільно стверджувати про окремий метод корпоративного права який властивий 
виключно для нього. Корпоративне право використовує методи тих галузей права які поширюють своє 
правове регулювання на суспільні відносини пов’язані із діяльністю господарських товариств.  
Крім цього, різна галузеву належність окремих норм права які регулюють суспільні корпоративні відносини 
зумовлює одночасне поширення як імперативних так і диспозитивних методів впливу норм права цих галузей 
на одні і ті ж самі суспільні відносини. Саме через це, правову природу методу корпоративного права можна 
охарактеризувати наступним чином: 
 

Ознаки методу корпоративного права: 
 Метод корпоративного права є одиничним і не характеризується множинністю; 
 Він заснований на нерозривному поєднанні імперативних та диспозитивних засобів, прийомів та 

способів впливу; 
 Імперативні та диспозитивні засоби, прийоми та способи впливу здійснюються одночасно; 
 Цей вплив здійснюється з метою досягнення завдань які ставить держава (в особі її уповноважених 

органів) а які визначені нею при здійсненні поточного та стратегічного планування і прогнозування 
своєї діяльності. 

 

 
N.B. Питання методу корпоративного права є дискусійним. В межах юридичної науки виділяють декілька 
теоретичних напрямів, за якими корпоративне право використовує виключно господарсько-правові методи 
правового регулювання (імперативно-правові та приватноправові) 6 , або ж навпаки, тільки методи 
диспозитивного, приватноправового регулювання цих відносин7. На нашу думу, запропонована концепція 
розуміння методу корпоративного права є найбільш пов’язаною із практикою правозастосування та 
специфічної правовою природою корпоративного права як комплексного міжгалузевого правового інституту 
який використовує норми різних галузей права. 
Метод будь-якої галузі права чи правового інституту буде залежати та визначатись стратегічним цілями 
функціонування держави, а також тими принципами, які лежать в основі системи правових норм такої 
галузі чи інституту. У разі, якщо держава змінить принципи правового регулювання, встановивши, 
наприклад, принцип невтручання у внутрішні справи суб’єкта господарювання, то в такому разі зміниться і 
метод регулювання відносин. У випадку із наведеним прикладом, метод стане виключно диспозитивним. І 
навпаки, якщо держава введе більш жорсткі механізми контролю та виключить можливість одночасної 
реалізації права суб’єкта господарювання на вибір дозволеної поведінки, то метод в такому випадку 
зміниться, набувши всіх необхідних ознак імперативного методу впливу. 
Корпоративні правовідносини це відносини в яких завжди, в кожному випадку застосування норми права, 
буде мати місце ситуація за якої норма чинного законодавства України не міститиме визначення кінцевої 
поведінки суб’єкта, вона завжди міститиме можливість обрати певну варіацію такоє поведінки, але не 
передбачатиме можливості вибору загального напряму розвитку регулювання корпоративних правовідносин. 
 
 
 

                                                 
6Дет. див. Кибенко Е.Р. Корпоративное право: Учебное пособие.-Харьков: Эспада, 1999. -480с. 
7 Дет. див. Корпоративне право України : підручник /В.В.Луць, К68 В.А.Васильєва, О.Р.Кібенко, І.В.Спасибо-Фатєєва [та ін.]; за заг. ред. 
В.В.Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 384 с. 

Метод правового регулювання корпоративного права

імперативні заходи

заборона,
обмеження

покладання обов'язку
дозвільні процедури

диспозитивні (рекомендаційні)заходи

рекомендації
координації
узгодження

автономні рішення

 

1.6. Функції корпоративного права 

 
1.7. Принципи корпоративного права 

Принципи корпоративного права це система основоположних засад, в межах якої здійснюється державне 
регулювання корпоративних правовідносин і які лежать в основі виникнення, побудови, змісту і методів 
праовового регулювання корпоративних правовідносин.  

загальноправові 
(конституційні) 

галузеві та 
міжгалузеві 

внутрішньоінституційні 
(характерні для корпоративного права) 

• рівність форм власності. ст. 13 
КУ Держава забезпечує захист прав 
усіх суб'єктів права власності і 
господарювання, соціальну 
спрямованість економіки. Усі 
суб'єкти права власності рівні перед 
законом. 
• свобода підприємницької 
діяльності. ст.43 ГКУ Підприємці 
мають право без обмежень 
самостійно здійснювати будь-яку 
підприємницьку діяльність, яку не 
заборонено законом. Стаття 42 
КУ. Кожен має право на 
підприємницьку діяльність, яка не 
заборонена законом. 
• гарантії  судового захисту Ст. 
55 КУ. Кожному гарантується право 
на оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної 
влади, ОМС, посадових і службових 
осіб. 

принципи 
господарського 

цивільного 
адміністративного 

грудового 
кримінального 

земельного 
фінансового 
екологічного 

та інших галузей 
права 

 

• Принцип пріоритету інтересів товариства 
над інтересами акціонерів (учасників) 
• Переваги волі більшості над волею 
меншості, але з обов'язковим урахуванням 
волі меншості 
• Принцип пропорційності вкладу до 
статутного капіталу об’єму прав участі в 
корпорації та захист інтересів міноритарних 
учасників. 
• Принцип рівності під час розподілу доходу 
з капіталу 
• Принцип незалежності членів наглядової 
ради і виконавчих органів корпорації 
• Принцип заборони зловживання 
корпоративним правом 
• Принцип обмеження майнових ризиків 
• фіксація волі учасників у локальних актах. 

 

Функції корпоративного права - це основоположні напрямки за якими реалізуються заходи регулювання
(державного впливу) суспільних відносин які виникають з приводу створення, функціонування та
припинення господарських товариств і суб'єктів господарювання корпоративного типу та реалізація
суб'єктивних корпоративних прав і обов'язків.

Регулятивна - полягає у врегулюванні суспільних відносин, що є предметом
корпоративного права. При цьому, відбувається регулювання як
внутрішньогосподарських відносин (між учасниками, органами та самим ГТ як ЮО)
так і відносин з третіми особами (відносини ГТ з іншими суб’єктами права, що не
пов’язані з ГТ відносинами участі).

Попереджувальна - полягає в тому, що корпоративне право створює передумови
попередження правопорушень, зокрема, шляхом введення процедур реалізації
суб'єктивних корпоративних прав у спосіб, який унеможливлює порушення таких
прав з боку інших осіб.

Інформаційна - полягає у забезпеченні корпоративним правом функціонування
механізмів обміну інформацією між суб'єктами та учасниками корпоративних
правовідносин.

Сигналізаційна полягає у тому, що корпоративне право забезпечує існування
правових механізмів за якими, йде інформування інших учасників та суб'єктів
корпоративних правовідносин про наявну можливість порушення прав і законних
інтересів певного кола суб'єктів чи про загрозу такого порушення.

Охоронна - полягає в створенні передумов для захисту суб'єктивних корпоративних
прав. При цьому корпоративне право не передбачає спеціальних механізмів захисту і
відновлення порушених прав, залучаючи їх із інших галузей права
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Книги, які можуть вас зацікавити

Векселі в нотаріальній
практиці. Протест

векселів: коментарі,
зразки документів.

Практичний посібник

Податковий кодекс
України. Алерта

Запити нотаріуса:
зразки документів

Захист сімейних прав
та інтересів у порядку

непозовного цивільного
судочинства

Майно подружжя.
Судові спори

Канонічне право.
Підручник

Перейти до галузі права
Корпоративне право
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