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про права та обов’язки особи, яка не була залучена до участі у справі, якщо в мотивувальній 
частині рішення містяться висновки суду про права та обов’язки цієї особи або у резолютивній 
частині рішення суд прямо вказав про права та обов’язки таких осіб. У такому випадку рішення 
порушує не лише матеріальні права осіб, не залучених до участі у справі, а й їх процесуальні 
права, що випливають із сформульованого в пункті 1 статті 6 Європейської конвенції про захист 
прав людини і основних свобод положення про право кожного на справедливий судовий 
розгляд при визначенні його цивільних прав і обов’язків. Будь-який інший правовий зв’язок 
між скаржником і сторонами спору не може братися до уваги. ........................................................ 117
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органом рішень про обрання (призначення), усунення, відсторонення, відкликання членів 
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у судовому засіданні доказів буде встановлено, що право позивача, про захист якого 
він просить, не порушено, ухвалюється рішення про відмову в задоволенні позову 
саме із цих підстав, а не через пропуск строку давності, що є самостійною підставою 
для відмови у позові. .............................................................................................................................. 304

52. Само по собі правонаступництво позивача всіх прав та обов’язків учасника засвідчує 
лише наявність у позивача права на відповідну частку у його майні, яка належала 
реорганізованому СТОВ, та дає йому право на вступ до господарського товариства. 
Право ж безпосередньої участі в управлінні господарською організацією 
(корпоративні права) позивач набуде тільки з моменту вступу до господарського 
товариства, про що свідчитимуть рішення загальних зборів товариства 
про вступ правонаступника до товариства та відповідні відомості статуту товариства. ................ 307

53. Господарським судам слід виходити з того, що справи у спорах, пов’язаних із розподілом 
майна подружжя, вступом до господарських товариств спадкоємців, правонаступників, 
осіб, яким було відчужено частку у статутному капіталі господарських товариств тощо, 
розглядаються залежно від суб’єктного складу сторін спору загальними 
або господарськими судами................................................................................................................... 310

54. Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв’язку 
з прямою вказівкою закону є прийняття загальними зборами рішення за відсутності 
кворуму для проведення загальних зборів. .......................................................................................... 313

55. Закон України «Про господарські товариства» не містить вимоги щодо підписання 
протоколу загальних зборів усіма учасниками, які були присутніми на зборах. 
Протокол підписує лише голова та секретар зборів. .......................................................................... 316

56. У разі якщо акціонер не голосував за перетворення акціонерного товариства 
на господарське товариство з іншою організаційно-правовою формою та не виявив 
бажання обміняти власні акції на частку у статутному капіталі новоствореного товариства, 
він має можливість звернутися з письмовою заявою до товариства про викуп 
у нього належних йому акцій. ............................................................................................................... 321

57. Для участі в зборах акціонери проходять реєстрацію, яка завершується до початку роботи 
зборів і результати якої є єдиною підставою визнати їх правомочність. Таким чином, 
правомочність загальних акціонерів визначається виключно за результатами реєстрації, 
якими встановлюється кількість акціонерів, які беруть участь у зборах, належна 
їм кількість голосів. ................................................................................................................................ 327

58. Чинним законодавством не визначений регламент загальних зборів акціонерів. ............................ 332

59. Якщо при вирішенні спору буде встановлено, що на момент виходу (виключення) учасника 
у товариства відсутні чисті активи, господарський суд відмовляє у відповідному позові 
у зв’язку з відсутністю в товариства майна, що підлягає виплаті. .................................................... 337

60. Господарський суд має право замінити неналежного відповідача на належного, 
проте процесуальним законом не передбачено можливості зміни господарським судом 
процесуального статусу позивача на відповідача. .............................................................................. 340

61. Спір за позовом учасника господарського товариства фізичної особи про визнання 
недійсним договору, вчиненого цим господарським товариством, який обґрунтовано 
порушенням його права на участь в управлінні зазначеним товариством, є корпоративним 
в розумінні ст. 12 ГПК України, і тому такий спір є підвідомчим господарським судам 
незалежно від їх суб’єктного складу..................................................................................................... 343

62. Учасники зборів, які беруть участь у зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, 
яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів. ...................... 345



12

63. Чинне законодавство про бухгалтерський облік чітко розрізняє такий вид звітності, 
як фінансовий звіт (звіт про фінансові результати) і баланс підприємства, а також визначає 
цілу низку інших звітів підприємства, що складаються за підсумками кварталу чи року. ............. 348

64. Особа, яка придбала частку у статутному капіталі ТОВ чи ТДВ, здійснює права і виконує 
обов’язки учасника товариства з моменту набуття права власності на частку 
у статутному капіталі товариства. ........................................................................................................ 353

65. Починаючи з дати опублікування інформації про зупинення обігу акцій в одному з офіційних 
друкованих видань реєструвального органу, забороняється здійснення цивільно-правових 
договорів з акціями, обіг яких зупинено. Неподання заяви про викуп у визначений строк або 
нездійснення викупу акцій до зупинення їх обігу призводить до припинення права на викуп. 
Якщо акціонери після зупинення обігу акцій не звернулись за виплатою компенсації вартості 
акцій, виконання обов’язку виплати колишнім акціонерам грошової компенсації 
покладається на товариство-правонаступника. ................................................................................... 356

66. Призначаючи судову експертизу на предмет визначення належних до виплати позивачу 
сум станом на дату виходу з товариства, апеляційний господарський суд діяв 
з метою забезпечення всебічного, повного і об’єктивного розгляду справи. ................................... 361

67. Вихід учасника з товариства на підставі поданої ним нотаріально посвідченої заяви 
є самостійною підставою для припинення членства у товаристві. Заявивши про свій 
добровільний вихід зі складу учасників товариства, позивачі не можуть посилатися на судові 
рішення про визнання недійсними договорів про відступлення вибувшими учасниками 
часток у статутному капіталі товариства як на підставу відновлення ними членства 
у корпорації. ............................................................................................................................................ 366

68. Частка в статутному капіталі товариства є предметом відчуження (продажу, дарування і т. ін.). 
Цивільний кодекс України та Закон України «Про господарські товариства» не містять вимог 
щодо необхідності обов’язкового нотаріального посвідчення такого договору, крім випадків, 
коли нотаріальне посвідчення договору обумовлене домовленістю сторін. .................................... 368

69. Згідно з приписами статті 100 ЦК України, право участі у товаристві є особистим 
немайновим правом і не може окремо передаватися іншій особі. Із реалізацією 
свого немайнового права (вступ до товариства), закріпленого у статті 100 ЦК України, 
особа як учасник товариства набуває корпоративних прав. .............................................................. 374

70. Закон виходить з презумпції легітимності рішень органів управління господарського 
товариства, тобто відповідні рішення вважаються такими, що відповідають законові, 
якщо судом не буде встановлено інше. ................................................................................................ 377

71. Якщо стороною у справі є фізична особа, вирішального значення при розмежуванні 
юрисдикцій набуває питання, чи є дана справа такою, що виникає з корпоративних 
відносин. .................................................................................................................................................. 382

72. Пункт 6 статті 80 Господарського процесуального кодексу України передбачає можливість 
припинення провадження у справі лише з настанням смерті (оголошенням померлої) 
фізичної особи чи припиненням діяльності суб’єкта господарювання. 
Передбачена процесуальним законом підстава, якою скористався суд першої інстанції, 
стосується лише одного з відповідачів у справі — ліквідованої юридичної особи, 
відповідно відсутні підстави для застосування вказаної норми до решти відповідачів, 
які беруть участь у справі. ..................................................................................................................... 386

73. Аналіз приписів ст. 64 Закону України «Про господарські товариства» свідчить про те, 
що реалізація її положень можлива за наявності двох умов: систематичного невиконання 
або неналежного виконання учасником товариства своїх обов’язків або перешкоджання 
ним своїми діями досягненню цілей товариства. ................................................................................ 390



13

74. Умовою отримання частини майна акціонерного товариства є саме його ліквідація, 
а не реорганізація товариства. ............................................................................................................... 394

75. Акт приймання-передачі як документ є посвідченням юридичних фактів, спрямованих 
на відображення дій суб’єктів права, які вчиняються з наміром створити певні 
правовідносини, зокрема посвідчують факт здійснення внеску учасником новоствореної 
юридичної особи, який безпосередньо пов’язаний саме з виконанням обов’язків 
за рішенням установчих зборів, та не є свідченням вчинення правочину. ....................................... 400

76. Корпоративні права включають в себе не тільки передбачені законом та установчими 
документами господарського товариства права учасника на участь в управлінні діяльністю 
товариства, а й правомочності, що виникають з права власності на частку у статутному 
капіталі господарського товариства. ..................................................................................................... 404

77. Суб’єкт переважного права має пріоритет в укладенні угоди про придбання частки лише 
на тих умовах, які визначені для інших осіб і які зазначені в оферті продавця корпоративних 
прав. ......................................................................................................................................................... 407

78. Суб’єктивне право на створення юридичної особи мали тільки ті особи, які на момент 
заснування Товариства були власниками письмових зобов’язань про видачу частки 
у статутному капіталі правонаступника реорганізованого акціонерного товариства. .................... 413

79. Вартість майна товариства, належна до сплати учаснику, якого виключено зі складу учасників 
товариства, повинна визначатись з розрахунку вартості усього майна, що належить товариству, 
у тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна 
невиробничого призначення тощо з урахуванням майнових зобов’язань товариства. ................... 418

80. Статутний фонд підприємства, який створюється за рахунок внесків засновників (учасників) 
цього підприємства, є лише однією із складових частин майна підприємства та не є 
тотожним поняттю «майно підприємства». ......................................................................................... 422

81. Баланс підприємства не має заздалегідь встановленої юридичної сили, і факт зазначення 
у ньому певної вартості майна (реальної або меншої чи більшої) не є підставою, 
яка згідно зі статтею 35 ГПК України звільняє від необхідності доказування відповідних 
фактичних обставин, що входять до предмета доказування у справі 
(зокрема, дійсної справедливої вартості майна Товариства). ............................................................. 430

82. Позовна вимога про зобов’язання Державного реєстратора виконавчого комітету міської ради 
внести до Єдиного державного реєстру запис про поновлення у складі учасників товариства 
не підвідомча господарським судам України....................................................................................... 433

83. Заява учасника про його вихід зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю 
та про передання права засновника (учасника) іншій особі має бути посвідчена 
нотаріально. ............................................................................................................................................ 438

84. Отримання часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, 
що створюється внаслідок реорганізації акціонерного товариства, в обмін на видані 
акціонерам письмові зобов’язання строками не обмежується. ......................................................... 441

85. У законодавстві відсутні положення про обмеження правоздатності малолітньої фізичної 
особи щодо її можливості участі у господарському товаристві. Однак за вищевикладеними 
нормами малолітня особа не може самостійно здійснювати права учасника господарського 
товариства. Відповідно малолітня особа може бути учасником товариства, проте здійснювати 
належні їй права та виконувати обов’язки ця особа може лише через свого законного 
представника, а коли малолітня особа в порядку спадкування стає учасницею товариства, 
пов’язані з управлінням корпоративними правами дії здійснюються її батьками 
і не потребують згоди органів опіки та піклування. ........................................................................... 447



86. Стаття 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців» не встановлює умов про нотаріальне посвідчення або державну реєстрацію 
договорів купівлі-продажу корпоративних прав та не містить положень щодо недійсності 
договорів. ................................................................................................................................................ 452

87. Заявлена позивачами вимога про встановлення певного факту 
(наявності у них корпоративних прав та обов’язків учасників товариства) 
не може бути самостійним предметом розгляду в господарському суді, оскільки 
ця вимога є не чим іншим, як встановленням факту, що має юридичне значення. 
Цей факт може встановлюватися господарськими судами лише при існуванні 
та розгляді між сторонами спору про право. ....................................................................................... 458

88. Статут юридичної особи за змістом частини другої статті 20 ГК є актом, який визначає 
правовий статус юридичної особи, оскільки він містить норми, обов’язкові для учасників 
товариства, його посадових осіб та інших працівників, а також визначає порядок 
затвердження та внесення змін до статуту. .......................................................................................... 462

89. Вимога про відміну припинення діяльності юридичної особи не відповідає передбаченим 
ст. 20 ГК України, ст. 16 ЦК України способам захисту прав і законних інтересів. ........................ 476

Додаток 1
Інформаційно-методичний лист Верховного Суду України від 06.02.2007 

№ 1-5/218. ................................................................................................................................................ 479

Додаток 2
Рекомендації Вищого господарського суду України 

«Про практику застосування законодавства у розгляді справ, 
що виникають з корпоративних відносин» від 28.12.2007 № 04-5/14............................................... 481

Додаток 3
Постанова Пленуму Верховного Суду України 

«Про практику розгляду судами корпоративних спорів» від 24.10.2008  № 13 ............................... 503

Додаток 4
Узагальнення судової палати у господарських справах Верховного Суду України 

судової практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням Закону України 
«Про господарські товариства» у частині регулювання діяльності акціонерних товариств 
від 01.01.2004 (Витяг). ........................................................................................................................... 517



https://jurkniga.ua/civilno-pravove-regulyuvannya-korporativnikh-vidnosin-u-sudoviy-praktici-ukrayini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD+%D1%83+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD+%D1%83+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

