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Проведено

системний

аналіз

адміністративно-правової

протидії

порушенням корпоративних прав в Україні, виокремлено проблеми в її
правовому регулюванні та правозастосовчій практиці, визначено перспективи її
удосконалення з наданням пропозицій з вирішення виявлених проблем.
Досліджено та узагальнено положення правової доктрини щодо дефініції
суб’єктивного корпоративного права. Доведено, що нормативні визначення
цього поняття потребують уніфікації. Запропоновано історичну періодизацію
виникнення та розвитку корпоративних правовідносин. Обґрунтовано, що у
країнах Західної Європи періодизація виникнення та розвитку корпоративних
правовідносин налічує 3 проміжки часу: перший (XV століття – середина XIX
століття) – виникнення перших корпорацій та відсутність розвиненої
нормативно-правової бази, другий (II половина XIX століття – 60-ті роки XX
століття) – розвиток корпоративної форми підприємництва та впровадження
відповідного законодавства, третій (60-ті роки XX століття – сьогодення) –
глобалізація корпоративних правовідносин, спроба уніфікації їх правового
регулювання в різних державах.
На основі існуючих доктринальних положень запропоновано оновлений
підхід до визначення порушення суб’єктивних корпоративних прав, під яким
пропонується вважати діяння (дію або бездіяльність), наслідком якого є
унеможливлення реалізації або обмеження свободи реалізації права власника
частки у статутному (складеному) капіталі господарського товариства, в тому
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числі

окремих

правомочностей

цього

права.

З

урахуванням

аналізу

правозастосування, запропоновано практично-орієнтований варіант поділу
порушень корпоративних прав на корпоративне рейдерство, грінмейл, дії
менеджменту на шкоду товариству, порушення прав міноритарних учасників
(акціонерів). Розкрито сутність та надано дефініцію кожному з видів порушень.
Охарактеризовано існуючі способи порушень корпоративних прав та їхнє
відношення до виокремлених видів порушень.
Проаналізовано судову практику розгляду корпоративних спорів, на основі
якої надано узагальнення і систематизацію відомостей щодо суб’єктів, причин і
чинників порушень корпоративних прав. З’ясовано, що суб’єктами таких
порушень найчастіше є: учасники (акціонери) товариств, які володіють
контрольним пакетом корпоративних прав; незаконні набувачі корпоративних
прав; міноритарні учасники (акціонери) товариств; члени робочих органів
загальних зборів товариств; посадові особи товариств. Мотивовано, що
порушення корпоративних прав стається через конфлікт з приводу діяльності
товариства, обов’язковою стороною в якому є принаймні один учасник
(акціонер) товариства. При цьому причинами порушень можуть бути: конфлікт
між учасниками товариства і виконавчим органом; конфлікт учасників
товариства між собою; конфлікт між учасниками товариства і сторонніми
особами. Визначено, що чинниками порушень корпоративних прав в Україні є:
недосконалість законодавства, незадовільний стан корпоративного управління в
товариствах, низький рівень законності.
Запропоновано актуальне визначення адміністративно-правової протидії
порушенням корпоративних прав як сукупності прийнятних форм та методів
діяльності

суб’єктів

публічної

адміністрації

щодо

унеможливлення,

встановлення, припинення, усунення наслідків і реалізації відповідальності за
порушення суб’єктивних корпоративних прав. Сформульовано основні цілі
такої протидії: зникнення проявів протиправного одержання контролю над
виконавчими
корпоративних

органами
прав

товариств,

можливості

повернення
здійснювати

законним
всі

власникам

передбачені

ними
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правомочності;

припинення

зловживання

учасниками товариств своїми

корпоративними правами на шкоду іншим учасникам; усунення можливості
виконавчих органів товариств діяти на шкоду товариствам та повернення
товариств у становище, що існувало до порушень; припинення випадків
порушення прав міноритарних учасників (акціонерів) товариств та усунення
наслідків вже вчинених порушень. З’ясовано завдання адміністративноправової протидії порушенням корпоративних прав. Доведено, які принципи
(засади) мають бути дотримані при її здійсненні, визначено найбільш значущі
та важливі з них: оперативності, своєчасності і розумного строку; пріоритету
заходів попередження та припинення; доступності та забезпечення права на
захист тощо.
Досліджено особливості діяльності суб’єктів адміністративно-правової
протидії порушенням корпоративних прав, проаналізовано повноваження цих
суб’єктів, визначено сферу їхньої компетенції, дотичну до предмету
дослідження, надано пропозиції щодо поліпшення ефективності їхньої
діяльності. До суб’єктів спеціальної компетенції віднесено: Міністерство
юстиції України та його територіальні органи (в тому числі органи державної
виконавчої служби), державних реєстраторів, державних та приватних
нотаріусів, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та її
територіальні органи, Міжвідомчу комісію з питань захисту прав інвесторів,
протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств при Кабінеті
Міністрів України.
Проаналізовано та охарактеризовано форми адміністративно-правової
протидії порушенням корпоративних прав. Розкрито сутність адміністративної
нормотворчості, прийняття адміністративних актів та вчинення інших
юридично значущих дій у досліджуваній сфері. Запропоновано варіанти
класифікації

форм

адміністративно-правової

протидії

порушенням

корпоративних прав за колом об’єктів, на яких поширює дію форма – на форми
загальної (знеособленої) дії та індивідуальної (спеціальної) дії, за стадією
застосування

–

на

форми

позастадійні

(повсякденні),

початкові
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(випереджувальні) та ретроспективні (наслідкові). Методи адміністративноправової

протидії

порушенням

корпоративних

прав

пропонується

класифікувати за спрямованістю на суб’єктів корпоративних правовідносин –
на методи безпосередньої та опосередкованої спрямованості.
Проаналізовано стан правового регулювання попередження порушень
корпоративних прав та участі суб’єктів публічного адміністрування у збиранні,
фіксації, збереженні відомостей про порушення. Виявлено його проблеми, до
них, зокрема, віднесено: недоліки в системі розкриття інформації акціонерними
товариствами; відсутність вимоги подання належних доказів повідомлення
акціонерів про загальні збори для реєстрації випусків акцій при зміні розміру
статутного капіталу товариства, заміни свідоцтва про реєстрацію випусків
акцій, скасування реєстрації випусків акцій; відсутність вимоги підтверджувати
окремим документом правомочність прийняття рішень органів управління
юридичних осіб при державній реєстрації змін до відомостей про них;
відсутність механізму ознайомлення учасників (акціонерів) товариства з його
реєстраційною справою; обмеженість функцій державного реєстратора, який не
перевіряє документи, подані товариствами, на відповідність їх установчим
документам.
Досліджено особливості правового регулювання відновлення порушених
корпоративних

прав

при

реалізації

повноважень

суб’єктів

публічного

адміністрування, виокремлено перешкоди такому відновленню. До них
віднесено:

неврахування

наявності

корпоративного

спору

у

випадках

ініціювання процедур реєстрації випусків акцій, заміни свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій, скасування реєстрації випусків акцій; недосконале
законодавче формулювання щодо підстав відмови у проведенні державної
реєстрацїі, якщо на корпоративні права накладено арешт; неповне врахування
особливостей

представництва

у

справах

за

«похідними

позовами»

у

виконавчому провадженні; наявність істотних формальних перешкод у доступі
заявників до процедури розгляду скарг у сфері державної реєстрації;
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відсутність чітких і недвозначних норм про те, які судові рішення тягнуть
скасування реєстраційних дій та які реєстраційні дії підлягають скасуванню.
З’ясовано, з урахуванням правозастосовчої практики, недоліки в реалізації
адміністративної відповідальності та фінансових санкцій, до яких притягаються
порушники

корпоративних

прав.

До

недоліків

віднесено:

відсутність

адміністративної відповідальності за порушення законодавства про інші
господарські товариства, крім акціонерних; неврахування у нормах законів
значної кількості різновидів порушень, що завдають шкоди корпоративним
правам; переважно низький мотиваційний потенціал санкцій через їхню
неспівмірність з доходами або іншими здобутками для порушника; відсутність
дієвих заохочувальних норм, що стимулюють подальшу правомірну поведінку
порушника; ризик ухилення від відповідальності через обмежені можливості
документування адміністративних правопорушень та сплив строку накладення
адміністративного стягнення; неефективність порядку виконання постанов про
накладення фінансових санкцій на юридичних осіб.
Запропоновано шляхи подолання виявлених недоліків, визначено та
сформульовано пропозиції змін до чинного законодавства, обґрунтовано
доцільність їх врахування суб’єктами нормотворчої діяльності. Практичне
значення

результатів

визначається,

зокрема,

можливістю

використання

основних положень, висновків та рекомендацій, висловлених в роботі, у
правотворчості – шляхом внесення змін до Законів України, нормативних актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції
України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Положення дисертаційного дослідження можуть бути також використані в
правозастосуванні – шляхом практичного втілення в діяльності органів юстиції,
нотаріату, державних реєстраторів, посадових осіб Національної комісії з
цінних

паперів

та

фондового

ринку,

інших

суб’єктів

публічного

адміністрування положень про види, способи, суб’єктів, причини і чинники
порушень корпоративних прав, мету, завдання та принципи адміністративноправової протидії таким порушенням. У навчальному процесі результати
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дослідження можуть бути використані шляхом використання основних
положень роботи при проведенні семінарських і практичних занять та
підготовці відповідних матеріалів, зокрема у формі схем і таблиць, для
навчальної літератури та навчально-методичних матеріалів. У науководослідній сфері результати можливо використати шляхом проведення
подальших досліджень питань впливу держави на корпоративні правовідносини
взагалі, і діяльності суб’єктів публічного адміністрування щодо протидії
порушенням корпоративних прав – зокрема.
Ключові слова: адміністративно-правова протидія, акціонер, господарське
товариство, державна реєстрація юридичних осіб, захист корпоративних прав,
метод діяльності публічної адміністрації, превенція правопорушень, форма
діяльності публічної адміністрації, порушення корпоративних прав, учасник
товариства, цінні папери, юридична відповідальність.
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The system analysis of the administrative-legal counteraction to violations of
corporate rights in Ukraine has been carried out, the problems in its legal regulation
and law-enforcement practice have been identified, the prospects of its improvement
have been determined with the provision of proposals for the solution of the
identified problems.
The position of legal doctrine concerning the definition of subjective corporate
right is investigated and summarized. It is proved that normative definitions of this
concept require unification. The historical periodization of the emergence and
development of corporate legal relations has been proposed. It is substantiated that in
the countries of Western Europe the periodization of the emergence and development
of corporate legal relations has 3 intervals: the first (XV century - the middle of the
XIX century) - emergence of the first corporations and the lack of a developed
regulatory framework, the second (II half of the XIX century - 60's XX century) development of the corporate form of entrepreneurship and implementation of
relevant legislation, the third (60-ies of XX century - present) - globalization of
corporate legal relations, an attempt to unify their legal regulation in different States.
Given updated approach to the definition of the violation of subjective corporate
rights – an act or omission, which results in the impossibility of realization or
restriction of the freedom to exercise the right of the owner of the share in the
authorized capital of a business partnership, in including the individual powers of this
right. Proposed a practically-oriented variant of the division of corporate rights
violations: corporate raidering, greenmail, management actions to the detriment of
the partnership, violations of the rights of minority shareholders. The essence and
definitions of each type of violation are disclosed. The existing ways of violations of
corporate rights and their relation to the isolated types of violations are described.
The judicial practice of consideration of corporate disputes is analyzed.
Provided generalization and systematization of information about the subjects, causes
and factors of violations of corporate rights. It is revealed that the subjects of such
violations most often are: participants (shareholders) of companies that have a
controlling stake in corporate rights; illegal acquirers of corporate rights; minority
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shareholders; members of working bodies of the general meeting; company officials.
It is motivated that the violation of corporate rights is due to a conflict over the
activities of the company, the obligatory party of which is at least one participant
(shareholder) of the partnership. Disclosed that the causes of violations can be:
conflict between the members of the company and the executive body; conflict
between the members of the partnership; conflict between members of the partnership
and outsiders. It is determined that the factors of violations of corporate rights in
Ukraine are: imperfect legislation, unsatisfactory level of corporate governance in
partnerships, low level of legality.
Proposed actual definition of administrative-legal counteraction to violation of
corporate rights as an aggregate of acceptable forms and methods of public
administration activities regarding the impossibility, establishment of facts,
termination, elimination of consequences and realization of responsibility for
violation of subjective corporate rights. The main aims of such counteraction are
formulated: disappearance of facts of unlawful acquisition of control over the
companies executive bodies, return to legitimate owners of corporate rights to carry
out all the powers envisaged by them; termination of abuse by the members of the
companies of their corporate rights to the detriment of other participants; elimination
of the ability of executive bodies of the partnerships to act at the expense of
partnerships and the return partnerships to the situation that existed before the
violations; termination of violations of minority shareholders rights and elimination
of consequences of already committed violations. The tasks of administrative-legal
counteraction to violations of corporate rights are revealed. It is proved, what
principles (principles) should be observed in its implementation, the most significant
and important ones are determined: promptness, timeliness and reasonable time;
priority of prevention and cessation measures; accessibility and the provision of the
right to protection, etc.
The peculiarities of the activity of administrative and legal counteraction to the
violation of corporate rights subjects and the powers of these subjects are analyzed,
the scope of their competence is determined, is tangent to the subject of the research,
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proposals are offered on improving the efficiency of their activities. The subjects of
special competence include: the Ministry of Justice of Ukraine and its territorial
bodies (including the bodies of the state executive service), state registrars, state and
private notaries, the National Commission on Securities and Stock Market and its
territorial bodies, the Interdepartmental Commission on Issues protecting the rights of
investors, counteracting the illegal takeover and seizure of enterprises under the
Cabinet of Ministers of Ukraine.
The forms of administrative-legal counteraction to violation of corporate rights
are analyzed and characterized. The essence of administrative rule-making, the
adoption of administrative acts and the commission of other legally significant
actions in the investigated sphere are revealed. Proposed variants of classification of
forms of administrative-legal counteraction to violations of corporate rights according
to the range of objects on which the form extends - the forms of general (impersonal)
action and individual (special) action, according to stage of application - out-of-date
(everyday), initial (forward-looking) and retrospective (consequential) forms.
Methods of administrative-legal counteraction to violations of corporate rights are
proposed to be classified according to the subjects of corporate legal relations - the
direct and indirect methods.
Legal regulation of the prevention of corporate rights violations and the
participation of public administration entities in collecting, fixing, and maintaining
information on violations is analyzed. Its problems were identified, in particular: the
shortcomings in the information disclosure system by joint-stock companies; the
absence of requirement to provide proper evidence of the notification of shareholders
regarding the general meeting for shares registration procedures in case of change in
the size of the authorized capital, procedures of replacement of the certificate of
registration of shares, procedures of cancellation of registration of shares; the lack of
a requirement to confirm the authority of the decision-making bodies of the legal
entities in a separate document upon state registration of changing information about
them; lack of a mechanism for familiarization the shareholders of the company with
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its registration case; the limited function of the state registrar who does not check the
documents submitted by the companies for compliance with their charters.
The peculiarities of legal regulation of restoration of violated corporate rights
during the realization of public administration powers are investigated, obstacles to
such restoration are identified. These include: non-consideration of the existence of a
corporate dispute in cases of initiation of share issue registration procedures,
replacement of the certificate of registration of shares, cancellation of registration of
shares; imperfect legislative formulation on the grounds for refusing to conduct a
state registration if the corporate rights are seized; incomplete account of the
peculiarities of representation in cases of "derivative actions" in the enforcement
proceedings; significant formal obstacles to the applicants' access to the procedure for
reviewing complaints in the field of state registration; the absence of clear rules about
which court decisions lead to the cancellation of registration actions and which
registration actions are subject to cancellation.
Clarified shortcomings in the implementation of legal responsibility, to which
violators of corporate rights are attracted by the subjects of public administration. The
disadvantages include: lack of administrative liability for violation of the legislation
on other commercial partnerships, except for joint-stock companies; failure to take
into account the laws of a large number of violations that harm the corporate rights;
mostly low motivation of sanctions because of their inequality with incomes or other
achievements for the offender; absence of effective incentive rules that stimulate
further legitimate conduct of the offender; the risk of evasion from liability due to the
limited ability to document administrative offenses and the expiration of the time
limit for imposing administrative penalties; ineffectiveness of the procedure for
executing decisions imposing financial sanctions on legal entities.
The ways of overcoming the revealed shortcomings are proposed, the proposals
of changes to the current legislation are defined and formulated, the expediency of
their consideration by the subjects of normative activity is substantiated. The
practical significance of the results is determined, in particular, by the possibility of
using the main provisions, conclusions and recommendations expressed in the work,
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in law-making - by amending the Laws of Ukraine, normative acts of the President of
Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Ministry of Justice of Ukraine, the
National Commission on Securities and Stock market.
The provisions of thesis can also be used in legal proceedings - through practical
implementation the provisions on types, methods, entities, the causes and factors of
violations of corporate rights, the purpose, tasks and principles of administrativelegal counteraction to such violation to the activities of the bodies of justice, notary,
state registrars, officials of the National Commission on Securities and Stock Market,
other subjects of public administration. In the learning process, the results of the
research can be used in conducting training sessions and preparing relevant materials,
in particular in the form of charts and tables. In scientific activities, the results can be
used through further research on issues of state influence on corporate legal relations
in general, and the activities of public administration actors in counteracting
violations of corporate rights - in particular.
Key words: administrative legal opposition, shareholder, economic partnership,
state registration of legal entities, protection of corporate rights, method of public
administration activity, prevention of offenses, form of public administration activity,
violation of corporate rights, company member, securities, legal liability.
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ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Станом на 1 червня 2019 року
в Україні було зареєстровано 667063 господарських товариства (далі – ГТ)
(понад 50 % від усіх юридичних осіб), серед яких 14155 акціонерних товариств
(далі

–

АТ),

що

свідчить

про

популярність

корпоративної

форми

підприємництва. В той же час, за останні 3 роки судами всіх інстанцій ухвалено
3680 рішень та постанов у спорах, що виникають з корпоративних
правовідносин, що свідчить про поширеність корпоративних конфліктів та
необхідність

вирішення

питання

ефективного

захисту

суб’єктивних

корпоративних прав (далі – СКП). Формуються нові категорії справ (так звані
«похідні позови», за якими станом на 01.06.2019 на офіційному сайті
Верховного Суду опубліковано вже 112 оголошень). Нагальними проблемами є
порушення прав міноритарних учасників (акціонерів) та дії виконавчих органів
на шкоду інтересам товариств, що, в свою чергу, сприяє грінмейлу та
корпоративному рейдерству. Завантаженість господарських судів (так, у 2018
році на розгляд до місцевих господарських судах надійшло понад 90,5 тисяч
заяв і справ), оплатність звернення до суду (мінімальний розмір судового збору
за позовну вимогу немайнового характеру в господарському судочинстві – 1
розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб), тривалі строки судових
проваджень (подекуди справа розглядається більше 3 років), проблематичність
виконання остаточного рішення суду актуалізують потребу в заходах з
попередження, виявлення та припинення порушень корпоративних прав (далі –
ПКП), альтернативних засобах захисту порушених прав та дієвій системі
юридичної відповідальності за їх порушення.
Відповідний потенціал мають суб’єкти публічного адміністрування (в тому
числі суб’єкти делегованих повноважень), такі як Міністерство юстиції
України, далі – Мін’юст (наприклад, за 1-й квартал 2018 року Комісією з
питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації задоволено близько 100
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скарг), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та їх
територіальні органи, далі – НКЦПФР (наприклад, за травень 2019 року
Центральним апаратом НКЦПФР ухвалено 68 постанов про правопорушення),
державні реєстратори, державні і приватні нотаріуси, державні та приватні
виконавці. Створено нові суб’єкти спеціальної компетенції в цій сфері, такі як
Міжвідомча комісія з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному
поглинанню та захопленню підприємств при Кабінеті Міністрів України, далі –
КМУ (діє з 2007 року), комісії з питань розгляду скарг у сфері державної
реєстрації при Мін’юсті та головних територіальних управліннях юстиції
(діють з 2016 року). Таким чином, держава, вступаючи в правовідносини з
суб’єктами корпоративного права, може і має протидіяти порушенням прав
учасників (акціонерів) товариств. Втім, на сьогодні відсутнє чітке визначення
мети і завдань такої протидії, її принципів, суб’єктів, форм та методів; існуючі
адміністративно-правові

норми,

що

її

врегульовують,

потребують

вдосконалення. Тому існує потреба в науковому дослідженні діяльності
суб’єктів

публічної

адміністрації

з

унеможливлення,

встановлення,

припинення, усунення наслідків і реалізації відповідальності за порушення
СКП.
Теоретичним

підґрунтям

дослідження

стали

праці

вчених,

які

досліджували питання форм та методів діяльності суб’єктів публічного
адміністрування (державного управління), зокрема таких дослідників, як
В. Авер’янов, О. Андрійко, Ю. Битяк, Ю. Ведєрніков, В. Гаращук, З. Гладун,
Т. Гуржій, О. Дьяченко, І. Голосніченко, В. Загуменник, Т. Коломоєць,
В. Колпаков, В. Мусієнко, В. Проценко, В. Шкарупа та інших. Явище ПКП,
окремі його види, напрямки їх усунення, а також діяльність окремих суб’єктів
публічної адміністрації у цій сфері також були предметами досліджень вчених.
Переважна частина публікацій про ПКП стосується явища корпоративного
рейдерства (серед яких Ю. Берлач, Д. Буркальцева, І. Мазур, Ю. Нікітін,
Р. Панасенко, А. Потьомкін, А. Смітюх, О. Таращанська, В. Швець); в роботах
дослідників (Л. Венгер, А. Кабілу, Г. Паламарчук) порушувалося також питання
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зловживання СКП (грінмейлу). Захист і відновлення СКП переважно
досліджуються в контексті розгляду господарськими судами корпоративних
спорів (наприклад, статті Н. Іванюти, О. Ковалишина, В. Швеця, посібники
О. Кібенко, В. Кравчука). Проблема ефективності діяльності суб’єктів
публічного адміністрування у сфері протидії ПКП досліджувалася переважно в
аспекті діяльності того чи іншого органу (наприклад, публікації Д. Андреєва,
Т. Забучинської стосуються діяльності НКЦПФР), або порядку здійснення того
чи

іншого

адміністративного

провадження

(наприклад,

реєстраційне

провадження стало предметом досліджень Л. Заставської, О. Кузьменко,
В. Спасенко, К. Фомічова).
Однак, здебільшого дослідження на тему ПКП стосувалися проблем
господарського

права:

підіймалися

питання

недосконалості

норм

корпоративного права, проблеми практичної їх реалізації. Водночас, на
сьогодні малодослідженими залишаються питання вдосконалення системи
форм та методів, за допомогою яких суб’єкти публічної адміністрації
впливають

на

суб’єктів

корпоративних

правовідносин.

Мало

уваги

приділяється заходам превентивного характеру, заходам з припинення
порушень, відновлення порушених СКП та заходам відповідальності, які
вживаються суб’єктами публічної адміністрації до порушників корпоративних
прав. Системного аналізу потребує явище ПКП як об’єкта протидії, а сама
протидія потребує формулювання спільної мети, завдань, принципів. Тому,
існує потреба в комплексному дослідженні протидії ПКП, з точки зору
адміністративно-правових норм та їх реалізації уповноваженими суб’єктами.
Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами, грантами.
Робота

узгоджується

зі

Стратегією

сталого

розвитку

«Україна-2020»,

схваленою указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015,
Стратегічними пріоритетами, цілями та завданнями діяльності Міністерства
юстиції України. Зміст дослідження узгоджується з Національною стратегією у
сфері прав людини, затвердженою Указом Президента України від 25 серпня
2015 року № 501/2015. Роботу виконано в рамках комплексних наукових
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проектів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах
євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та
«Дослідження проблем адміністративного права в умовах глобалізаційних
процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). Тема дисертаційного
дослідження відповідає пріоритетним напрямам розвитку правової науки на
2016-2020 роки (напрями: особливості регулювання в приватному та
публічному

праві;

проблеми

вдосконалення

правового

регулювання

компетенції органів публічної влади; проблеми функціонування органів
виконавчої влади та адміністративно-правових відносин на сучасному етапі;
інноваційні механізми державного регулювання господарських відносин в
Україні), включеним до Стратегії розвитку наукових досліджень Національної
академії правових наук України на 2016-2020 роки.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
системний аналіз адміністративно-правової протидії (далі – АПП) ПКП в
Україні, виокремлення проблем в її правовому регулюванні та правозастосовчій
практиці, визначення перспектив її удосконалення та надання пропозицій з
вирішення виявлених проблем. Мета дослідження зумовлює необхідність
виконання таких завдань:
– дослідити та узагальнити положення правової доктрини щодо дефініції
СКП,

запропонувати

історичну періодизацію

виникнення

та

розвитку

корпоративних правовідносин;
– на основі існуючих доктринальних положень запропонувати оновлений
підхід до визначення порушення СКП, запропонувати, з урахуванням аналізу
правозастосування,

практично-орієнтований

варіант

класифікації

ПКП,

охарактеризувати існуючі способи ПКП та їхнє відношення до виокремлених
видів ПКП;
– проаналізувати судову практику розгляду корпоративних спорів та
надати узагальнення і систематизацію відомостей щодо суб’єктів, причин і
чинників ПКП;
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– на основі виокремлених актуальних напрямків впливу держави на
суб’єктів корпоративних правовідносин запропонувати актуальне визначення
АПП ПКП, сформулювати її основні цілі, з’ясувати її завдання, зумовлені
цілями та стадією порушення, довести, які принципи (засади) мають бути
дотримані при її здійсненні, визначивши найбільш значущі та важливі з них;
– дослідити особливості діяльності суб’єктів публічної адміністрації, що
здійснюють АПП ПКП, проаналізувавши повноваження цих суб’єктів,
визначити сферу їхньої компетенції, дотичну до предмету дослідження, надати
пропозиції щодо поліпшення ефективності їхньої діяльності;
– на основі існуючих доктринальних положень про форми і методи
публічного адміністрування (державного управління) та з урахуванням
нормативної та емпіричної бази проаналізувати та охарактеризувати форми та
методи АПП ПКП, запропонувати класифікацію таких форм і методів;
– проаналізувати міжнародний досвід врегулювання питань АПП ПКП та
обґрунтувати напрямки запровадження його кращих здобутків в Україні;
– проаналізувати стан правового регулювання попередження ПКП та
участі суб’єктів публічного адміністрування у збиранні, фіксації, збереженні
відомостей про порушення, виявити його проблеми та запропонувати шляхи їх
подолання, обґрунтувавши доцільність обраних напрямків;
– дослідити нормативно-правові акти, що врегульовують відновлення
порушених

СКП

при

реалізації

повноважень

суб’єктів

публічного

адміністрування, виокремивши перешкоди такому відновленню, визначити
пропозиції для подальшого врахування суб’єктами нормотворчої діяльності;
– з’ясувати, з урахуванням правозастосовчої практики, недоліки в
реалізації адміністративної відповідальності та фінансових санкцій, до яких
притягаються порушники корпоративних прав, та сформулювати обґрунтовані
пропозиції щодо їх усунення.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з діяльністю
суб’єктів публічного адміністрування щодо унеможливлення, встановлення,

25

припинення, усунення наслідків і реалізації відповідальності за порушення
корпоративних прав.
Предметом дослідження є адміністративно-правова протидія порушенням
корпоратиних прав в Україні.
Методи

дослідження.

В

ході

проведення

дослідження

поєднано

загальнофілософські, загальнонаукові, спеціально-юридичні методи. Зокрема,
при формулюванні дефініцій (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1) використано логікосемантичний метод. Під час дослідження генези корпоративних правовідносин
(підрозділ 1.1) застосовано історико-правовий метод. Системно-структурний
метод використано в ході надання класифікацій ПКП, цілей, суб’єктів та їхніх
повноважень, форм та методів АПП ПКП (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 2.3). Методи
аналізу та узагальнення застосовані при дослідженні судової та іншої
правозастосовчої практики, статистичних даних (підрозділи 1.2, 1.3, 2.2, 2.3,
3.2). Метод дедукції використано при визначенні конкретних форм та проявів
застосування методів АПП ПКП (підрозділ 2.3). Порівняльно-правовий метод
застосовано при дослідженні зарубіжного досвіду правового регулювання
(підрозділ 3.1). Методи правового моделювання та прогнозування застосовано
при формулюванні пропозицій для удосконалення чинного законодавства
(підрозділи 2.2, 3.1, 3.2).
Нормативною основою дослідження є Конституція України, Закони
України (далі – ЗУ), укази Президента України, постанови КМУ, накази
Мін’юсту, рішення НКЦПФР, інші нормативно-правові акти (далі – НПА),
законодавство зарубіжних країн. В дослідженні враховано перспективне
законодавство.
Емпіричною базою дослідження є матеріали судової практики з Єдиного
державного

реєстру

судових

рішень,

інформація

з

загальнодоступної

інформаційної бази даних НКЦПФР, статистичні дані Державної служби
статистики України, Мін’юсту, судів, довідково-енциклопедичні видання.
Наукова новизна отриманих результатів. У результаті наукового
дослідження сформульовано наукові положення та висновки, зокрема:
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уперше:
- проведено ґрунтовне дослідження форм і методів саме АПП ПКП з
наданням правової характеристики основним різновидам адміністративних
актів та юридично значущих дій, спрямованим на превенцію, встановлення
фактів, припинення порушень, усунення наслідків і реалізацію відповідальності
за ПКП, надано класифікацію форм протидії за колом об’єктів, на яких
поширює дію форма та за стадією застосування форми, а також класифікацію
методів протидії за спрямованістю на суб’єктів корпоративних правовідносин;
- обґрунтовано потребу в розширенні завдань та компетенції НКЦПФР
шляхом надання повноважень зі здійснення нагляду за проведенням загальних
зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на товариствах з обмеженою
(далі – ТОВ) та додатковою відповідальністю (далі – ТДВ) та притягнення
посадових осіб вказаних товариств до адміністративної відповідальності;
- розроблено систему заходів, які дозволять за принципом диспозитивності
та з уникненням дискреційних повноважень зупиняти процедури, пов’язані з
реєстрацією акцій, на час розгляду корпоративного спору щодо рішення
загальних зборів, на підставі якого ініційовано адміністративну процедуру;
удосконалено:
- теоретичні положення щодо дефініції СКП та підхід до історичної
періодизації виникнення та розвитку корпоративних правовідносин;
- наукові розробки щодо видів ПКП, надано їх класифікацію на
корпоративне рейдерство, грінмейл, дії менеджменту на шкоду товариству,
порушення прав міноритарних учасників (акціонерів);
- теоретичні положення стосовно систематизації чинників ПКП, які
згруповано у три основних фактори – недосконалість законодавства,
незадовільний стан корпоративного управління, низький рівень законності;
- підходи до формулювання цілей та завдань діяльності суб’єктів публічної
адміністрації, що знайшли відображення в формулюванні цілей та завдань АПП
ПКП, класифікації цілей на загальні та індивідуальні, обґрунтуванні
твердження про залежність завдань протидії від стадії ПКП;

27

- існуючий підхід до визначення переліку платежів, стягнення яких
проводиться на підставі виконавчих написів, і запропоновано доповнити його
стягненням дивідендів в інших видах товариств, крім акціонерного товариства
(далі – АТ), вартості викуплених акцій, частини вартості майна товариства,
частини прибутку товариства, вартості внеску учасника повного, командитного
товариства;
- законодавчо визначений механізм скасування реєстраційних дій щодо
юридичних осіб та законодавчий підхід до визначення правових наслідків
судового рішення для записів в реєстрі, наступних після скасованого;
- існуючі положення про розгляд скарг у сфері державної реєстрації, до
яких запропоновано зміни, що поліпшать доступ заявників до процедури
оскарження;
- закріплені в КУпАП та ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні» склади правопорушень, до яких запропоновано внести
перелік найшкідливіших порушень вимог законодавства про інші ГТ, крім АТ;
- положення, які заохочують суб’єктів ПКП до правомірної поведінки, що
знайшло вияв у пропозиціях обмежувати розмір максимальної санкції у
випадках

примирення

безумовного

визнання

товариства-порушника
порушником

факту

з

усіма

вчиненого

скаржниками,
порушення

або

попередньої сплати визначеної частини максимального розміру санкції;
набули подальшого розвитку:
- наукові розробки щодо дефініції порушення суб’єктивного права, в
контексті СКП, а також стосовно узагальнення та систематизації суб’єктів та
способів ПКП;
- положення про форми і методи публічного адміністрування, які знайшли
логічне продовження в концепції механізму АПП ПКП;
- вчення про принципи публічного адміністрування, яке було застосовано
до діяльності з протидії ПКП і було сформовано рейтинг принципів за рівнем
їхньої значущості в цій діяльності;
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- законодавчі положення, спрямовані на унеможливлення використання
реєстраційного провадження як засобу ПКП, і запропоновано нові вимоги до
переліку документів, що подаються для державної реєстрації змін до
відомостей про юридичну особу та доведено необхідність запровадження в
реєстраційному провадженні щодо юридичних осіб надання доказів факту
належного повідомлення про час і місце засідання уповноваженого органу
управління юридичної особи його членів, що не були присутні на засіданні;
- концепція одностайності волевиявлення представників стягувача у
виконавчому провадженні (далі – ВП) про стягнення на користь ГТ з його
посадової особи збитків на підставі судового рішення, ухваленого за
«похідним» позовом;
- засади співмірності ПКП та санкцій, що передбачені за такі порушення,
що знайшло відображення в пропозиціях встановлювати розмір штрафу за
порушення у відсотковому співвідношенні до вартості чистих активів ГТ, в
якому порушення вчинено.
Практичне значення отриманих результатів. Основні положення,
висновки та рекомендації, висловлені в роботі, можуть бути використані у:
- правотворчості – шляхом внесення змін до ЗУ, нормативних актів
Президента України, КМУ, Мін’юсту, НКЦПФР;
- правозастосуванні – шляхом практичного втілення в діяльності органів
юстиції, нотаріату, державних реєстраторів, посадових осіб НКЦПФР, інших
суб’єктів публічного адміністрування положень про види, способи, суб’єктів,
причини і чинники порушень СКП, мету, завдання та принципи АПП ПКП;
- навчальному процесі – шляхом використання основних положень роботи
при проведенні семінарських і практичних занять та підготовці відповідних
матеріалів, зокрема у формі схем і таблиць, для навчальної літератури та
навчально-методичних матеріалів;
- науково-дослідній сфері – шляхом проведення подальших досліджень
питань впливу держави на корпоративні правовідносини взагалі, і діяльності
суб’єктів публічного адміністрування щодо протидії ПКП – зокрема.
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Особистий внесок здобувача. Наведені у дисертації положення, висновки
і рекомендації є результатами, що ґрунтуються на власних дослідженнях,
проведених з використанням існуючих наукових здобутків, на основі
нормативних та емпіричних джерел.
Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження, його основні
висновки та рекомендації опубліковані у тезах доповіді на науково-практичних
конференціях «Запорізькі правові читання» (м. Запоріжжя, 2017 р.), «Актуальні
питання державотворення в Україні» (м. Київ, 2017 р.), «Юридична осінь 2017
року» (м. Харків, 2017 р.), «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і
права» (м. Дніпро, 2017 р.), «Українська правнича наука: основні тенденції
розвитку в умовах євроінтеграції» (м. Львів, 2017 р.), «Адміністративний акт:
теорія та практика» (м. Київ, 2017 р.), «Роль Міністерства юстиції України в
модернізації вітчизняної правової системи» (м. Київ, 2017 р.), круглому столі
«Права людини та публічне врядування» (м. Чернівці, 2017 р.), у Збірниках
наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2017»
(м. Запоріжжя, 2017 р.) та «Молода наука-2019» (м. Запоріжжя, 2019 р.).
Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження
було опубліковано у 6 наукових статтях, з них 5 – у наукових фахових виданнях
України з юридичних наук, 1 – у науковому періодичному виданні іншої
держави з напряму, з якого підготовлено дисертацію, а також у тезах доповіді
на 7 науково-практичних конференціях та у 2 збірниках наукових праць.
Структура та обсяг дисертації детерміновані поставленими метою й
завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які
містять 8 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний
обсяг дисертації становить 293 сторінки, у тому числі основного тексту – 166
сторінок. Список використаних джерел налічує 211 найменувань.
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РОЗДІЛ 1 ПОРУШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ: ТЕОРЕТИКОПРАВОВІ ТА ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

1.1. Сутність суб’єктивного корпоративного права, виникнення та
розвиток корпоративних правовідносин.
Для того, щоб дослідити розвиток явища корпоративних правовідносин,
необхідно визначити, чим є СКП, з приводу якого такі правовідносини
виникають. Зокрема, як слушно зазначає В. Васильєва, аналіз змісту поняття
«корпоративне право» необхідно починати із розгляду його як права
об’єктивного та права суб’єктивного. Корпоративне право як право об’єктивне
можна розглядати як систему юридичних норм, що регулюють групу
суспільних відносин, яка виникає у зв’язку із створенням і функціонуванням
юридичних осіб у результаті реалізації суб’єктами цивільних правовідносин
права бути їх засновниками (учасниками) [1, с. 248]. Проте дане дослідження
присвячено порушенням не стільки норм корпоративного права, скільки прав
осіб, які є засновниками (учасниками, акціонерами) юридичних осіб. Тому в
роботі робиться акцент саме на СКП.
Що ж до визначення СКП, то воно міститься в кількох законодавчих актах.
Зокрема, в п.8 ч.1 ст.2 ЗУ «Про АТ» корпоративні права визначаються як
сукупність майнових і немайнових прав акціонера – власника акцій товариства,
які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в
управлінні АТ, отримання дивідендів та активів АТ у разі його ліквідації
відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені
законом чи статутними документами [2].
Тоді як положення ч.1 ст.167 Господарського кодексу України (далі – ГК)
визначає корпоративні права як права особи, частка якої визначається у
статутному

капіталі

(майні)

господарської

організації,

що

включають
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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 [3].
З наведених визначень вбачається, що СКП може бути наділено лише
власника акцій АТ або частки в статутному капіталі іншого товариства. Тому
доречно погодитися з узагальненням дослідника В. Цікало, яке зводиться до
того, що корпоративне правовідношення може виникати і здійснюватися лише
в межах юридичної особи корпоративного типу – корпоративного товариства,
яке визначається як підприємницьке товариство, у статутному (складеному)
капіталі якого визначаються частки його засновників, які управляють справами
товариства на основі корпоративних прав і беруть участь у розподілі його
доходів та ризиків [4, с. 160].
Заслуговує на увагу також думка О. Крупчана про те, що «корпорацією є
створена у формі АТ, ТОВ або ТДВ юридична особа, яка діє на підставі
статуту, а її учасники наділені щодо неї правами зобов’язально-правового
характеру» [15, с. 74]. Таке твердження має рацію, оскільки, по-перше,
наявність корпоративних прав можлива лише у товариствах, оскільки в
установах засновники не беруть участі в управлінні ними. По-друге,
корпоративні правовідносини властиві лише підприємницьким товариствам,
оскільки лише підприємництво має на меті отримання прибутку, а СКП
включають у себе отримання частини прибутку. По-третє, корпоративні
правовідносини виникають лише в ГТ, оскільки у виробничих кооперативах
кооперативні виплати та виплати на паї залежать не від кількості паїв, а від
участі в господарській діяльності кооперативу, а при виході з кооперативу член
одержує пай, тоді як СКП передбачають одержання не визначеної заздалегідь
частини майна, пропорційної частці учасника в статутному (складеному)
капіталі товариства (ст. 12, 26 ЗУ «Про кооперацію» [6]).
Дискусійним є питання про наявність чи відсутність СКП в учасників
повного і командитного товариства. На перший погляд, складові СКП наявні в
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правах учасників обох різновидів товариств (крім вкладників командитних
товариств, які не беруть участі в управлінні ними та яким при виході з
товариства або його ліквідації повертаються вклади, а не частина майна
товариства). Так, учасники повного товариства і повні учасники командитного
товариства беруть участь в управлінні ним, можуть одержувати інформацію
про його діяльність, беруть участь у розподілі прибутку та одержують частину
майна при ліквідації товариств. На користь твердження про виникнення
корпоративних правовідносин в усіх видах ГТ свідчить також зміст публікації
І. Саракун,

згідно

з

якою,

безпосередніми

суб’єктами

корпоративних

правовідносин слід вважати учасників ГТ, організації (корпорації). Термін
«учасник» вживається до осіб, які безпосередньо займаються створенням та
діяльністю ГТ [7, с. 20].
Однак, як у наведеному вище дослідженні О. Крупчана, так і в інших
роботах висловлюються сумніви про наявність у повному та командитному
товариствах корпоративних правовідносин. Зокрема, С. Кравченко вважає, що
не всі підприємницькі товариства мають корпоративну структуру, а повні та
командитні товариства є договірними утвореннями, тому варто вести мову про
ТОВ, ТДВ та АТ, а також виробничі кооперативи (в останніх існують певні
особливості) [8, с. 94-95].
Натомість, в Постанові Пленуму Вищого господарського суду України
(далі – ВГСУ) від 25.02.2016 № 4 «Про деякі питання практики вирішення
спорів, що випливають з корпоративних правовідносин» містяться роз’яснення
як щодо спорів за участю повних (пункти (далі – п.) 4.3, 4.18, 4.23), так і
командитних (п. 4.2, 4.4, 4.11, 4.18, 4.23) товариств [9]. Згадка про повні й
командитні товариства міститься в п.27 Постанови Пленуму Верховного Суду
України (далі – ВСУ) «Про практику розгляду судами корпоративних спорів»
від 24.10.2008 № 13 [10]. Отже, судам надано роз’яснення, за якими,
корпоративні правовідносини виникають у ГТ всіх видів. Тому, з практичної
точки зору, варто дотримуватися саме висловлених раніше позицій ВСУ і
ВГСУ, оскільки саме на них було покладено функцію забезпечення єдності
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правозастосування у державі, а нових роз’яснень на цей час Верховним Судом
не видано.
Вище було наведено два нормативних визначення СКП, які містяться в ЗУ
«Про АТ» та ГК. Між ними існує колізія: в першому з наведених актів під ними
розуміють сукупність прав, що включає в себе права, в другому – права, що
включають в себе правомочності. Через це виникла наукова дискусія щодо
більш доцільного визначення, суть якої узагальнив Ю. Жорнокуй, який
прийшов до висновку, що «множинності СКП у окремому корпоративному
правовідношенні

не

існує

...

СКП

складається

з

певної

кількості

правомочностей» [11, с. 115].
Викладена вище думка є обґрунтованою, оскільки можливості здійснювати
управління товариством, отримувати дивіденди, інформацію про його
діяльність, частину майна при ліквідації – нерозривно пов’язані з участю у
товаристві, їх неможливо відчужити, втратити, набути окремо одна від одної.
При повному ПКП особа не може реалізувати жодну з правомочностей,
оскільки, з огляду на запис у реєстрі акціонерів або в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
(далі – ЄДР), власником СКП вважається інша особа (порушник). Тому СКП
складається саме з правомочностей, а не з інших прав.
З тих самих підстав доцільно підтримати також думки В. Кравчука та
А. Сороченка щодо того, що «майнові елементи корпоративних прав не можуть
розглядатися як самостійний об’єкт цивільних прав, оскільки корпоративні
права подільні за обсягом, але неподільні за змістом» [12, с. 56]. Разом з тим,
неможливо погодитися із думкою останнього з названих вчених про те, що з
зазначеного правила є виняток, коли власник корпоративних прав передає на
підставі доручення іншій особі право на участь у загальних зборах. Така думка
не збігається з умовами договору доручення, за яким правочин, вчинений
повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя
(ч.2 ст.1000 Цивільного кодексу України, далі – ЦК). Отже, повіреному
передається не право на участь в управлінні товариством, а право вчиняти від
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імені довірителя юридично-значимі дії, які мають правові наслідки для
довірителя. Відтак не має винятків твердження про неподільність СКП за
змістом.
Таким чином, найбільш точне з існуючих нормативних визначень СКП
містить положення ч.1 ст.167 ГК. Однак слід визнати, що вжитий в ньому
термін «господарська організація» варто замінити на «ГТ» для усунення
розбіжностей у поглядах на СКП, а термін «частка в статутному капіталі
(майні)», з огляду на характер цього явища в ГТ, слід замінити на «частка в
статутному (складеному) капіталі». Термін «статутні документи» також не є
коректним з огляду на наявність у переважній більшості інших нормативних
актів більш коректного терміну «установчий документ» (до яких, за ч.2 ст.87
ЦК, належать статут і засновницький договір).
Таким чином, під СКП варто вважати право особи, частка якої
визначається

у

статутному

(складеному)

капіталі

ГТ,

що

включає

правомочності на участь цієї особи в управлінні ГТ, отримання певної частки
прибутку (дивідендів) даного товариства та активів у разі ліквідації останнього
відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та
установчим документом. Слід також зазначити, що наведені в ГК та ЗУ «Про
АТ» визначення СКП потребують уніфікації.
Корпоративні правовідносини можуть виникнути виключно за наявності,
по-перше, інституту юридичних осіб, а, по-друге, особливих організаційноправових форм (корпорацій), які передбачають складення внесків учасників та
їхню подальшу участь в управлінні та розподілі прибутку відповідно до
внесків. В свою чергу, корпорації могли виникнути лише за такого розвитку
економіки, за якого була потреба в об’єднанні капіталів, відтак простіші
(індивідуальні)

форми

ведення

господарської

діяльності

могли

бути

неефективними. Саме тому виникнення корпорацій, а з ними – і системи
правових норм, що регулюють їхню діяльність – пов’язується переважно із XIX
століттям (хоча не можна применшувати того факту, що поодинокі корпорації
утворювалися і за часів Середньовіччя – однак, на той час явище корпорацій не
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було масовим, відтак системності правове регулювання корпоративних
правовідносин не мало).
Зокрема, в Німеччині саме з внесенням у 1870 році змін до Закону про
корпорації пов’язують виникнення у цій країні таких організаційно-правових
форм, як компанія з обмеженою відповідальністю та АТ [13, с. 223]. У
Великобританії до 1855 року АТ створювалися шляхом видачі хартій (тобто за
умов купівлі у держави засновниками права на створення товариства), тоді як у
1856 році Актом про акціонерні компанії було запроваджено державну
реєстрацію

компаній

(тобто

дозвільний

порядок

реєстрації

замінено

нормативно-явочним, що сприяло збільшенню чисельності товариств). У
Сполучених Штатах Америки державну реєстрацію компаній було вперше
запроваджено Законом про інкорпорацію Нью-Йорку 1811 року. Процес
розробки стандартної форми юридичної особи в усіх штатах завершився до
1900 року, і ця форма передбачала: відокремленість власності юридичної особи
від власності засновників, обмежену відповідальність для власників і
керівників, акціонерну форму власності для інвесторів капіталу, делеговане
управління в структурі ради товариства, можливість передачі акцій [14, с. 4445].
В Україні виникнення корпорацій пов’язують із часом перебування її
території у складі Російської Імперії. Зокрема, Д. Погрібний вказує на те, що
станом на 1893 рік на території Росії існувало 645 корпорацій, до 1914 року
практично в усіх галузях економіки діяло більше 3101 корпорації із загальною
сумою капіталу 4538 мільйонів рублів, серед яких Одеська страхова контора,
Кримська винна компанія, страхова компанія в Одесі «Одесіана» та інші [15, с.
124-125]. Вчений Г. Шершеневич виділяв такі організаційно-правові форми
товариств у Російській Імперії: артіль, повне товариство, командитне
товариство, АТ, товариство на паях [16, с. 93]. О. Кравцов виділяє три періоди в
дорадянській

історії

розвитку

корпоративного

права:

патріархально-

традиційний (до XIX століття), імперський (перша половина XIX століття),
імперсько-капіталістичний (друга половина XIX століття – 1917 рік) [17, с. 51].
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Якщо

виникнення

системи

правового

регулювання

корпоративних

правовідносин датується XIX століттям, то протягом XX-XXI століть ці норми
набули деталізації та вдосконалення. Зокрема, у Великобританії різні редакції
Акту про компанії приймалися у 1900, 1908, 1948, 1985, 2006 роках. Зокрема, у
1900 році було запроваджено обов’язковий аудит фінансової звітності
корпорацій, у 1908 році було запроваджено приватні компанії, 1948 року було
поліпшено правове становище міноритарних учасників товариств, а також
удосконалено публічну звітність компаній [14, с. 45].
На розвиток правового регулювання корпоративних відносин мали вплив
інтеграційні процеси в Європі, пов’язані з утворенням у 1951 та 1958 роках
Європейської спільноти з вугілля та сталі та Європейської економічної
спільноти, а згодом, у 1992 році, Європейського Союзу. О. Кібенко виділила
три етапи розвитку корпоративного права Європейського Союзу: перший (60-ті
– кінець 80-х років ХХ століття) – період гармонізації національного
законодавства шляхом видання директив, другий (кінець 80-х років ХХ століття
– початок ХХІ століття) – спроби створення правового підґрунтя для
функціонування

наднаціональних

юридичних

осіб

шляхом

прийняття

регламентів, третій (з 2003 року по сьогодення) – створення, шляхом надання
рекомендацій, максимально сприятливого правового режиму для товариств,
запровадження свободи переміщення товариств в межах Європейського Союзу
[18, с. 11-12].
Із розвитком корпоративних правовідносин виникає відчутний вплив
публічного права на ці відносини, що відображається у встановленні
уніфікованої реєстраційної процедури, процедури розкриття інформації про
емітентів корпоративних прав, процедури захисту прав інвесторів, зокрема
міноритарних акціонерів тощо. Зокрема, закон Федеральної Республіки
Німеччини від 04.07.1980 «Про ТОВ» [19] містить положення про фінансову
звітність товариств, реєстраційні процедури, ліквідацію товариства за рішенням
адміністративних органів, про відповідальність за порушення норм, що
регулюють діяльність товариств. Проведення реєстраційних процедур також
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детально регламентоване Модельним законом про підприємницькі корпорації
Сполучених Штатів Америки, впровадженим у 1951 році [20].
Враховуючи розвиток ринку цінних паперів, у XX столітті утворюються
також суб’єкти публічного адміністрування, завданням яких є нагляд та
регулювання ринку цінних паперів. Наприклад, у 1934 році в Сполучених
Штатах Америки було утворено Комісію з цінних паперів та бірж. Оскільки до
цінних паперів належать акції, то до функцій таких органів віднесено й захист
прав акціонерів, контроль за дотриманням законодавства про АТ.
В Україні з приходом радянської влади відбувається перехід на державну
форму власності на засоби виробництва, і через це потреби в широкому
застосуванні корпоративних форм підприємництва не було. Однак, як зазначає
Д. Погрібний, корпорації не були знищені повністю: так, існували АТ «Банк
зовнішньої торгівлі СРСР», «Інтурист», «Індержстрах СРСР». А наприкінці
1980-х років розпочався процес масового створення комерційних організацій
[15, с. 125], – щоправда, у формі кооперативів, які мають відмінні від ГТ ознаки
(такі як голосування незалежно від кількості паїв, особиста трудова участь
члена кооперативу в його роботі).
Починаючи з 1991 року в УРСР, а потім – в Україні, враховуючи зростання
потреби в корпоративній формі підприємництва, впроваджується відповідна
нормативна база. Зокрема, 7 лютого 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла
Закони «Про підприємництво» і «Про власність». Першим з них було
визначено, що суб’єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть
бути, зокрема юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом
УРСР «Про власність» [21]. Останній, в свою чергу, передбачив, що право
колективної власності виникає на підставі добровільного об’єднання майна
громадян і юридичних осіб для створення, зокрема, АТ, інших ГТ і об’єднань
[22]. 19 вересня 1991 року було прийнято ЗУ «Про ГТ», який передбачив п’ять
видів ГТ – АТ, ТОВ, ТДВ, повне товариство, командитне товариство. Згодом,
норми корпоративного права змінювалися із прийняттям нових НПА, серед
яких особливо слід відзначити ЦК і ГК від 16 січня 2003 року, ЗУ «Про АТ» від
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17 квітня 2008 року, ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю» від 06 лютого 2018 року.
Угодою про асоціацією між Україною і Європейським Союзом було
передбачено, що однією з цілей співробітництва між сторонами угоди є
забезпечення ефективного та належного захисту інвесторів (п.b ст.383).
Сторони домовилися співробітничати з питань подальшого розвитку політики
корпоративного управління відповідно до міжнародних стандартів (п.c частини
(далі – ч.) 1 ст.387) [23]. Ці положення знайшли своє відображення у змінах до
чинного

законодавства,

так,

правове

регулювання

корпоративних

правовідносин було змінено ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07 квітня 2015 № 289-VIII.
Поряд із корпоративним правом, правовідносини за участю суб’єктів
корпоративних прав врегульовані також нормами адміністративного права.
Зокрема, в Україні було прийнято низку законів і підзаконних НПА, положення
яких врегульовують (врегульовували) протидію ПКП, а саме:
- Указ Президента України «Про Державну комісію з цінних паперів та
фондового ринку» від 12.06.1995 № 446/95 (втратив чинність);
- ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від
30.10.1996 № 448/96-ВР;
- Указ Президента України «Про Державну комісію з цінних паперів та
фондового ринку» від 14.02.1997 № 142/97 (втратив чинність);
-

Постанова

КМУ

«Про

порядок державної реєстрації

суб’єктів

підприємницької діяльності» від 25.05.1998 № 740 (втратила чинність);
- ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV;
- Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну
реєстраційну службу України» від 06.04.2011 № 401/2011 (втратив чинність);
- Постанова КМУ «Про затвердження модельного статуту ТОВ» від
16.11.2011 № 1182 (втратила чинність);
- Указ Президента України «Про НКЦПФР» від 23.11.2011 № 1063/2011;
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- Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку здійснення консолідації
та дроблення акцій АТ» від 06.03.2012 № 371;
- ЗУ «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI;
- Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку проведення перевірок
діяльності емітентів цінних паперів» від 04.09.2012 № 1178;
- Рішення НКЦПФР «Про затвердження Правил розгляду справ про
порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування
санкцій» від 16.10.2012 № 1470;
- Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку здійснення емісії та
реєстрації випуску акцій АТ, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи
перетворення або до яких здійснюється приєднання» від 09.04.2013 № 520;
- Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку заміни свідоцтва
(свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у
зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування
іменних цінних паперів у бездокументарній формі» від 23.04.2013 № 736;
- Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку скасування реєстрації
випусків акцій» від 23.04.2013 № 737;
- Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку збільшення (зменшення)
статутного капіталу публічного або приватного АТ» від 14.05.2013 № 822;
- Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів» від 03.12.2013 № 2826;
- Рішення НКЦПФР «Про затвердження Принципів корпоративного
управління» від 22.07.2014 № 955;
- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розгляду скарг у сфері
державної реєстрації» від 25.12.2015 № 1128;
- Наказ Мін’юсту «Про затвердження Порядку державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не
мають статусу юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5;
- Рішення НКЦПФР «Щодо порядку виплати АТ дивідендів» від
12.04.2016 № 391;
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- Рішення НКЦПФР «Щодо порядку направлення АТ повідомлень
акціонерам через депозитарну систему України» від 07.03.2017 № 148;
- Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією
акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його
підсумків на загальних зборах АТ» від 19.12.2017 № 904;
- Постанова КМУ «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності»
від 27.03.2019 № 367 та низка інших НПА.
Відносини держави і суб’єктів корпоративних правовідносин складаються
під час та в результаті здійснення різноманітних форм діяльності суб’єктів
публічної адміністрації, зокрема адміністративної нормотворчості, прийняття
адміністративних актів, здійснення інших юридично значущих дій. Повсюдне
запровадження

публічно-правових

засад

у

правовому

регулюванні

господарської діяльності, як зазначає В. Мамутов, свідчить про неспроможність
(безперспективність, неефективність) спроб врегулювати економічні відносини
з позицій приватноправового підходу [24, с. 92]. Саме тому, на розвиток
корпоративних правовідносин впливає як приватний, так і публічний інтерес.
А. Селіванов під публічним інтересом розуміє законний інтерес публічної
влади, який обумовлює досягнення економічного і соціального добробуту
народу і забезпечується публічним порядком у державі [25, с. 33]. Враховуючи
викладене, не можна звужувати відносини держави і суб’єктів корпоративних
правовідносин

виключно

законодавчим

регулюванням

корпоративних

правовідносин, нехтуючи адміністративно-правовими відносинами. Не даремно
деякі дослідники, серед яких Є. Петров, висловлюють думку про наявність
адміністративно-господарського права як окремої галузі [26, с.31]. Варто
зазначити,

що

на

сучасному

етапі

вплив

держави

на

корпоративні

правовідносини охоплює наступні напрями:
1) здійснення правового регулювання правовідносин: корпоративних (між
учасниками ГТ, між ГТ та його учасниками з приводу утворення, діяльності,
припинення

ГТ),

та

адміністративних

(між

державою

і

суб’єктами
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корпоративних правовідносин з приводу забезпечення дотримання останніми
правових норм);
2) легалізація, визнання, засвідчення юридичних фактів створення, змін у
правовому статусі, припинення ГТ, набуття, зміни, припинення статусу
власника корпоративних прав;
3)

контроль,

нагляд

за додержанням правових

норм

суб’єктами

корпоративних правовідносин;
4) облік, розкриття, надання інформації про емітентів акцій, депозитарний
облік;
5) розв’язання корпоративних спорів та публічно-правових спорів,
пов’язаних з СКП, та відновлення порушених прав;
6) притягнення до юридичної відповідальності осіб, винних в порушенні
правових норм у сфері корпоративних та пов’язаних з ними адміністративних
правовідносин;
7) прийняття рекомендацій, надання роз’яснень, узагальнення практики,
розробка модельних актів корпоративного управління.
Враховуючи викладене вище, доцільно запропонувати періодизацію
виникнення та ровитку корпоративних відносин. Обґрунтовано, що у країнах
Західної Європи така періодизація налічує 3 проміжки часу: перший (XV
століття – середина XIX століття) – виникнення перших корпорацій та
відсутність розвиненої нормативно-правової бази, другий (II половина XIX
століття – 60-ті роки XX століття) – розвиток корпоративної форми
підприємництва та впровадження відповідного законодавства, третій (60-ті
роки XX століття – сьогодення) – глобалізація корпоративних правовідносин,
спроба уніфікації їх правового регулювання в різних державах. Водночас, в
розвитку корпоративних правовідносин в Україні періоди мають таку
характеристику: перший (XIX століття – 1917 рік) – розвиток корпорацій та
корпоративного права у Російській Імперії, другий (1917 – 1991 роки) – занепад
корпоративної форми підприємництва у СРСР, третій (1991 рік – сьогодення) –
відродження ГТ та розвиток впливу публічного права на корпоративні
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правовідносини. На сьогодні, простежуються тенденції до збільшення форм
впливу держави на суб’єктів корпоративних правовідносин, більш широке
застосування

методів

контролю

і

нагляду,

запровадження

заходів

відповідальності до зазначених суб’єктів, а відтак – до посилення публічноправового регулювання в цій сфері, що робить актуальним дослідження ПКП
передусім як об’єкта адміністративно-правової протидії, а не тільки як явища,
що існує лише в межах приватно-правових відносин.

1.2. Поняття, види і способи порушення корпоративних прав.
Перш за все, слід дати визначенню терміну «порушення права» і
встановити, чи тотожний його зміст значенню терміну «правопорушення». В
теорії держави і права правопорушення розуміють як «суспільно-небезпечне
або суспільно-шкідливе протиправне винне діяння, за яке передбачена
юридична відповідальність згідно з чинним законодавством» [27, с. 463]. З
цього визначення і ознак правопорушення, що з цього визначення випливають,
вбачається акцент на терміні «діяння», і при цьому не вимагається наявність
потерпілої особи. Тобто правопорушення може посягати як на публічний
інтерес, так і на права, свободи чи інтереси особи. Отже, не кожне
правопорушення становить собою порушення прав.
Між тим, в чинному законодавстві широко застосовується термін
«порушення прав». Так, згідно з п.4 ч.2 ст.33 ЗУ «Про цінні папери та фондовий
ринок», однією з підстав для визнання емісії цінних паперів недобросовісною є
неодноразове грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цінних
паперів [28]. Положення ч.1 ст.50 ЗУ «Про АТ» встановлюють право акціонера,
права та охоронювані законом інтереси якого порушені рішенням загальних
зборів, на оскарження такого рішення [2]. Процесуальні кодекси обумовлюють
право на звернення до суду, зокрема, наявністю факту порушення прав. У
назвах і диспозиціях статей 141, 161-163, 176-177, 182-184, 374 Кримінального
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кодексу України безпосередньо закріплена кримінальна відповідальність власне
за порушення того чи іншого права. В них поняття «порушення права»
розкривається через такі категорії, як «пряме чи непряме обмеження прав»
(ст.161), «умисне порушення» (ст.ст.176-177), «грубе порушення» (ст.374)
тощо.
Проте, в жодному з НПА відсутнє загальне визначення терміну
«порушення прав», отже нормативного визначення цього терміну не існує.
Через це, необхідно звернутися до доктринальних визначень.
Так, Р. Стефанчук вважає, що під порушенням слід розуміти такий стан
суб’єктивного права, за якого воно зазнало протиправного впливу з боку
правопорушника, внаслідок чого суб’єктивне право уповноваженої особи
зменшилося або зникло як таке. Порушення права, на думку вченого, пов’язане
з позбавленням його носія можливості здійснити, реалізувати своє право
повністю або частково [29, с. 78]. На думку Я. П’янової, порушенням
суб’єктивного права є протиправна дія (бездіяльність) особи, яка має наслідком
припинення належного іншій особі суб’єктивного права або обмеження
свободи його реалізації як повністю, так і частково [30, с. 5].
Отже, доктринальні визначення поняття порушення права відрізняються
такими ознаками:
- перша ознака – порушення права як стан права (викликаний
протиправним впливом на нього) або порушення права як діяння порушника
(дія або бездіяльність);
- друга ознака – правовий наслідок часткового порушення права:
зменшення права, або обмеження свободи його реалізації.
Спільним для обох наведених вище визначень є розуміння правового
наслідку повного порушення права як «зникнення» або «припинення»
суб’єктивного права.
Вирішуючи питання про те, чи є порушення станом, чи діянням,
обґрунтовано виходити з наступного. Як вже зазначалося, чимало складів
злочинів сформульовані через конструкцію «порушення прав». Подібна
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ситуація з адміністративними проступками: ст.47-50, 51-2, 212-3, 212-8, 212-12
КУпАП передбачають відповідальність безпосередньо за порушення тих чи
інших прав. З визначень злочину і АП, наведених у ст.11 КК України та ст.9
КУпАП відповідно, вбачається, що це є діяння (дія чи бездіяльність). В актах
цивільного законодавства також під порушенням прав розуміється, перш за все,
діяння, а не стан. Приклади цього – зміст п.3 ч.2 ст.16 ЦК, де йдеться про
припинення дії, яка порушує право, а також положення ч.2 ст.19 ЦК, в якому
йдеться про характер дій, якими порушене право. Таким чином, як в
публічному, так і в приватному праві має перевагу віднесення порушення права
до діяння (дії або бездіяльності). Отже, твердження Р. Стефанчука в цій частині
мають рацію.
Вирішуючи питання про те, якими є правові наслідки порушення права,
доцільно виходити з такого. В положеннях процесуальних кодексів ідеться про
захист особою своїх порушених прав. В цьому випадку предметом захисту є
суб’єктивне право, а якщо таке право відсутнє, то відсутнє і право на його
захист. Через це, доцільно поставити під сумнів такий правовий наслідок
порушення права, як «зникнення» або «припинення» (при повному порушенні)
чи «зменшення» (при частковому порушенні). Аргументом на користь цього є
також положення ч.2 ст.20 ЦК, за яким, нездійснення особою права на захист
не є підставою для припинення цивільного права, що порушене, крім випадків,
встановлених законом [31]. Висновок з цього положення: порушене право, яке є
предметом захисту, не є припиненим, а вважається чинним. Відтак, правильним
було б кваліфікувати правовий наслідок порушення права, як унеможливлення
або обмеження свободи реалізації суб’єктивного права. Адже при порушенні
права воно не припиняється, однак суб’єкт права не може повною мірою його
реалізувати.
Визначивши дефініцію порушення права та з’ясувавши у першому
підрозділі дефініцію СКП, доречно дійти висновку про те, що ПКП є діяння (дія
або бездіяльність), наслідком якого є унеможливлення реалізації або
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обмеження

свободи

реалізації

права

власника

частки

у

статутному

(складеному) капіталі ГТ, в тому числі окремих правомочностей цього права.
Водночас, разом із терміном «порушення права» в наукових дослідженнях
вживаються терміни «делікт» і «проступок». Для конкретизації визначення
ПКП, слід дослідити співвідношення термінів «порушення права», «делікт» і
«проступок».
У виданні О. Скакун проступки визначено як суспільно-шкідливі
протиправні винні діяння (дії або бездіяльності), що відрізняються від злочинів
меншим ступенем суспільної небезпеки. Проступок та злочин віднесені до
вичерпного переліку видів правопорушень. Під проступками розуміються АП,
конституційні, цивільно-правові, трудові правопорушення. При цьому одним із
видів цивільно-правових правопорушень названо позадоговірні (деліктні)
правопорушення [27, с. 464-465].
Зазначений вище підхід до поняття проступку підтримано у НПА: так, ст.9
КУпАП ототожнює АП і проступок; термін «проступок» вжито у ст.41, 148, 149
Кодексу Законів про працю України; положення ст.65 ЗУ «Про державну
службу» визначає дисциплінарний проступок як підставу для притягнення до
дисциплінарної відповідальності; ст.2 Дисциплінарного статуту органів
внутрішніх справ України, затвердженого ЗУ від 22.02.2006 № 3460-IV
передбачає визначення дисциплінарного проступку. Отже, проступки – це всі
правопорушення, крім злочинів. Вище вже обґрунтована думка про відмінність
понять «правопорушення» і «порушення суб’єктивного права». З тих самих
підстав не можна ототожнювати «проступок» і «порушення суб’єктивного
права».
Термін «делікт» означає «недоговірне цивільно-правове правопорушення»,
про це свідчить також практика ВСУ. Так, в постанові від 06.11.2013 у справі
№ 6-108цс13 висловлено правовий висновок про встановлення у цивільному
праві України змішаної системи деліктів, що передбачає правила генерального
та спеціального деліктів. Отже, термін «делікт» об’єднує два поняття –
правопорушення

(оскільки

належить

до

цивільних

правопорушень)

і
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порушення суб’єктивного права (оскільки внаслідок делікту заподіюються
збитки чи моральна шкода іншим суб’єктам). Водночас, відновлення
порушених СКП врегульовується не лише нормами деліктного права, а й
нормами корпоративного та адміністративного права. Не можна обмежувати
захист

СКП

лише

відшкодуванням

збитків,

оскільки

спеціальним

законодавством передбачені й інші засоби захисту таких прав (визнання
недійсним рішення загальних зборів, наглядової ради, визнання емісії
недобросовісною, скасування державної реєстрації, самозахист шляхом
самостійного скликання загальних зборів тощо). Тому, лише частина ПКП
(якими заподіюються збитки) може бути віднесена до деліктів.
Крім того, слід визначити співвідношення терміну «ПКП» з іншим
терміном, який набуває все більшого вжитку не тільки у публіцистичних
джерелах, а й у дослідженнях фахівців. Йдеться про термін «рейдерство».
Отже, слід дослідити напрацювання, присвячені явищу рейдерства та
проаналізувати доктринальні визначення цього явища на предмет наявності
ознак ПКП.
Зокрема, Р. Панасенко, проаналізувавши низку джерел, серед яких праці
О. Полушкіна, пропонує під рейдерством вважати незаконне захоплення
підприємства з метою заволодіння його активами та з використанням
незаконних методів і засобів (кримінальне рейдерство) або недружнє чи вороже
поглинання підприємства з використанням законних (правових) засобів з тією
самою метою [32, с. 172]. Інше визначення рейдерства надають З. Варналій та
І. Мазур, які пропонують під рейдерством вважати «недружнє, поза межами дії
цивільного законодавства, спрямоване проти волі власника, захоплення чужого
майна на користь іншої особи, встановлення над майном повного контролю
нового власника в юридичному й фізичному розумінні…» [33, с. 130]. Отже,
рейдерство ототожнюється з захопленням, а метою є заволодіння активами
(майном). При цьому відсутня вказівка на засоби, що використовуються при
захопленні майна підприємства: такими засобами може бути, зокрема,
утворення фіктивної кредиторської заборгованості, підробка документів на
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право власності на нерухоме майно, що не має відношення до СКП та їх не
порушує. Перелік способів, за допомогою яких здійснюється рейдерські
захоплення, є невичерпним. Фахівці називають також такі способи, як:
захоплення

з

використанням

бюджетної

заборгованості,

захоплення

з

використанням застави, поглинання чужого бізнесу на підставі кредиторської
заборгованості [34, с. 3-4].
Ю. Берлач визначає рейдерство як процес захоплення фірми у власність
проти волі її власників (власника), що здійснюється шляхом реалізації різного
роду протиправних дій з боку захоплювача з метою швидкого перепродажу
об’єкта рейдерського нападу чи подальшого управління ним [35, с. 62]. Таке
визначення є дещо суперечливим, адже в тій самій публікації автор відносить
до рейдерства отримання контролю над фірмою через скуповування її акцій, і
називає такі дії «білим рейдерством». Таким чином, рейдерству не завжди
властива ознака протиправності, з огляду на що неможливо ототожнювати
рейдерство і ПКП.
Також, не варто відносити до ПКП явище «недружнього поглинання». Так,
Ю. Хомич вважає, що у країнах з розвиненою економікою недружні
поглинання – це процедура зміни корпоративного контролю без згоди
менеджменту компанії, що не має відношення до загарбань [36, с. 95]. Можемо
провести паралель між «недружнім поглинанням» і «білим рейдерством»,
оскільки у наведеній вище публікації дослідники розуміють під недружнім
поглинанням законні дії, що полягають у тому, що потенційний інвестор робить
публічну пропозицію купівлі акцій компанії-цілі. Такі дії вчиняються без згоди
виконавчого органу, проте варто пам’ятати, що управління товариством
здійснюють акціонери (засновники, члени, учасники), а виконавчий орган є
похідним та реалізує волю власників. Тому, згода виконавчого органу на зміну
власника здебільшого не вимагається, і «недружнє поглинання» не порушує
СКП. При «недружньому поглинанні» власник СКП відчужує їх за своєю
волею. Порушуються лише інтереси членів виконавчого органу товариства, які
не завжди охороняються законом.
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На користь того твердження, що рейдерству не завжди властива ознака
протиправності, свідчать також пропозиції В. Швеця, який закликає створити
таке законодавство, на підставі якого господарський суд може захистити
майнове

право

власника

майна

та

підприємницькі

і

майнові

права

«добросовісного рейдера», який займається легальною економічною діяльністю
в галузі M&A (злиттів і поглинань, – авт.) [37, с. 82].
Досить

ґрунтовно

дослідила

різновиди

і

способи

рейдерства

О. Таращанська, яка розділяє думку багатьох дослідників про розмежування
«білого», «сірого» і «чорного» рейдерства в залежності від ступеня порушення
законодавства. До методів «білого» рейдерства авторка відносить скуповування
«розпиленого» пакета акцій, встановлення контролю над менеджментом або
мажоритарним акціонером, «розмивання» частки міноритарних акціонерів
шляхом проведення додаткової емісії, «зморювання противника» шляхом
проведення позачергових загальних зборів тощо; до різновидів «сірого»
рейдерства – скуповування боргів підприємства та його банкрутство,
маніпуляції з корпоративними цінними паперами, створення «клонів»
(паралельних органів управління товариством), використання загальних зборів,
використання майже однакових назв підприємств тощо; методами «чорного
рейдерства» – отримання незаконних рішень, їх фальсифікацію, шантаж і
залякування менеджменту або мажоритарних акціонерів, силове захоплення
підприємства [38, с. 131-134]. Отже, деякі методи рейдерства є правомірними
діями (не мають ознаки протиправності): так, не слід відносити до
протиправних дій скуповування «розпиленого» пакета акцій, скуповування
боргів підприємства, використання майже однакових назв підприємств. Також,
не всі перелічені в публікації методи рейдерства порушують СКП. Так, не
належать до ПКП скуповування боргів підприємства та його банкрутство,
використання майже однакових назв підприємств, залякування менеджменту та
силове захоплення підприємства (якщо останній метод не є наслідком
протиправної зміни власника СКП або протиправної зміни виконавчого
органу).
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Заслуговує на увагу класифікація рейдерства, яку розробив А. Смітюх. В
аспекті теми даного дослідження, наведемо класифікацію за ознакою природи
безпосереднього об’єкта, на який спрямовані рейдерські дії. За цією ознакою
А. Смітюх розрізняє рейдерство щодо нерухомості (земельне, житлове,
нежитлове),

товарне

(об’єктом

рейдерства

є

ліквідні

товари),

щодо

інтелектуальної власності, щодо суб’єкта господарювання (об’єктом якого є
контроль над суб’єктом господарювання). Останнє, в свою чергу, поділяється
на корпоративне (об’єктом якого є СКП суб’єкта господарювання і, відповідно,
– корпоративний контроль над суб’єктом господарювання та його майном) та
банкрутне (об’єктом якого є борги та зобов’язання суб’єкта господарювання і,
відповідно, – контроль над суб’єктом господарювання та його майном у
процедурі банкрутства) [39, с. 99]. Таким чином, з усіх наведених вище видів
рейдерства входить до предмету даного дослідження лише корпоративне,
оскільки воно здійснюється щодо акцій, часток у статутному капіталі,
позбавляючи або обмежуючи можливість власника реалізувати СКП. Проте,
корпоративне рейдерство не є єдиним видом ПКП, тому що не будь-яке їх
порушення має на меті встановлення контролю над суб’єктом господарювання.
Значна частина досліджень різновидів ПКП приділяє увагу саме
корпоративному

рейдерству,

як

такому

порушенню,

що

пов’язане

з

позбавленням володіння корпоративними правами. Втім, не всі ПКП пов’язані з
позбавленням володіння, а корпоративне рейдерство є лише частиною значної
кількості ПКП. Один з різновидів ПКП – це рішення, дії, бездіяльність
виконавчого органу товариства, спрямовані на істотне зменшення його активів
та (або) істотне збільшення зобов’язань. Це призводить до позбавлення так
званого «майнового змісту» корпоративних прав, оскільки товариство перестає
бути прибутковим (що позбавляє учасників товариства реалізувати право на
отримання дивідендів), а іноді внаслідок діянь менеджменту зобов’язання перед
кредиторами перевищують суму активів товариства (що унеможливлює
отримання учасником товариства частини його активів при ліквідації).
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Так, В. Кравчук зробив спробу визначити найбільш поширені форми
зловживання повноваженнями або перевищення повноважень посадовими
особами органів управління юридичної особи, серед яких називає: купівлюпродаж майна за завідомо заниженими цінами з наступним одержанням різниці
в ціні, винагороди або іншого розрахунку від другого учасника угоди; вчинення
директором завідомо невигідних для очолюваної організації дій в інтересах
власної фірми, фірми його родичів або в інших випадках, де передбачені
інтереси самого директора; видача банком кредиту з ознаками неповерненості з
наступним одержанням винагороди за надану послугу; укладення підрядних
договорів з фірмами на пільгових для них умовах з наступним одержанням
винагороди; підписання актів виконаних робіт із завідомо завищеними
обсягами з наступним перерахуванням будівельною організацією різниці в ціні
на рахунок директора фірми-замовника; низку інших порушень [37, с. 337]. Про
способи діянь менеджменту на шкоду правам учасників товариства зазначає
також А. Потьомкін: до них відносить закупівлю матеріалів за завищеними
цінами, укладення невигідних контрактів, отримання кредитів під завищений
відсоток [38, с. 15]. З. Варналій та І. Мазур також констатують, що «наділений
значними повноваженнями директор може сприяти швидкому виведенню
майна з підприємства … таким чином, власник підприємства може залишитися
з акціями, які нічого не варті» [30, с. 131].
Відтак, порушення з боку виконавчих органів товариств мають не меншу
загрозу, аніж корпоративне рейдерство: внаслідок таких порушень учасники
товариства, хоча формально і володіють СКП, проте не можуть реалізувати
майнові правомочності, які до цих прав входять. Свідченнями поширеності
такого виду порушень обґрунтовано можна назвати наступні:
- положення абзацу (далі – абз.) 2 ч.2 ст.98 ЦК, за якою, рішення про
відчуження майна товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше
відсотків майна товариства приймаються більшістю не менш як у ¾ голосів,
якщо інше не встановлено законом [28];
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- положення ЗУ «Про АТ» та ЗУ «Про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю», в яких закріплено поняття значних правочинів
та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та встановлено вимогу
надання згоди наглядовою радою або загальними зборами, на вчинення таких
правочинів;
- запровадження у 2016 році в Господарському процесуальному кодексі
України положення, яке передбачило розгляд господарськими судами
«похідних позовів» – справ у спорах між товариством та його посадовою
особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про
відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою ГТ її діями
(бездіяльністю), з наділенням учасників (акціонерів) товариства, яким сукупно
належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства
правом на представництво товариства, як позивача у цих категоріях справ;
- висловлення ВСУ правового висновку, згідно з яким, акціонер (учасник)
товариства може оспорити договір, вчинений ГТ, якщо обґрунтує відповідні
позовні вимоги порушенням своїх корпоративних прав (постанови від
21.01.2015 у справі № 3-207гс14, від 01.07.2015 у справі № 3-327гс15) [42, 43];
- передбачення у ст.364-1 Кримінального кодексу України відповідальності
за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи
приватного права незалежно від організаційно-правової форми [44].
Поряд із поняттями ПКП та рейдерства, визначення й ознаки якого
проаналізовано,

в

наукову

лексику

потрапляє

термін

«грінмейл»,

співвідношення якого з поняттями рейдерства та ПКП не є очевидним. Таким
чином, існує потреба звернутися до поняття та ознак грінмейлу, аби визначити
його місце серед перелічених вище термінів.
В своїй публікації співавтори Г. Паламарчук та Л. Венгер надають таке
визначення грінмейлу: корпоративний шантаж, застосовуваний міноритарієм
для більш вигідного продажу своїх акцій. Грінмейл відрізняється від рейдерства
тим, що метою грінмейла не є встановлення контролю над підприємством [45,
с. 39]. Отже, грінмейл не є рейдерством. Суб’єктом грінмейлу є власник пакету
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СКП, що не дає змогу встановити контроль над виконавчим органом. Метою
такого суб’єкта є вихід з товариства з якомога більшою ціною продажу СКП.
Методи можуть бути як законними, так і такими, що мають ознаку зловживання
правом.
Дослідник Н. Кунтий дає коротке визначення грінмейлу як корпоративного
шантажу та називає його різновидом «білого» рейдерства. Вчений зазначає, що
цілями грінмейлінгу є: продаж грінмейлером свого пакета акцій за завищеною
ціною (т.зв. класичний грінмейлінг); поглинання підприємства; зниження ціни
акцій підприємства для його наступної вигідної купівлі третьою зацікавленою
стороною; погіршення ділової репутації підприємства, його інвестиційної
привабливості,

послаблення

конкурентоспроможності

фірми.

Дослідник

пропонує повне визначення грінмейлінгу як «дії власників акцій підприємства,
спрямовані на дестабілізацію ситуації в компанії шляхом зловживання своїми
правами акціонера» [46, с. 80-81]. Таким чином, дії грінмейлера самі по собі не
обмежують власників СКП (зокрема, так званих мажоритарних акціонерів) у
реалізації їхніх правомочностей. Проте, внаслідок грінмейлу власник СКП
приходить до висновку про необхідність іти на економічно необґрунтовані
поступки, скуповуючи за завищеною ціною акції (частки) грінмейлера. Така
купівля погіршує майновий стан ГТ, що призводить до зменшення прибутку
(збільшення збитку) і обмежує (робить неможливим) отримання учасниками ГТ
дивідендів, а в разі виходу з товариства або його ліквідації – порушує право на
отримання частини майна, пропорційної частці в статутному капіталі.
Інший дослідник А. Кабілу виступив проти змішування понять рейдерства
та

грінмейлу,

і

зазначає,

що

«часто

застосовуваний

міноритарієм

корпоративний шантаж власника з метою більш дорогого продажу своїх акцій
іменується на Заході «грінмейлом» та відокремлюється від рейдерства, як
такого, оскільки вважається, що метою рейдера є не отримання прибутку від
перепродажу акцій, а встановлення повного контролю над бізнесом» [47, с. 54].
На думку А. Смітюха, поняття «грінмейл» слід визначати через категорію
«зловживання правом», оскільки він належить до особливого виду зловживань
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правом – шикани, і здійснюється з прямим наміром спричинити шкоду іншій
особі. Зазначений науковець також вважає, що проблему співвідношення між
рейдерством і грінмейлом слід вирішувати не у методологічній, а у
телеологічній площині. Метою грінмейлу є спонукання особи, щодо якої
спрямовані недружні дії, до сплати винагороди за припинення недружніх дій з
боку грінмейлера, а метою рейдерства є набуття певною особою прав на майно
або контролю над суб’єктом господарювання без згоди власника, або особи, яка
здійснює такий контроль [48, с. 22].
До грінмейлу невиправдано можуть відносити захист міноритарним
акціонером своїх порушених прав. Зокрема, оспорювання рішень органів
управління товариства в судах є правом учасника товариства, тоді як
обґрунтованість позову визначається

конкретними

обставинами

справи

(наявністю СКП на момент порушення і на момент ухвалення рішення суду,
наявністю факту прийняття оспорюваного рішення, правомочністю органу, що
прийняв рішення, дотриманням процедури скликання, підготовки і проведення
засідання чи зборів, наявністю безумовних підстав недійсності рішення або
наявністю ПКП позивача). Отже, грінмейл має обов’язково містити ознаки
зловживання правом. Останнє, в свою чергу, є поняттям, що походить з
цивільного права: в ч.3 ст.13 ЦК міститься положення, за яким «не
допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а
також зловживання правом в інших формах» [31].
Слід погодитися з тим, що досить важко довести наявність чи відсутність в
особи наміру завдати шкоди іншій особі. Навіть рішення про відмову у
задоволенні позову чи скарги акціонера не є свідченням наявності в останнього
наміру заподіяти шкоди іншій особі, а може бути викликано іншими
підставами. Наприклад, товариство не надало на вимогу суду оригіналу
протоколу засідання органу товариства, рішення якого оспорює акціонер. Суд
відмовляє у задоволенні позову через недоведеність факту проведення
засідання (як приклад, можна навести рішення господарського суду Запорізької
області від 10.08.2015 у справі № 908/3384/15) [49]. Відмова в позові викликана
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діями відповідача, який приховав від суду документ, а в діях позивача не можна
знайти ознаки зловживання правом, оскільки позов не був завідомо
безпідставним. Отже, для відокремлення реалізації чи захисту права від
зловживання

правом

необхідні

критерії,

дотримання

яких

з

повною

вірогідністю свідчить про зловживання правом (наприклад, повторне звернення
з тотожних предмету і підстав). Відзначимо, що такі критерії подекуди знайшли
відображення у процесуальних і процедурних нормах (приклад – відмова у
відкритті провадження у справі, накладення штрафу за подання завідомо
безпідставного позову як прояв зловживання правами).
Як різновид ПКП, слід також відокремлювати перешкоджання реалізації
прав власників неконтрольного (міноритарного) пакету СКП з боку власників
контрольного (мажоритарного) пакету та з боку підконтрольних останньому
виконавчих органів.
На актуальності та поширеності такого виду порушень наголошував
Конституційний Суд України в рішенні від 01.12.2004 № 18-рп/2004 у «справі
про охоронюваний законом інтерес». У вказаному рішенні Суд зазначив, що
«проблема правового захисту індивідуальних інтересів, особливо міноритарних
акціонерів, як і виключення можливості зловживання такими інтересами, у
сучасному законодавстві України ефективно не вирішена. В результаті
акціонери, які мають незначний пакет акцій, взагалі не можуть впливати на
діяльність товариства, їхні голоси фактично не враховуються на загальних
зборах під час прийняття рішень, тобто законодавець свідомо допускає
абсолютний пріоритет більшості голосуючих акцій, якими володіють кілька або
навіть один акціонер, над меншістю голосуючих акцій, що належать
переважній більшості учасників товариства – міноритарним акціонерам, і цим
самим відбувається повне погашення законних індивідуальних інтересів
останніх інтересами АТ, формулювання яких залишається, як правило,
прерогативою меншості учасників товариства» [50].
В публікації Д. Андреєва наводяться приклади порушень під час загальних
зборів АТ: проведення загальних зборів без реєстру акціонерів або на підставі
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реєстру, складеного неповноважним реєстратором, або реєстру станом не на
дату проведення загальних зборів, відмова в реєстрації акціонерів для участі у
загальних зборах, недопуск зареєстрованих акціонерів до участі у голосуванні
на загальних зборах, фальсифікації відповідних записів, прийняття рішень, що
потребують ¾ голосів акціонерів, без відповідного кворуму тощо [51, с. 17].
Захисту прав міноритарних акціонерів (учасників) приділяється увага і в
зарубіжних системах законодавства. Так, С. Будилін зробив комплексний аналіз
захисту прав міноритарних акціонерів у Сполучених Штатах Америки за
законодавством штату Делавер. До методів захисту міноритарних акціонерів
автор публікації відніс: механізм кумулятивного голосування, право вимагати
викупу акцій, право на груповий (колективний) позов, право на отримання
інформації від компанії. Правочин зі злиття або поглинання (купівлі
контрольного пакету акцій) має бути схвалено спеціальним комітетом
незалежних директорів або більшістю від голосів міноритарних акціонерів. У
випадку незгоди міноритарних акціонерів з умовами злиття або поглинання
акціонери вправі вимагати викупу їхніх акцій за справедливою ціною, яка
встановлюється судом. [52, с. 114, 117, 119]. Варто зазначити, що деякі з
зазначених механізмів мають місце в Україні, зокрема – обов’язкове
проведення кумулятивного голосування при обранні наглядової ради й
ревізійної комісії в публічних АТ, обов’язковий викуп акцій на вимогу
акціонера за певних підстав, отримання інформації про діяльність ГТ.
Дослідивши значну кількість прикладів вирішення корпоративних спорів,
необхідно назвати такі способи ПКП міноритарних учасників товариства
(можливі комбінації різних способів, наприклад коли один є логічним
наслідком іншого):
- протиправне прийняття рішення про припинення товариства у спосіб
реорганізації або ліквідації, про виділ товариства, про зміну типу АТ з
публічного на приватне, про виключення учасника з товариства, про
перерозподіл частки учасника в статутному капіталі, про збільшення
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статутного капіталу, про проведення додаткової емісії акцій АТ, про зміну
положень статуту;
- протиправна зміна складу органу АТ, який обирається шляхом
кумулятивного голосування;
- протиправне прийняття рішення про відчуження, передачу в заставу, в
управління чи в користування майна товариства, взяття зобов’язань без
дотримання передбаченої законом процедури надання згоди на таке відчуження
або його схвалення;
- порушення права акціонера на викуп або обов’язковий викуп акцій,
заниження вартості акцій при їх викупі;
- невиплата, неповна виплата дивідендів;
- ненадання, неповне надання, перекручування, надання недостовірної
інформації на письмовий запит акціонера (учасника) товариства, а так само
встановлення завищеної плати за виготовлення копій документів та витрат,
пов’язаних з пересиланням документів поштою;
- неповідомлення учасника (акціонера) про проведення загальних зборів,
або повідомлення при цьому неповної чи недостовірної інформації, або
повідомлення з порушенням встановленого законом строку;
-

протиправна

відмова

в

ознайомленні

акціонера

(учасника)

з

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
надання

для

ознайомлення

неповного

переліку

документів,

або

сфальсифікованих документів, або невиправдане зволікання з процесом
ознайомлення, або перешкоджання можливості зняти копії з документів;
- невключення або протиправна відмова у включенні пропозицій учасника
(акціонера) до питань порядку денного загальних зборів;
- проведення загальних зборів не в місці та (або) не в час, зазначений у
повідомленні про їх проведення, а так само проведення реєстрації для участі в
загальних зборах не в місці та (або) не в час, зазначений у повідомленні про їх
проведення;
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- недопущення представників НКЦПФР, а також представників акціонерів
до здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів та проведенням загальних
зборів АТ, перешкоджання їхній діяльності зі здійснення нагляду;
- зволікання з процесом реєстрації учасників (акціонерів), що призводить
до порушення права на участь у загальних зборах тих учасників (акціонерів),
які не встигли зареєструватися, штучне утворення черг шляхом «поділу» пакета
акцій серед багатьох представників одного і того самого акціонера;
- протиправна відмова в реєстрації учасника (акціонера) для участі в
загальних зборах, а так само ухилення від реєстрації;
- свідоме знищення чи зіпсуття посадовими особами ГТ чи іншими
особами за їх вказівкою документів, що підтверджують факт реєстрації
учасника (акціонера) для участі в загальних зборах або документів, що надають
підстави для реєстрації (наприклад, довіреностей), або бюлетенів для
голосування;
- відкриття загальних зборів раніше встановленого у повідомленні часу;
- недопущення зареєстрованого учасника (акціонера) до приміщення, в
якому проводяться загальні збори, після перерви;
- розгляд загальними зборами питань порядку денного, про які не було
повідомлено учасників (акціонерів), або питань без урахування включених
пропозицій учасників (акціонерів);
- протиправне неврахування голосів зареєстрованого учасника (акціонера),
безпідставне визнання бюлетеня для голосування недійсним, фальсифікація
результатів голосування, а також інші порушення вимог законодавства під час
підрахунку голосів учасників (акціонерів);
- проведення відкритого голосування, якщо законом передбачене таємне;
- обрання органів, що належить обирати шляхом кумулятивного
голосування, без проведення кумулятивного голосування, а так само вирішення
питання про припинення повноважень не всього складу органу, який має
обиратися шляхом кумулятивного голосування;
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- порушення вимоги щодо підвищеного кворуму для прийняття рішень з
окремих питань порядку денного (наприклад, внесення змін до статуту,
ліквідація товариства тощо), та значна кількість інших порушень.
Отже,

правове

становище

так

званого

«міноритарного»

учасника

(акціонера) не дозволяє йому формувати виконавчий орган товариства та мати
вирішальний вплив на діяльність інших органів (таких, як наглядова рада), тоді
як більшість ПКП з боку так званих «мажоритарних» учасників здійснюється
саме через виконавчий орган, наглядову раду та робочі органи загальних зборів
(реєстраційну комісію, лічильну комісію, голову і секретаря зборів). Важливо
також зазначити, що під міноритарним учасником (акціонером), в аспекті
проблематики ПКП такого суб’єкта, варто розуміти фізичну чи юридичну
особу, яка володіє часткою (акціями) у розмірі менш як 50 відсотків статутного
(складеного) капіталу ГТ, і, як правило, за умови, що така особа не обирала
чинного голову виконавчого органу товариства (або одноосібний виконавчий
орган) або не обирала члена наглядової ради, який голосував за обрання
чинного голови виконавчого органу товариства (або одноосібного виконавчого
органу) і не є правонаступником таких осіб.
Таким чином, ПКП – це діяння (дія або бездіяльність), наслідком якого є
унеможливлення реалізації або обмеження свободи реалізації права власника
частки у статутному (складеному) капіталі ГТ, в тому числі окремих
правомочностей цього права.
Встановлено наступні види ПКП:
1) корпоративне рейдерство – протиправне одержання контролю над
виконавчим органом ГТ або протиправне припинення товариства як юридичної
особи у спосіб привласнення СКП на нього чи без такого, однак зі складенням
завідомо неправдивого документу про зміну складу виконавчого органу чи про
припинення товариства;
2) грінмейл – зловживання СКП одного з учасників товариства, що
призводить

до

зменшення

активів

товариства

правомочності СКП інших його учасників;

та

порушує

майнові
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3) дії менеджменту на шкоду товариству – зловживання повноваженнями
чи перевищення повноважень посадовими особами виконавчого органу ГТ
шляхом укладення правочинів, які призводять до зменшення його активів чи
збільшення зобов’язань та порушує майнові правомочності СКП учасників
товариства;
4) порушення прав міноритарних учасників (акціонерів) – зловживання
повноваженнями

чи

перевищення

повноважень

посадовими

особами

виконавчого органу, наглядової ради, особою, відповідальною за ознайомлення
учасників (акціонерів) з документами товариства, членами робочих органів
загальних зборів товариства (реєстраційної чи мандатної комісії, тимчасової
лічильної комісії, лічильної комісії, голови та секретаря зборів), а також
безпосередньо

учасниками

загальних

зборів, що

унеможливлюють чи

обмежують здійснення СКП міноритарним учасником (акціонером) товариства.
При цьому з’ясовано, що перелік способів ПКП (які можуть мати місце у
кількох видах порушення одночасно) включає в себе:
1) підробку документів шляхом внесення до них обставин, які в дійсності
не мали місця або викривлення дійсних обставин, з підробкою підписів і
печаток чи без такої та подальше використання підроблених документів;
2) діяльність органу товариства, який не має повноважень, в тому числі:
органу, який не обирався в установленому порядку, органу, обрання якого
визнано в судовому порядку недійсним;
3) прийняття органом товариства рішень за відсутності кворуму,
необхідного для правомочності засідання та / або кворуму, необхідного для
прийняття конкретного рішення;
4) прийняття органом товариства рішень з питань, які не віднесені до
компетенції цього виду товариства законом;
5) прийняття органом товариства рішень чи вчинення юридично-значимих
дій з перевищенням повноважень;
6) прийняття органом товариства рішень чи вчинення юридично-значимих
дій у межах повноважень, але на шкоду правам товариства;
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7) прийняття органом товариства рішення без правових підстав, в тому
числі всупереч фактичним обставинам;
8) прийняття органом товариства рішення з порушенням встановленого
законом та / або установчим документом товариства порядку підготовки до
його прийняття, порядку прийняття та оформлення результатів;
9) невиконання органом товариства своїх обов’язків, передбачених
законом та / або установчим документом товариства;
10) подання учасником товариства завідомо безпідставних заяв, скарг,
позовів з метою заподіяти шкоду СКП інших учасників товариства.

1.3.

Суб’єкти,

причини

і

чинники

(фактори)

порушення

корпоративних прав.
В цьому підрозділі, на прикладі окремих корпоративних спорів та за
допомогою аналізу думок науковців, надається орієнтовний перелік суб’єктів,
причин і чинників (факторів) ПКП в Україні. Онлайн-ресурс «Академічний
тлумачний словник української мови» надає такі визначення: суб’єкт – «особа,
група осіб, організація і т. ін., яким належить активна роль у певному процесі,
акті», причина – «явище, яке обумовлює або породжує інше явище», чинник –
«умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, що визначає його характер
або одну з основних рис; фактор», фактор – «умова, рушійна сила будь-якого
процесу, явища; чинник» [53]. При цьому, якщо причина є необхідною і
достатньою передумовою для настання наслідку, то чинник (фактор) сам по
собі не може викликати наслідок, але може сприяти, полегшувати його
настання, усувати перешкоди для настання наслідку, бути складовою причини.
Так, згідно з думкою П. Алексеєва та А. Паніна, повна причина – це сукупність
усіх обставин, факторів, за яких даний наслідок наступає з необхідністю [54, с.
495].
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Термін «чинник» широко вживається і в юридичній літературі: зокрема в
статті В. Авер’янова йдеться про складність адміністративних процедур як
«чинник, що вимагає серйозного удосконалення якості роботи державного
апарату» [55, с. 47]. О. Андрійко стверджує про юридичні гарантії та соціальні
умови як про чинники забезпечення прав і свобод громадян [56, с. 107].
Т. Кагановська звертає увагу на значний рівень бюрократизації роботи
суб’єктів державного управління, і називає це чинником, який призводить до
надмірного ускладнення управлінських процедур [57, с. 65]. У дослідженні
термін «чинник» використовується у значенні «фактор», для того щоб
розмежувати причини ПКП (ті явища, які безпосередньо породжують
порушення) і фактори (ті умови, які самі по собі не породжують ПКП, проте
усувають перешкоди до такого порушення, роблять його можливим, сприяють
його виникненню, стимулюють порушників).
Загальновідомо, що ПКП спонукає суб’єкта, права якого порушені,
звернутися до компетентного органу для поновлення порушених прав. Відтак
одним з найбільш репрезентативних джерел інформації щодо суб’єктів, причин
і чинників ПКП є судова практика. Отже, висновки щодо того, хто порушує
СКП, з якої причини виник корпоративний спір та які чинники сприяли його
виникненню, можливо зробити завдяки аналізу практики розгляду судами
України корпоративних спорів. Слід зауважити, що в корпоративних спорах
про визнання недійсними актів органів товариства відповідачем виступає саме
товариство, однак в контексті дослідження під «суб’єктом порушення» важливо
визначити особу (фізичну чи юридичну), в інтересах якої відбулося таке
порушення, тобто його «вигодонабувача».
Так, ухвалюючи постанову [58] про залишення без змін судових рішень
попередніх інстанцій у справі № 911/2183/15, ВГСУ констатував, що матеріали
справи не містять належних та допустимих доказів повідомлення позивача, у
встановлений законом спосіб, про проведення загальних зборів учасників ТОВ,
та участі позивача в прийнятті спірних рішень зборів, на яких його було
вирішено звільнити з посади директора товариства. Суд погодився з наявністю
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підстав недійсності рішення загальних зборів про зміну керівника. У цьому
прикладі суб’єктом порушення виступив учасник товариства, який володіє
часткою в 51 % статутного капіталу (на той час така частка не формувала
кворум), тоді як позивач володів часткою в 49 % статутного капіталу. За
наведеною в роботі класифікацією, це порушення належить до корпоративного
рейдерства. Імовірна причина порушення прав позивача – втрата довіри до
нього як до керівника товариства з боку іншого його учасника, а фактором
(чинником) порушення стала неможливість законним шляхом змінити
керівника, у зв’язку з тим, що позивач володів «блокуючим» пакетом часток.
У справі № 914/3235/14 було встановлено, що учасника товариства було
виключено зі складу товариства без його повідомлення про проведення
загальних зборів, а також за відсутності доказів невиконання цим учасником
товариства своїх обов’язків. За таких обставин, в своїй постанові від 08.06.2016
[59] ВГСУ погодився із недійсністю оскаржуваного рішення з посиланням на
правовий висновок ВСУ у справі № 3-39гс14, оскільки «неповідомлення
учасника товариства про скликання й проведення загальних зборів, на яких
його було виключено з учасників товариства, є безумовним порушенням прав,
передбачених ст.10 ЗУ «Про ГТ» [60]. За запропонованою класифікацією, мало
місце порушення прав міноритарного учасника. Суб’єктами порушення є
учасники товариства, які проголосували за виключення іншого учасника без
правової підстави, а також посадова особа, відповідальна за скликання зборів,
оскільки остання допустила неповідомлення учасника товариства про збори. З
огляду на те, що кворум був зібраний і за відсутності не повідомленого
учасника (а, отже, його частка не перевищувала 39 %), слід припустити, що
причиною «таємного» виключення учасника стала потреба у прийнятті
рішення, яке потребувало підвищеної кількості голосів від складу присутніх
(наприклад, про внесення змін до статуту товариства, про ліквідацію
товариства, про відчуження більше 50 % його майна), однак цей учасник не
підтримував такого рішення.
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Постановою ВГСУ від 03.04.2017 в справі № 915/20/16 було залишено без
змін судові рішення про визнання недійсним рішення загальних зборів та
зобов’язання скасувати реєстраційну дію. Оспорюваним рішенням загальних
зборів було перерозподілено частки в статутному капіталі (частка позивача
передана іншій особі), а також змінено керівника. Погоджуючись із рішенням
про задоволення позову, суд виходив із: відсутності оригіналу договору
купівлі-продажу частки в статутному капіталі; того, що нотаріально засвідчена
копія договору зроблена з копії, а не з оригіналу; наявності лише нотаріально
засвідченої копії, а не оригіналу протоколу загальних зборів (в тому числі в
матеріалах реєстраційної справи). На підставі зазначеного суд дійшов висновку,
що «позивач не здійснював жодних дій щодо скликання та повідомлення про
проведення загальних зборів товариства, так як жодного оригіналу документу,
який би свідчив про вказані дії, в матеріалах справи не міститься» [61].
Суб’єктами порушення доцільно вважати набувачів протиправно відчуженої
частки в статутному капіталі. За своїм видом подібне порушення належить до
корпоративного рейдерства, причиною якого є бажання особи безоплатно,
протиправно заволодіти чужими корпоративними правами з метою одержання
контролю над виконавчим органом товариства. Варто зазначити, що
чинниками, що зробили можливим порушення, є незаконні дії нотаріуса, що
засвідчував вірність копії з копії документа, а також занадто ліберальне
законодавство у сфері державної реєстрації, яке на той час дозволяло
проведення реєстраційних дій на підставі ксерокопій документів.
В постанові від 29.03.2017 по справі № 908/102/16 ВГСУ погодився із
постановою апеляційного господарського суду про визнання недійсним
рішення загальних зборів. За фабулою справи, особу, яка володіла часткою в
розмірі 25,45 % статутного капіталу товариства, було протиправно виключено
зі складу його учасників. Це було вже встановлено рішенням суду в іншій
справі, однак протягом розгляду вказаної справи загальні збори товариства,
керуючись редакцією статуту, що не передбачала позивача у складі учасників,
прийняли нове рішення про перерозподіл часток у статутному капіталі. Після
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задоволення першого позову СКП позивача не було відновлено, оскільки після
скасованої реєстраційної дії було проведено нову, не скасовану. Що і змусило
звернутися з другим поспіль позовом, в якому позивач оспорював повторний
перерозподіл часток. ВГС України зазначив, що «є вірним висновок суду
апеляційної інстанції про те, що під час розгляду даної справи, слід керуватися
редакцією статуту ТОВ «…» чинною станом на 14.10.2014, і, відповідно до
якої, «особа 5» був учасником вказаного товариства та мав відповідні права»
[62]. За наведеною вище класифікацією, має місце порушення прав
міноритарного учасника. Суб’єктами цього порушення, імовірно, були
мажоритарні учасники, які прийняли протиправне рішення про виключення
учасника, а потім, шляхом повторного перерозподілу часток, унеможливили
виконання першого рішення суду про визнання недійсним виключення
учасника з товариства. Причиною цього, як і одного з наведених вище
прикладів, порушення, скоріше за все, стала потреба у прийнятті рішення, яке
потребувало підвищеної кількості голосів від складу присутніх, за відсутності
згоди позивача на таке рішення. Доцільно зазначити, що факторами
(чинниками), які призвели до порушення, є невжиття дієвих заходів
забезпечення позову протягом розгляду першої справи (шляхом заборони
вчинення реєстраційних дій), а також відсутність дієвого механізму повернення
учасника у склад товариства шляхом скасування всіх реєстраційних дій,
наступних за першою, під час якої учасника було виключено з реєстру.
Подібний приклад ПКП відображено в рішенні господарського суду
Запорізької області від 19.01.2017 в справі № 908/746/16, яким було задоволено
повністю позов учасника, частка якого в товаристві розміром у 50 % статутного
капіталу була протиправно перерозподілена на користь інших осіб. Визнано
недійсними

повністю

три

рішення

загальних

зборів,

прийняті

після

протиправного перерозподілу частки учасника, визнано недійсними зміни до
статуту, зобов’язано державних реєстраторів скасувати реєстраційні дії,
проведені на підставі недійсних рішень загальних зборів. Суд встановив, що
«будь-яка інша редакція Статуту, прийнята Товариством … за відсутності
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участі у зборах та голосування … (позивача, – авт.) є незаконною, оскільки
будь-яке таке рішення загальних зборів є прийнятим за відсутності кворуму
[63]. Цей приклад судової практики є показовим і в тому відношенні, що в
ньому суд наголосив на недосконалості чинного законодавства у сфері
державної реєстрації, яке змушує позивачів використовувати додатковий засіб
захисту порушеного права. Суд констатував, що «новою редакцією Закону не
передбачено можливості (і обов’язку) самого реєстратора скасовувати
реєстраційні дії лише через те, що підстава їх проведення визнана судом
недійсною, фактично через нову редакцію Закону належить спонукати
державного реєстратора до скасування державної реєстрації змін до відомостей
про юридичну особу, внесених на підставі рішень загальних зборів і змін до
статуту, визнаних судом недійсними» [63].
У справі № 914/1994/16, переглянутій ВГСУ 28.02.2017, розглянуто
позовні вимоги про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства
про перерозподіл часток учасників в статутному капіталі. Так, до рішення
загальних зборів учасники володіли по 50 % статутного капіталу, тоді як за
оспорюваним рішенням позивач став володіти 49 % статутного капіталу, а
інший учасник товариства – 51 % статутного капіталу, що дозволило йому
одноосібно формувати кворум загальних зборів та приймати на них більшість
рішень, в тому числі про зміну складу виконавчого органу. Погоджуючись із
судовими рішеннями про задоволення позову, суд касаційної інстанції
підкреслив, що «у матеріалах справи відсутні належні і допустимі докази на
підтвердження повідомлення позивача, як учасника вказаного товариства, що
володіє його часткою у статутному капіталі у розмірі 50 %, про проведення …
загальних зборів» [64]. Отже, в даному випадку видом порушення, за
наведеною

вище

класифікацією,

є

корпоративне

рейдерство.

Суб’єкт

порушення – інший учасник товариства, який за наслідками прийняття рішення
загальними зборами одержав можливість контролювати виконавчий орган
товариства. Причиною порушення, імовірно, стала незгода суб’єкта порушення
із чинним складом виконавчого органу та неможливість його змінити у
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законний спосіб. В цьому випадку порушенню сприяла відсутність вимоги
ставити підписи всіх присутніх учасників на протоколі загальних зборів, що
подається для проведення державної реєстрації змін до відомостей про
юридичну особу.
Прикладом ПКП є також рішення загальних зборів про перерозподіл
часток у статутному капіталі, яке стало предметом спору в господарській справі
№ 904/5433/16. Переглянувши цю справу 14.02.2017, ВГСУ погодився із
задоволенням позову, оскільки «підпис на протоколі загальних зборів … було
вчинено не «особою 2», а іншою особою, що підтверджує доводи останнього
про те, що такі збори проводились без його належного повідомлення та участі»
[65]. Суб’єктами порушення слід визнати іншого учасника товариства (підпис
якого на протоколі не піддано сумніву), а також набувача незаконно
перерозподіленої частки. Оскільки позивач володів часткою в 50 % статутного
капіталу (тобто без його голосу неможливо сформувати виконавчий орган), то в
даному випадку йдеться не про порушення прав міноритарного учасника, а про
корпоративне рейдерство, метою якого є встановлення контролю над
виконавчим органом товариства у спосіб позбавлення СКП іншого учасника.
Підробка протоколу загальних зборів була встановлена почеркознавчою
експертизою оригіналу протоколу, що підтверджує доречність подання лише
оригіналів документів для державної реєстрації, оскільки за такої умови процес
доведення недійсності рішення загальних зборів не зазнає ускладнень.
Підробка документів є непоодиноким способом ПКП. Ілюстрацією цьому
твердженню є постанова ВГСУ від 31.01.2017 у справі № 917/1252/15, якою
скасовано судові рішення попередніх інстанцій та передано справу на новий
розгляд до місцевого господарського суду. Предметом позову було визнання
недійсним рішення загальних зборів про перерозподіл часток у статутному
капіталі, підставою позову – відсутність кворуму загальних зборів. В
матеріалах справи містився висновок судового експерта, у відповідності до
якого «підпис в графі «голова загальних зборів Учасників підприємства «особа
4» у протоколі … загальних зборів учасників … виконано не «особою 4», а
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іншою особою» [66]. Наведене порушення також за класифікацією є
корпоративним рейдерством, а його суб’єктами є інший учасник товариства та
особа, на користь якої було перерозподілено частку позивача. Причиною
порушення, вірогідно, стало бажання встановити контроль над виконавчим
органом товариства (з метою подальшого розпорядження активами товариства).
Переглянувши 06.02.2017 в касаційному порядку судові рішення у справі
№ 906/549/16, ВГСУ залишив без змін судові рішення про визнання недійсним
рішення загальних зборів про припинення юридичної особи та про скасування
проведених на його підставі реєстраційних дій. Погоджуючись із частковим
задоволенням позову, суд виходив із відсутності кворуму під час проведення
зборів, оскільки позивача, який володів більше ніж 60 % акцій АТ (саме такий
відсоток на той час формував кворум), не було запрошено на збори та він не
брав у них участі. Суд відхилив посилання відповідача на відсутність позивача
у реєстрі акціонерів, зазначивши, що «належним доказом підтвердження права
власності на акції та статусу позивача як акціонера … є виписка з рахунку у
цінних паперах, а не реєстр власників іменних цінних паперів» [67]. Назване
порушення можемо віднести до корпоративного рейдерства, метою якого було
припинення товариства шляхом його злиття з компанією – суб’єктом
порушення.

Потрібно

зазначити,

що

порушенню

сприяла

відсутність

законодавчих гарантій запобігання веденню подвійного реєстру власників
іменних

цінних

паперів,

внаслідок

чого

порушники

використовували

підроблений реєстр.
Прикладом ПКП міноритарних акціонерів є обставини, встановлені у
справі № 914/108/15, предметом спору в якій було рішення позачергових
загальних зборів товариства, скликаних акціонером, який володіє контрольним
пакетом акцій. До порядку денного входила зміна керівника товариства.
Всупереч

повідомленню

про

проведення

загальних

зборів,

реєстрація

акціонерів у час та в місці, зазначених у повідомленні, не була проведена, що
було зафіксовано акціонерами, посадовими особами товариства, працівниками
органу внутрішніх справ і контрольною групою НКЦПФР. ВГСУ погодився з
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тим, що «оскільки реєстрація акціонерів ... не здійснювалася, неможливо
визначити кворум, зазначене рішення слід визнати недійсним» [68]. Детально
проаналізувавши судові акти у справі № 914/108/15, необхідно відзначити, що
метою складення завідомо неправдивого документу імовірно було відчуження
активів товариства, зокрема нерухомого майна (про це свідчить ухвала про
забезпечення позову від 19.01.2015 [69]). Суб’єктами порушення виступили
ініціатор скликання зборів та особа, призначена недійсним рішенням загальних
зборів на посаду голови виконавчого органу. Причиною порушення, як
вбачається з судових актів у справі, був корпоративний конфлікт між
мажоритарним акціонером (ініціатором зборів) та менеджментом (наглядовою
радою, виконавчим органом) товариства, а також відсутність можливості
врегулювати цей конфлікт у законний спосіб, оскільки наглядова рада не
скликала загальних зборів, а ініціатор зборів мав підстави вважати, що його не
допустять до місця проведення зборів.
Прикладом ПКП міноритарного учасника товариства можна назвати також
і рішення загальних зборів про перерозподіл часток у статутному капіталі та
зміну керівника, визнане недійсним у справі № 906/456/16. Позивачу належала
частка в розмірі 49,858355 % статутного капіталу. У позові він послався на
відсутність кворуму загальних зборів, оскільки, незважаючи на зміни в ЗУ «Про
ГТ», які знижували кворум загальних зборів, у статуті товариства кворум був
визначений на рівні більш як 60 % голосів. Констатуючи порушення, ВГСУ
вказав, що «при проведенні загальних зборів питання щодо кворуму на зборах
учасників товариства повинне вирішуватись із застосуванням відповідних
положень статуту» [70]. Порушення відбулося з вини голови зборів (який
реєстрував учасників та встановлював повноважність зборів), а причиною
такого порушення імовірно стала незгода позивача із намірами іншого учасника
товариства змінити склад учасників товариства. Не останню роль у доведенні
порушення до кінця відіграла недосконалість законодавства у сфері державної
реєстрації, оскільки підставою для відмови у державній реєстрації змін до
відомостей про юридичну особу (крім громадського формування) не є
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суперечність документам вимогам установчого документу юридичної особи.
Внаслідок цього державний реєстратор не аналізує подані заявником документи
на відповідність статуту, що і стає чинником виникнення подібних порушень.
Неповідомлення учасника (акціонера), в тому числі міноритарного, про
проведення загальних зборів, є грубим ПКП. За подібних обставин, постановою
Донецького апеляційного господарського суду у справі № 908/1323/16 визнано
недійсним рішення загальних зборів. Суд висловив правову позицію про те, що
«обов’язок доказування належного повідомлення учасника товариства про дату,
час та місце проведення загальних зборів та їх порядок денний покладається
законодавством саме на товариство» [71]. Дослідженням змісту судових актів у
цій справі з’ясовано, що спірним рішенням було змінено тип товариства з
публічного на приватне, а, як відомо, в приватному АТ можливості реалізації
міноритарними акціонерами своїх прав менші. Неповідомлення про збори було
викликано тим, що позивачі здатні заблокувати прийняття рішення про
внесення змін до статуту. Отже, суб’єктами порушення є мажоритарні
акціонери (яким підконтрольний чинний склад виконавчого органу), а
причиною порушення стало намагання обмежити доступ міноритарних
акціонерів до управління товариством.
Прикладом правових наслідків неповідомлення учасників (акціонерів)
товариства про проведення загальних зборів є також рішення господарського
суду Запорізької області від 11.01.2016 у справі № 908/3731/15. В ньому суд
зазначив, що «відповідачем не доведено дотримання ним порядку скликання та
проведення загальних зборів … Внаслідок порушення процедури проведення
загальних зборів були порушені права позивачів на управління товариством
при прийнятті спірних рішень про внесення змін до статуту товариства та
обрання наглядової ради товариства [72]. Суд визнав недійсними рішення
загальних зборів акціонерів товариства в частині затвердження нової редакції
статуту та в частині обрання членів наглядової ради товариства. У подальшому,
було подано позов про визнання недійсним рішення наглядової ради, яка діяла
у складі, обраному недійсним рішенням загальних зборів. ВГСУ постановою
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від 05.04.2017 у справі № 908/2032/16 погодився із задоволенням позовних
вимог, зазначивши, що «оскільки судовим рішенням визнано недійсним
рішення загальних зборів акціонерів відповідача про призначення до складу
наглядової ради нових членів наглядової ради, то відповідно й прийняті
рішення такою наглядовою радою не можуть вважатися дійсними» [73].
Деякі позивачі оскаржували рішення загальних зборів, посилаючись на
перешкоджання взяти участь у загальних зборах товариства, однак відсутність
позивачів на зборах не могла істотно вплинути на прийняті рішення. Зокрема, у
справі № 910/19666/14 з позовом звернувся акціонер, який володів 1 акцією
(0,000015 % голосів) і, посилаючись на перешкоджання його участі в загальних
зборів, просив їх рішення визнати недійсним. Суди встановили, що «06.08.2014
о 09 год. 30 хв. до будівлі … прибули акціонери відповідача-1 задля участі в
загальних зборах, проте, не змогли потрапити до актової зали внаслідок
перешкоджання невідомими особами в доступі до неї, що … підтверджується
наявною

в

матеріалах

справи

відеозйомкою»

[74].

Водночас,

ВГСУ,

підтримуючи судові рішення про відмову в позові, вказав на те, що не
встановлено обставин, які б свідчили, що присутність позивача на загальних
зборах унеможливила б прийняття спірних рішень. Отже, в такому випадку
використання судового засобу захисту порушених прав є недоцільним, і
актуальним постає питання діяльності суб’єктів публічного адміністрування
щодо попередження та припинення подібних порушень.
У справі № 922/3446/15, переглянутій ВГСУ, позивач оскаржував рішення
загальних зборів, посилаючись на вади у повідомленні про їх проведення (не
зазначено адресата повідомлення, повідомлення не містить підпису, дати,
наявність посилання на неіснуючу норму закону, відсутність публікації).
Скасовуючи постанову апеляційного господарського суду та залишаючи в силі
рішення місцевого господарського суду про відмову в позові, ВГСУ зазначив,
що «повідомлення про проведення позачергових загальних зборів було
направлено відповідачем позивачу та отримано останнім завчасно; участь у
загальних зборах як акціонер позивач прийняв … наведені позивачем недоліки
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повідомлення … не свідчать про порушення чи обмеження корпоративного
права позивача на участь у загальних зборах [75]. Таким чином, у справі було
встановлено факт повідомлення позивача про дату, час, місце і порядок денний
загальних зборів, відтак спростовано його доводи про ПКП. З цього робиться
висновок, що не будь-яке порушення законодавства про ГТ порушує права його
учасників; однак в законодавстві мають бути вироблені більш чіткі критерії
розмежування «суттєвих» та «несуттєвих» процедурних порушень. Інакше
неможливо розмежувати грінмейл (зловживання правом) і захист прав
міноритарних акціонерів.
Доводиться констатувати також наявність справ, аналіз яких приводить до
висновку про високу імовірність об’єктивного існування істотного ПКП
позивачів, однак в позовах було відмовлено у зв’язку з відсутністю достатніх
доказів і засобів доказування факту порушення. Прикладом такої ситуації є
справа № 902/1413/15, в якій ухвалено постанову ВСУ від 26.10.2016.
Предметом спору було рішення загальних зборів учасників про зміну
виконавчого органу. Позивач володів часткою в 50 % статутного капіталу й
посилався на відсутність кворуму зборів. В протоколі загальних зборів було
зазначено про присутність усіх учасників товариства, однак підпису позивача
на протоколі не було, натомість протокол було підписано головою та
секретарем зборів. В матеріалах справи відсутній перелік учасників загальних
зборів (прямий доказ участі позивача в загальних зборах), відсутні й докази
повідомлення позивача про загальні збори (як непрямі докази участі позивача в
загальних зборах). ВСУ послався на пояснення інших (присутніх на зборах)
учасників товариства як на доказ участі позивача у загальних зборах. ВСУ
також зазначив, що «відсутність переліку учасників загальних зборів … як
окремого документа, передбаченого ч.2 ст.60 ЗУ «Про ГТ» (у редакції, чинній
на час виникнення спірних правовідносин), не впливає на результати прийняття
рішень загальними зборами учасників товариства та не може бути підставою
для визнання їх недійсними» [76]. Отже, відсутність в законодавстві про
державну реєстрацію вимоги підтверджувати правомочність зборів окремим
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документом призводить до тих випадків, коли наявних у реєстраційній справі
та у володінні сторін доказів недостатньо для однозначного висновку про
участь (чи неучасть) позивача у загальних зборах, через що в позовах суди
відмовляють за недоведеністю.
Ще одним прикладом ситуації, за якої існувала висока імовірність
об’єктивного існування істотного ПКП позивачів, однак в позові відмовлено за
недоведеністю, є рішення господарського суду міста Києва від 27.09.2012 у
справі № 6/554. В ньому суд встановив відсутність оригіналу протоколу
загальних зборів учасників товариства, та дійшов такого висновку. «суду не
вдалось перевірити достовірність пояснень «особи 6», у зв’язку з чим на даному
доказі не можуть ґрунтуватись висновки суду про відсутність … загальних
зборів учасників … Суд вважає не доведеним позивачем факт відсутності
зборів учасників…» [77]. Таким чином, незважаючи на ознаки ПКП, позивач не
зміг підтвердити факт своєї відсутності на загальних зборах в силу того, що
було неможливо провести почеркознавчу експертизу, оскільки був відсутній
оригінал об’єкту дослідження. Таким чином, через вади законодавства у сфері
державної реєстрації, наслідки імовірного ПКП не були усунені.
В Україні з’являються спори, що випливають з іншого виду ПКП – дій
менеджменту на шкоду товариству. Зокрема, рішенням господарського суду
Київської області від 12.08.2014 у справі № 911/2435/14 встановлено, що
«директор …, укладаючи від імені Товариства … спірні Договори діяв з
перевищенням повноважень», крім того суд дійшов такого висновку:
«укладанням

директором Товариства

…

спірних

Договорів порушено

корпоративні права позивача щодо управління справами Товариства …,
розподілу прибутку товариства (з одержанням своєї частки) від господарської
діяльності Товариства» [78]. Цей приклад свідчить про поширеність дій
менеджменту на шкоду товариствам, які (дії) вчиняються через те, що їх
вчинення є вигідним, а відновлення становища, що існувало до порушення, є
надто тривалим (в цьому прикладі перший оспорюваний договір було вчинено
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у 2012 році, тоді як рішення суду набрало законної сили у 2014 році, а у 2015
році справа переглядалася ВСУ).
Із набранням чинності ЗУ від 07.04.2015 № 289-VII «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» в учасників
(акціонерів) ГТ, яким належить 10 і більше відсотків статутного капіталу
(простих акцій) товариства, з’явилося право представництва інтересів
товариства «у спорах про відшкодування збитків, завданих ГТ його посадовою
особою» [79], тобто право на так званий «похідний (непрямий) позов». Однак,
практика розгляду таких спорів має значні вади у процесі доказування. Так,
18.08.2016 Господарський суд Харківської області прийняв рішення у справі
№ 922/2187/16 [80], яким відмовив у позові АТ в особі його представника проти
колишнього генерального директора товариства про відшкодування збитків.
Позивач посилався на те, що перебування колишнього генерального директора
товариства у 18 відрядженнях протягом 121 дня суперечило інтересам АТ.
Також, послався на необґрунтоване придбання колишнім генеральним
директором товарів, робіт та послуг на значну суму у фізичних осіб –
підприємців, види економічної діяльності яких безпосередньо не пов’язані з
основним видом діяльності товариства. Відмовляючи в позові, суд послався на
презумпцію правомірності правочину, на відсутність обмеження повноважень у
колишнього генерального директора, а також на недоведеність первинними
документами факту здійснення бухгалтерських операцій та на відсутність
факту звільнення через неналежне виконання посадовою особою своїх
обов’язків. Вказана справа є ілюстрацією того, що фактором ПКП (із
неможливістю в подальшому довести об’єктивно існуючий факт порушення) є,
в тому числі, невикористання при складанні установчих документів товариств
правових інструментів обмеження повноважень особи, яка вчиняє юридичнозначимі дії від імені товариства.
Вище було наведено результати аналізу прикладів розгляду судами
України корпоративних спорів, під час якого визначено суб’єктів ПКП, імовірні
причини порушення та чинники (фактори), через які відбуваються ПКП.
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Результати

аналізу судової

практики

необхідно

зіставити

з думками

дослідників. Зокрема, А. Сороченко зазначає, що чинне законодавство у сфері
корпоративних правовідносин містить чимало колізій і прогалин, що
призводить до численних корпоративних конфліктів та неоднозначного
вирішення їх судовими інстанціями [12, с. 54]. А. Молотніков вважає, що
законодавчий вакуум у сфері регламентації діяльності ГТ є причиною
численних конфліктів у сфері корпоративного управління, що шкодять
інтересам окремих акціонерів і держави [81, с. 49]. Підтримуючи ці думки, слід
додати, що на стан ПКП впливає не тільки цивільне й господарське
законодавство, а й законодавство, що врегульовує правовідносини між
державою і суб’єктами корпоративних правовідносин. Зокрема, йдеться про
законодавство у сфері державної реєстрації юридичних осіб, в тому числі
розгляду скарг на реєстраційні дії, у сфері державного контролю за
додержанням законодавства про АТ, адміністративно-деліктне законодавство.
Переважна більшість досліджень на тему причин і чинників ПКП
стосується корпоративного рейдерства, тоді як причини й чинники таких видів
порушень, як порушення прав міноритарних учасників (акціонерів), діяння
менеджменту на шкоду товариству та грінмейл здебільшого залишаються поза
увагою вчених.
Отже, деякою мірою створюється ситуація «замкненого кола», за якою
порушення прав міноритарних акціонерів (учасників) та недобросовісні дії
виконавчого органу призводять до того, що такі акціонери (учасники), не
реалізувавши свої права у законний спосіб, вдаються до отримання зиску від
своїх акцій (часток) у незаконний спосіб – шляхом корпоративного шантажу
(грінмейлу) з метою продати акції (частки) за найбільшою ціною, або шляхом
корпоративного

рейдерства

з

метою

встановлення

контролю

над

підприємством. Ілюстрацією обґрунтованості цієї думки є твердження
Ю. Берлача, який зазначає, що інститут «рейдерства» став одним із
найважливіших інструментів захисту інтересів міноритарних акціонерів [35, с.
62]. Думка слушна, однак вона відображає сучасний стан захищеності
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корпоративних прав в нашій країні, а не такий стан, що властивий правовій
державі.
Чимало

дослідників

зазначають

про

корупцію

та

недосконалість

нормативно-правової бази як про основні чинники ПКП. Як доречно зазначає
Т. Кагановська, рівень корумпованості державного апарату в Україні був і
залишається одним із найвищих у світі [57, с. 66]. С. Рахуба вважає, що
активізації рейдерів сприяє недосконалість українського корпоративного
законодавства та корумпованість влади [82, с. 63]. З. Варналій та І. Мазур
перелічують такі чинники рейдерства в Україні, як слабкість правової системи,
недосконалість судової влади, корумпованість органів влади, відсутність
державних інститутів, які б ефективно захищали права власників, низький
рівень правової культури, правовий нігілізм як у суб’єктів господарювання, так
і представників органів влади, сумнівна передісторія приватизації об’єктів тощо
[33, с. 130]. На думку А. Смітюха, жодна «сіра» або «чорна» рейдерська схема
не може бути реалізована без задіяння корупційних важелів, оскільки
легалізація незаконного за своєю сутністю загарбання через ухвали та рішення
судів та інших органів, залучення правоохоронних органів для подолання опору
учасників (акціонерів) або власників вимагає особливої мотивації, яку
забезпечує саме корупція [83, с. 8]. В. Авер’янов звертав увагу на об’єктивноіснуючі фактори, що перешкоджають процесу запровадження в Україні
стандартів належного урядування, такі як високий рівень корупції, опір
проведенню демократичних реформ, застарілість поглядів та підходів до
управління [84, с. 90].
Крім корупції, недосконалого законодавства і ситуації «замкненого кола»
ПКП, вчені наголошують на тому, що на сьогодні, на жаль, діяльність із
загарбання

підприємств

(в

тому

числі

корпоративне

рейдерство)

є

надприбутковою. О. Пащенко зазначає, що загарбання є найдешевшим
способом придбання компанії [85, с. 23]. В. Шахрай наголошує на можливості
добре заробити після вдалого загарбання [86, с. 17].

76

Проведене дослідження показало, що суб’єктами ПКП, як правило,
виступають: учасники товариств, які володіють контрольним пакетом СКП (є
суб’єктами ПКП міноритарних учасників); особи, на користь яких протиправно
відчужено СКП, тобто незаконні набувачі СКП (є суб’єктами корпоративного
рейдерства і ПКП міноритарних учасників); міноритарні учасники товариств (є
суб’єктами корпоративного рейдерства та грінмейлу); члени робочих органів
загальних зборів товариств, зокрема – голова зборів, секретар зборів, члени
реєстраційної (мандатної) комісії, члени лічильної комісії (здебільшого є
суб’єктами ПКП міноритарних учасників); посадові особи товариств, зокрема –
одноосібний виконавчий орган (директор), члени колегіального виконавчого
органу (правління, дирекції), члени наглядової ради (є суб’єктами порушень
прав міноритарних учасників, а також вчиняють діяння менеджменту на шкоду
товариству).
До ПКП можуть бути причетні службові особи та особи, які надають
публічні послуги (зокрема: судді, державні реєстратори, державні та приватні
виконавці, посадові особи Мін’юсту, НКЦПФР, працівники правоохоронних
органів, нотаріуси, аудитори, третейські судді, оцінювачі), через рішення, дії
або бездіяльність яких допускаються порушення суб’єктами, перелік яких
наведено вище.
Встановлено, що причинами ПКП в Україні є:
1) втрата учасником (акціонером) товариства довіри до його виконавчого
органу, а також бажання членів виконавчого органу отримати вигоду за
рахунок протиправного розпорядження активами товариства (конфлікт між
учасниками і виконавчим органом);
2) відмінності у баченні шляхів діяльності та розвитку товариства з боку
різних учасників товариства, а також намагання мажоритарних учасників
обмежити доступ міноритарних учасників до управління товариством
(конфлікт між учасниками товариства);
3) бажання особи безоплатно, протиправно заволодіти чужими СКП з
метою одержання контролю над виконавчим органом товариства, з метою
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подальшого розпорядження активами товариства (конфлікт між учасниками
товариства і сторонніми особами).
Тобто, в кожному випадку причиною ПКП є конфлікт, однією зі сторін в
якому виступає хоча б один учасник (акціонер) товариства, і який виникає з
приводу діяльності товариства. Причини конфліктів, в свою чергу, здебільшого
перебувають не в юридичній площині (хоча частково стосуються стану
правосвідомості й правової культури в суспільстві) і виникають в особистісній,
економічній, політичній сферах життя суспільства тощо. Однак, засобами
правового регулювання можна вплинути на значну кількість факторів
(чинників) як обставин, які роблять можливими, полегшують, усувають
перешкоди або навіть стимулюють ПКП. До факторів (чинників), які сприяють
ПКП в Україні, можна обґрунтовано віднести:
1) неможливість окремих учасників товариств законним шляхом вплинути
на діяльність виконавчого органу;
2) надмірний лібералізм законодавства у сфері державної реєстрації
юридичних осіб, невисокі вимоги до документів, що подаються для державної
реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, припинення юридичної
особи;
3) брак повноважень та обмеженість можливості реалізації своїх
повноважень НКЦПФР;
4) неефективну систему поновлення порушених прав (недосконалість
заходів забезпечення позову, тривалість судових процедур, обмеженість
адміністративного захисту та перевантаження судів), що стимулює порушників
(слід зауважити, що судовий захист порушених прав, зокрема корпоративних, є
найбільш поширеним і, водночас, відрізняється значною тривалістю, в той час
як ПКП властива ознака динамічності, що робить актуальним адміністративний
захист СКП);
5) недоліки в корпоративному управлінні товариств, зокрема – відсутність
закріплених в установчих документах обмежень повноважень керівника
товариства;
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6) недієвість заходів юридичної відповідальності за ПКП, а також вади у
практиці доказування вини порушників, що призводить до того, що зиск від
порушення перевищує розмір заходів відповідальності;
7) часті прояви зловживань повноваженнями службовими особами та
особами, які надають публічні послуги, службових підроблень, службової
недбалості та інших порушень законодавства в діяльності вказаних осіб, що
впливає на рівень ПКП.
Висновки до розділу 1.
1. На основі дослідження та узагальнення правової доктрини щодо
дефініції СКП встановлено, що під СКП слід вважати право особи, частка якої
визначається

у

статутному

(складеному)

капіталі

ГТ,

що

включає

правомочності на участь цієї особи в управлінні ГТ, отримання певної частки
прибутку (дивідендів) даного товариства та активів у разі ліквідації останнього
відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та
установчим документом.
2. Запропоновано історичну періодизацію виникнення та розвитку
корпоративних правовідносин. Обґрунтовано, що в розвитку корпоративних
правовідносин в Україні періоди мають таку характеристику: перший (XIX
століття – 1917 рік) – розвиток корпорацій та корпоративного права у
Російській Імперії, другий (1917 – 1991 роки) – занепад корпоративної форми
підприємництва у СРСР, третій (1991 рік – сьогодення) – відродження ГТ та
розвиток впливу публічного права на корпоративні правовідносини. На
сьогодні, простежуються тенденції до збільшення форм впливу держави на
суб’єктів корпоративних правовідносин, більш широке застосування методів
контролю і нагляду, запровадження заходів відповідальності до зазначених
суб’єктів, а відтак – до посилення публічно-правового регулювання в цій сфері.
3. На основі існуючих доктринальних положень запропоновано оновлений
підхід до дефініції порушення СКП як діяння (дії або бездіяльності), наслідком
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якого є унеможливлення реалізації або обмеження свободи реалізації права
власника частки у статутному (складеному) капіталі ГТ, в тому числі окремих
правомочностей цього права.
4. З урахуванням аналізу правозастосування запропоновано практичноорієнтований варіант поділу ПКП на корпоративне рейдерство, грінмейл, дії
менеджменту на шкоду товариству, порушення прав міноритарних учасників
(акціонерів).
5. Встановлено, що способами ПКП можуть бути: підробка документів;
діяльність неповноважного органу товариства; прийняття органом товариства
рішень за відсутності кворуму; прийняття органом товариства рішень з питань,
які не віднесені до компетенції цього виду товариства або цього органу
товариства; прийняття органом товариства рішень чи вчинення юридичнозначимих дій у межах повноважень, але на шкоду правам товариства;
прийняття органом товариства безпідставного рішення; порушення процедури,
пов’язаної із прийняттям рішення органом товариства; невиконання органом
товариства своїх обов’язків; подання учасником (акціонером) товариства
завідомо безпідставних документів з метою заподіяти шкоду СКП інших
учасників товариства. Цей перелік не є вичерпним.
6. В результаті аналізу судової практики розгляду корпоративних спорів
узагальнено і систематизовано відомості щодо суб’єктів, причин і чинників
ПКП. З’ясовано, що суб’єктами ПКП найчастіше є: учасники (акціонери)
товариств, які володіють контрольним пакетом СКП; незаконні набувачі СКП;
міноритарні учасники (акціонери) товариств; члени робочих органів загальних
зборів товариств; посадові особи товариств.
7. Мотивовано, що ПКП стається через конфлікт з приводу діяльності
товариства, обов’язковою стороною в якому є принаймні один учасник
(акціонер) товариства. При цьому причинами ПКП можуть бути: конфлікт між
учасниками товариства і виконавчим органом; конфлікт учасників товариства
між собою; конфлікт між учасниками товариства і сторонніми особами.
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8. Визначено, що чинниками ПКП в Україні є: недосконалість
законодавства (корпоративного, процесуального, у сфері державної реєстрації
юридичних осіб, у сфері контролю за дотриманням законодавства про АТ,
адміністративно-деліктного), незадовільний стан корпоративного управління в
товариствах (недосконалість установчих документів та внутрішніх положень),
низький рівень законності (корупція, недбалість та неефективність в роботі
апарату держави, низький рівень правової свідомості та культури).
Зміст досліджень, наведений у розділі, опубліковано в 1 статті в науковому
фаховому виданні України [87, с. 148–152], 1 збірнику наукових праць [88, с.
109–111] та на 2 науково-практичних конференціях [89, с. 97–99; 90, с. 250–
251].
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РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ
ПОРУШЕННЯМ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

2.1. Поняття, мета, принципи і завдання адміністративно-правової
протидії порушенням корпоративних прав.
У цьому розділі йтиметься про шляхи впливу діяльності суб’єктів
публічного адміністрування на запобігання, припинення, усунення наслідків
ПКП. Для окреслення всіх можливостей такого впливу в роботі використано
термін «адміністративно-правова протидія» (далі – АПП). Незважаючи на те,
що проблемні питання корпоративних правовідносин є дослідженими
фахівцями з господарського права, саме адміністративно-правовий аспект є на
сьогодні важливим через неспроможність виключно судової форми вирішення
корпоративних спорів, і поряд з цим – через високий потенціал суб’єктів
публічної адміністрації в боротьбі з ПКП, доступність звернення до таких
суб’єктів, більшу оперативність у їхній роботі порівняно із судочинством,
максимальну спеціалізацію відповідальних осіб. Поряд з цим, адміністративноправовий аспект впливу держави на корпоративні правовідносини є своєрідним
та специфічним з огляду на відхід на «другий план» норм приватного права та
широке застосування норм публічного права, що регулюють порядок
здійснення адміністративних процедур за участю суб’єктів корпоративних
правовідносин.
За

даними

В. Вернадського,
В. Варивода,

веб-ресурсу
5

тем

Національної

дисертаційних

А. Гаджиахмедов,

бібліотеки

досліджень

О. Кузьменко,

України

таких

В. Тамбовцев,

імені

вчених,

як

І. Хилько

присвячені адміністративно-правовій протидії певним негативним процесам та
явищам. Встановлено, що не у всіх дослідженнях надано визначення АПП. Тим
паче, в працях дослідників відсутнє визначення поняття АПП ПКП. Так,
О. Кузьменко зазначає, що АПП на загальнодержавному рівні реалізується
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завдяки функціонуванню особливого механізму, основними компонентами
якого є організаційно-структурні утворення, адміністративно-правові заходи,
нормативне забезпечення. При цьому ж під протидією (взагалі) дослідник
пропонує

розуміти

врегульовану

правовими

нормами

діяльність

уповноважених державних та недержавних структур, що здійснюється за
допомогою специфічних органiзацiйно-правових форм і методів та направлена
на

забезпечення

стабільності

встановленого

режиму,

переважно

попереджувальними заходами [91, с. 7, 16]. Однак, визначення АПП в
дослідженні відсутнє.
Інший дослідник В. Тамбовцев (в контексті предмету свого дослідження)
вказує на те, що протидія порушенню чинного законодавства включає комплекс
заходів різної міри впливу, спрямованих на: діагностику, профілактику,
запобігання,

виявлення

та

припинення

протиправних

діянь,

а

також

формування негативного ставлення громадськості до порушення. На думку
дослідника, адміністративно-правові заходи протидії поділяються на дві групи:
1) заходи адміністративного примусу, що включають в себе: заходи
адміністративного запобігання (попередження); заходи адміністративного
припинення та адміністративну відповідальність; 2) організаційно-правові
заходи протидії [92, с. 10].
На жаль, в інших працях відсутнє визначення АПП, незважаючи на
використання такого терміна. Відтак постає питання, чи є необхідність у
відокремленні такого поняття серед інших. Наявність такої необхідності можна
виявити, дослідивши зміст схожих термінів – таких як «адміністративноправова охорона», «адміністративно-правовий захист», «адміністративний
примус» і визначивши, чи охоплює повністю зміст хоча б одного з цих термінів
предмет дослідження, або навпаки – чи є потреба в самостійному терміні
«АПП».
Зокрема, адміністративно-правову охорону визначають як

систему

упорядкованої адміністративно-правовими нормами правозаконної діяльності
уповноважених суб’єктів, спрямованої на запобігання, протидію порушень
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загальнообов’язкових правил, норм, стандартів та усунення їх наслідків
(С. Мосьондз) [93, с. 24].
Вбачається, що адміністративно-правова охорона ототожнюється саме з
діяльністю

суб’єктів

публічного

адміністрування,

яка

має

визначене

спрямування проти певних порушень. І при цьому до адміністративно-правової
охорони не можна віднести організаційно-правові заходи протидії (наведені у
класифікації В. Тамбовцева, про яку вже йшлося). Однак, протидія ПКП не
обмежується самою лише цілеспрямованою діяльністю суб’єктів публічного
адміністрування щодо подолання таких порушень, а можлива також через
правову регламентацію адміністративних процедур, основною метою яких не є
подолання таких порушень. Прикладом є реєстраційна процедура, спрямована
не на подолання ПКП, а на офіційну фіксацію юридично-значущих фактів щодо
утворення, припинення юридичних осіб, змін у їх правовому статусі. При
цьому, окремі елементи реєстраційної процедури (такі як необхідність
підтвердити факт прийняття рішення про внесення змін до статуту) дають
можливість запобігти ПКП. Через це, предмет дослідження не обмежується
лише адміністративно-правовою охороною корпоративних прав, і потребує
більш ширшого формулювання.
Адміністративно-правовим захистом прав, свобод та законних інтересів
громадянина називають сукупність застосовуваних у порядку, врегульованому
нормами адміністративного права, засобів, спрямованих на здійснення
уповноваженими на те органами, а також особами та громадянами відповідних
процесуальних дій [94, с. 16]. Під адміністративно-правовим захистом права
власності

розуміють,

зокрема,

імперативно-владну

діяльність

суб’єктів

публічного управління із захисту прав від протиправних посягань [95, с. 10].
Під захистом розуміються дії уповноваженої особи, діяльність юрисдикційних
органів та осіб, які у передбаченому законом порядку зобов'язані вжити заходів
до поновлення порушеного, оспорюваного чи невизнаного права [96].
Таким чином, метою адміністративно-правового захисту є поновлення вже
порушеного права, а не запобігання такому порушенню за допомогою
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діяльності

суб’єктів

публічного

адміністрування.

адміністративно-правовим захистом і

Не

може

вважатися

діяльність зі збирання, фіксації,

збереження відомостей про ПКП. Крім того, під поняття адміністративноправового захисту не підпадає притягнення осіб, винних у ПКП, до
адміністративної відповідальності та накладення фінансових санкцій за ЗУ
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», оскільки такі
заходи самі по собі не поновлюють порушені СКП, а лише стимулюють
порушників не вчиняти нові порушення та запобігають неправомірній
поведінці

інших

осіб.

Таким чином,

діяльність суб’єктів

публічного

адміністрування із протидії ПКП не обмежується лише їхнім адміністративноправовим захистом.
Що ж до адміністративного примусу, то під ним вважають особливий
різновид

державно-правового

примусу,

тобто

визначені

нормами

адміністративного права способи офіційного фізичного або психологічного
впливу уповноважених державних органів, а у деяких випадках і громадських
організацій, на фізичних та юридичних осіб у вигляді особистих, майнових,
організаційних обмежень їхніх прав, свобод та інтересів у випадках вчинення
цими особами протиправних діянь (у сфері відносин публічного характеру) або
в умовах надзвичайних обставин в межах окремого адміністративного
провадження задля превенції, припинення протиправних діянь, забезпечення
провадження в справах про правопорушення, притягнення винних осіб до
відповідальності, попередження та локалізації наслідків надзвичайних ситуацій
[97, с. 66]. За метою застосування заходи адміністративного примусу зазвичай
поділяють на заходи адміністративного попередження (запобігання), заходи
адміністративного припинення; адміністративні стягнення [97, с. 69].
В протидії ПКП широко застосовується адміністративний примус,
наприклад:

проведення

нагляду

адміністративного

попередження),

адміністративного

припинення),

за

реєстрацією

скасування
притягнення

акціонерів

реєстраційної
до

дії

(захід
(захід

відповідальності

за

приховування інформації про діяльність емітента (захід адміністративного
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стягнення).

Водночас,

протидія

ПКП

не

обмежується

заходами

адміністративного примусу. Вчені-адміністративісти, серед яких С. Ківалов,
виокремлюють також «позитивну» – повсякденну діяльність органів публічного
адміністрування щодо вирішення різноманітних питань у правовій формі, до
яких відносять, в тому числі, реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності
[98, с. 357]. Так, заходами адміністративного примусу не охоплюється
прийняття НПА (наприклад, затвердження модельного статуту), надання
офіційних роз’яснень положень законодавства (Мін’юстом, НКЦПФР тощо),
забезпечення розкриття інформації стосовно АТ. С. Стеценко, критикуючи
«широкий підхід» до визначення адміністративного процесу, слушно звертає
увагу на те, що поєднання в межах такого розуміння адміністративного процесу
позитивних проваджень та застосування заходів примусового характеру, котрі є
різними за спрямованістю видами дільності, є проблемою, котра не знайшла
свого вирішення [99, с. 41].
Отже, АПП є ширшим поняттям, ніж кожне з таких понять, як
адміністративно-правова

охорона,

адміністративно-правовий

захист

та

адміністративний примус. Формулювання дефініції АПП можливо визначити,
лише дослідивши механізм такої протидії, окресливши її мету і завдання.
Під механізмом, у філософському значенні терміну, передусім розуміють
«систему рухів або подій, а також пристрій або приладдя, в якому і за
допомогою якого здійснюються ці рухи» [100, с. 266]. Термін «механізм» в
юридичній літературі вживається не самостійно, а у поєднанні з термінами, що
означають певні процеси та явища, наприклад: «механізм держави», «механізм
правового регулювання». Наприклад, у статті Т. Кагановської йдеться про
механізм владного впливу органів управління на об’єкти управління, що
включає в себе забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави,
забезпечення розвитку економіки, здійснення адміністративно-господарської
діяльності тощо [101, с. 156]. Тому, застосовуючи це визначення до предмету
дослідження, під механізмом в даному випадку доцільно розуміти систему
елементів: принципів та ідей, норм та приписів, суб’єктів публічного
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адміністрування, форм і методів їх нормотворчої, правоінтерпретаційної та
правозастосовчої діяльності у сфері АПП ПКП. Механізм розглядається крізь
призму взаємного зв’язку його елементів, де мета і завдання визначають
застосовувані принципи та ідеї, останні, в свою чергу, детермінують зміст і
спрямованість діяльності суб’єктів, форми і методи їхньої діяльності, норми,
якими їхня діяльність врегульовується.
Що ж до поняття мети, то у довідково-енциклопедичних виданнях її
визначають як «ідеальний або реальний предмет свідомого або безсвідомого
прагнення суб’єкта; фінальний результат, на який навмисно направлено
процес» [102], «те, що уявляється у свідомості і передбачається в результаті
певним чином спрямованих дій» [103, с.662], «уявна і бажана майбутня подія
або стан, здійснення яких є проміжною причинною ланкою на шляху до мети,
яка є антиципованою уявою результату нашої дії» [100, с. 506], «ідеальний,
наперед

визначений

результат

людської

діяльності,

спрямованої

на

перетворення дійсності відповідно до усвідомленої людиною потреби» [104, с.
569]. А. Малько і К. Шундіков наводять низку ознак мети у праві, серед яких:
мета в якості моделі встановлюється переважно державою в юридичних
нормах; відображає найбільш суспільно значущі інтереси й потреби; формально
знаходить вираз у специфічних правових засобах свого визначення та
реалізації; відрізняється загальнобов’язковою нормативністю; її однакова
практична реалізація гарантована державною владою [105, с. 43].
Отже, під метою зазвичай розуміють ідеальний, бажаний результат
діяльності, тому необхідно визначити, який має бути результат АПП, і разом з
тим – якою є її мета. Слово «протидія» має таке значення: «дія, що спрямована
проти іншої дії, перешкоджає їй» [53]. Отже, буквально АПП ПКП є діями, що
спрямовані проти ПКП, перешкоджають їм. Залежно від виду ПКП (за
запропонованою в роботі класифікацією), результатом такої дії можуть бути:
1)

зникнення

проявів

протиправного

одержання

контролю

над

виконавчими органами товариств, повернення законним власникам СКП
можливості здійснювати всі передбачені ними правомочності;
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2) припинення зловживання учасниками товариств своїми СКП на шкоду
іншим учасникам;
3) усунення можливості виконавчих органів товариств діяти на шкоду
товариствам та повернення товариств у становище, що існувало до порушень;
4) припинення випадків порушення прав міноритарних учасників
(акціонерів) товариств та усунення наслідків вже вчинених порушень.
Цілі АПП ПКП за рівнем організації можна поділити на:
1) загальні – досягнення мети на рівні всіх суспільних правовідносин, які, в
свою чергу, можна за пріоритетністю поділити на першочергові та стратегічні;
2) індивідуальні – досягнення мети у протидії конкретному вчиненому чи
потенційному порушенню.
Віднесення цілей до першочергових та стратегічних має ґрунтуватися на,
по-перше, ступені поширеності певного виду порушень, а, по-друге, рівні його
негативного впливу на права та інтереси суб’єктів СКП та суспільні інтереси.
Враховуючи те, що значна кількість випадків корпоративного рейдерства та
грінмейлу походить від спроб міноритарних акціонерів (учасників) у
незаконний спосіб компенсувати втрати від порушення їхніх прав, робити
акцент слід саме на протидію порушенням прав міноритарних акціонерів
(учасників), і в першу чергу вжити належних нормотворчих, правозастосовчих
заходів щодо подолання цього виду порушень. Захищеність прав кожного
акціонера (учасника), незалежно від пакета акцій (часток), є суттєвим стимулом
для кожного захищати свої права у законний спосіб та не допускати зловживань
правами чи спроб позбавити інших осіб контролю над товариством.
Зміст АПП є різним в залежності від стану ПКП в кожному конкретному
випадку (коли є ризик порушення; готується порушення; вчиняється спроба
порушення; порушення настало, однак наслідки наступили не в повній мірі;
порушення спричинило подальші наслідки), оскільки кожна із зазначених
стадій потребує відповідної форми реагування держави, а тому на кожній із них
АПП характеризується окремими завданнями.
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У словникових джерелах надається визначення поняття «завдання
соціальне» як «необхідність для суб’єкта (суспільства, соціальної спільності,
особи)

здійснити

у

майбутньому

певну

діяльність»

[104,

с.

151].

А. Севостьянов, порівнюючи значення термінів «мета» і «завдання» у праві,
дійшов доречного висновку про те, що «завдання являють собою певний
момент стану будь-якої мети, що знаходить прояв у даності мети в конкретних
умовах її існування…» [106], тобто досягнення мети передбачає виконання
одного чи декількох завдань, зміст яких залежить від конкретних умов (як вже
зазначалося – від стану певного ПКП). Категорія «завдання» є широко
вживаною при описі юридичних процесів та явищ, зокрема О. Андрійко веде
мову про завдання адміністративно-правового регулювання у сфері виконавчої
влади, до якого відносить сприяння утвердженню пріоритету прав і свобод
людини і громадянина, ефективній реалізації обумовлених цими правами та
свободами правомірних інтересів громадян [56, с. 107].
В контексті предмета дослідження, завдання мають стадійний характер
(кожна стадія порушення потребує реалізації всього завдання). Співвідношення
мети і завдання в даному випадку полягає в тому, що мета досягається не
виконанням послідовних завдань, а виконанням доцільного для конкретної
стадії завдання. Кожне окреме завдання становить собою необхідність вжити
заходів, необхідних і достатніх для досягнення мети в кожному окремому
випадку порушення. Отже, завданнями АПП ПКП варто вважати:
1) створення умов, які унеможливлюють ПКП, або обтяжують процес
порушення, або усувають фактори (чинники) порушення, або збільшують
втрати, які несе порушник;
2) припинення спроби ПКП;
3) виявлення та документування (фіксація) факту ПКП, збереження
доказової бази;
4) унеможливлення подальшого розвитку порушення, що розпочалося, до
моменту остаточного вирішення спору про порушення;
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5) усунення наслідків порушення, повернення у стан, що існував до
порушення, остаточне відновлення (захист) порушених прав;
6) встановлення суб’єктів порушення та притягнення їх до юридичної
відповідальності.
Підсумовуючи

викладене,

під

АПП

ПКП

пропонується

розуміти

сукупність прийнятних форм та методів діяльності суб’єктів публічної
адміністрації щодо унеможливлення, встановлення, припинення, усунення
наслідків і реалізації відповідальності за ПКП.
Мета дослідження вимагає встановлення принципів, на яких має
здійснюватися така протидія. Під принципами розуміють «основні засади,
вихідні ідеї, що характеризуються універсальністю, загальною значущістю,
вищою імперативністю і відображають суттєві положення теорії, вчення, науки,
системи внутрішнього і міжнародного права, політичної, державної чи
громадянської організації» [107, с. 110], «первоначало, те, що лежить в основі
певної сукупності фактів, теорії, науки» [104, с. 410], «в суб’єктивному
значенні – основне положення, передумова … в об’єктивному значенні –
вихідний пункт, першопочаток, найперше» [100, с. 363]. Отже, принципом є
визначальне положення, ідея, засада, що має високий рівень узагальнення.
Враховуючи те, що АПП визначена як сукупність форм та методів діяльності
суб’єктів публічної адміністрації, і те, що будь-яка діяльність вказаних
суб’єктів здійснюється лише «на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України» (ст.19 Конституції України)
[108], йдеться саме про принципи права, а не про будь-які інші принципи.
Принципи права визначаються як «керівні засади (ідеї), які визначають
зміст і спрямованість правового регулювання суспільних відносин» [107, с. 128]
«загальноприйняті норми-ідеї найвищого авторитету, що слугують основними
засадами правового регулювання суспільних відносин, спрямовують їх
учасників на встановлення соціального компромісу і порядку» [27, с. 242-246].
Розрізняють загальнолюдські принципи та принципи національної системи
права – загальноправові, міжгалузеві, галузеві, підгалузеві та інституційні [27,
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с. 242-246]. В дослідженні йдеться саме про принципи галузевого та нижчих
рівнів

організації

загальнолюдських,

системи

права,

загальноправових,

оскільки

питання

міжгалузевих

застосування

принципів

права

є

безспірним та ґрунтовно дослідженим фахівцями з теорії держави та права.
Правове регулювання АПП ПКП належить до кількох підгалузей та
інститутів адміністративного права одночасно, оскільки об’єднання форм і
методів діяльності суб’єктів публічної адміністрації в «АПП» здійснюється за
цільовим критерієм, а не за критерієм виду суспільних відносин. Тому АПП
ПКП реалізується (втілюється) за допомогою дії правових норм таких
інститутів та підгалузей адміністративного права, як: адміністративних послуг,
адміністративного оскарження, адміністративного процесу, адміністративної
відповідальності, контролю, нагляду. Отже, принципи АПП ПКП становлять
собою поєднання галузевих, підгалузевих та інституційних принципів
адміністративного права, застосовних до діяльності з унеможливлення,
встановлення, припинення, усунення наслідків і реалізації відповідальності за
ПКП.
До основних принципів адміністративного права Р. Мельник зараховує
принципи верховенства права; ієрархічної вищості закону; заснованості на
законі; принципи належного врядування: участі у прийнятті рішення;
прозорості; підзвітності (відповідальності); ефективності; неупередженості [93,
с. 332]. У посібнику Р. Мельника та В. Бевзенка розкривається зміст принципу
верховенства права, що включає в себе законність, юридичну визначеність,
заборону свавілля, доступ до правосуддя, представленого незалежними та
безсторонніми судами, дотримання прав людини, заборона дискримінації,
рівність перед законом [109, с. 68]. Т. Коломоєць доповнює цей перелік
принципами гуманізму, демократизму, пріоритету прав і свобод людини і
громадянина, справедливості у взаємовідносинах між особою і державою [110,
с. 13]. Також, одним із принципів, на яких будується система державного
управління є принцип транспарентності, який, за твердженням Т. Кагановської,
включає в себе відкритість, прозорість і гласність [57, с. 64]. Перелік
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національних

принципів

адміністративного

права

доповнюється

також

принципами Європейського адміністративного простору, серед яких є: принцип
скасовності незаконного адміністративного акта, право на захист, принцип
пропорційності [111, с. 204]. За В. Авер’яновим, виділяють 4 групи принципів
європейського адміністративного простору: юридична визначеність, відкритість
і прозорість, відповідальність, ефективність і результативність [55, с. 45].
Галузеві принципи адміністративного права доповнюються принципами
підгалузевими та інституційними – зокрема, принципами адміністративних
процедур, адміністративних послуг, державного нагляду і контролю. Зокрема, у
ст.6 знятого з розгляду проекту Адміністративно-процедурного кодексу
України передбачалося проведення адміністративних процедур з дотриманням,
зокрема, таких принципів, як використання повноважень з належною метою,
обґрунтованості, добросовісності, розсудливості, своєчасності і розумного
строку тощо [112]. Аналогічний набір принципів було включено і до проекту
ЗУ «Про адміністративну процедуру» (який наразі теж знято з розгляду).
Принципи державної реєстрації юридичних осіб (однієї з адміністративних
процедур, задіяних в АПП ПКП) включають в себе, зокрема, принципи
об’єктивності, достовірності та повноти відомостей у реєстрі; внесення
відомостей реєстру виключно на підставі та відповідно до Закону; відкритості
та доступності відомостей реєстру [113].
Наведений вище перелік принципів адміністративного права, щодо
окремих інститутів адміністративного права, доповнено також у ЗУ «Про
адміністративні послуги» (наприклад, раціональної мінімізації кількості
документів та процедурних дій) [114] та «Про основні засади державного
нагляду

(контролю)

неприпустимості

у

сфері

проведення

господарської

перевірок

діяльності»

суб’єктів

(наприклад,

господарювання

за

безпідставними заявами) [115]. Водночас, не всі з наведених вище принципів
можуть бути застосовані до протидії ПКП, деякі принципи відіграють в ній
другорядну роль, а деякі з тих принципів, на яких має ґрунтуватися ця
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діяльність, взагалі не передбачені чинним законодавством. Тому належить
визначити такі основні принципи АПП ПКП:
1) оперативності, своєчасності і розумного строку;
2) пріоритету заходів попередження та припинення;
3) доступності та забезпечення права на захист;
4) неприпустимості застосування заходів адміністративного примусу за
анонімними, повторними після розглянутих, та іншими безпідставними
заявами, недопущення зловживання правами;
5) невідворотності юридичної відповідальності за ПКП, забезпечення
доведеності вини порушника;
6) ефективності й результативності;
7) пріоритету прав учасників (акціонерів) товариств над інтересами
посадових осіб товариств;
8) передбачуваності та зменшення адміністративного розсуду;
9) забезпечення права на адміністративне та судове оскарження рішень,
дій, бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації, що порушують СКП;
10) об’єктивності, рівноправ’я, рівних можливостей та недискримінації
незалежно від обсягу пакета СКП.
Наведені принципи не є вичерпними. В роботі не заперечується важливість
дотримання інших принципів (наприклад, верховенства права, в тому числі
законності і юридичної визначеності), але необхідно підкреслити значущість
саме наведених вище принципів у цій сфері, з огляду на характер ПКП, а також
з огляду на розглянуті вище причини і чинники таких порушень.
Так, забезпечення високих стандартів оперативності і своєчасності
продиктоване швидким характером порушень. Саме тому, в наведеному
переліку цей принцип посів перше місце. Практичним прикладом ситуації, коли
принцип оперативності і своєчасності не було дотримано, є факт винесення
НКЦПФР постанови від 13.01.2016 № 13-ДН-1-Е, якою було закрито справу
про правопорушення на ринку цінних паперів з боку одного з підприємств. В
ході розгляду справи уповноважена особа комісії дійшла висновку про
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наявність протиправної відмови представникам акціонерів в реєстрації для
участі у річних загальних зборах. Проте, в силу різних обставин, цей факт
залишився поза увагою контрольної групи, яка була присутньою на зборах, і
оскільки остання не виявила своєчасно порушень, це призвело до закриття
справи.
На друге місце в наведеному переліку принципів віднесено пріоритет
заходів попередження і припинення, який слід надавати через важкість
відновлення становища, що існувало до порушення. Наприклад, в історії
інституту реєстраційних послуг був період часу, коли було дозволено подавати
ксерокопії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичні особи.
Фактично законодавець, пішовши в бік спрощення адміністративних послуг,
знехтував інтересами учасників товариств, що стало передумовою низки
випадків корпоративного рейдерства. Спроби захисту СКП в господарських
судах не завжди були успішними. Прикладом можна назвати рішення
господарського суду міста Києва від 27.09.2012 у справі № 6/554 за позовом
про визнання недійсним рішення загальних зборів, що ґрунтувався на
відсутності оригіналу протоколу зборів. Відмовляючи в задоволенні позову за
недоведеністю, суд встановив: «... Незважаючи на неодноразові спроби суду не
вдалось отримати оригінали протоколів 23.10.2007 р. та 19.02.2008 р., а наявні
ксерокопії даних документів не придатні для проведення почеркознавчого
дослідження. ... Таким чином, суду не вдалось перевірити достовірність
пояснень «особи 6», у зв’язку з чим на даному доказі не можуть ґрунтуватись
висновки суду про відсутність 23.10.2007 р. та 19.02.2008 р. загальних зборів
учасників ТОВ «…». ... Суд вважає не доведеним позивачем факт відсутності
зборів учасників...» [116]. Отже, недотримання принципу пріоритету заходів
попередження та припинення призвело не тільки до створення умов, що
сприяли ПКП, а й перешкодило учасникові товариства зібрати достатні докази
та поновити порушені права.
Дотримання доступності і забезпечення права на захист також віднесено на
чільне місце серед принципів, в силу його актуальності через надмірний
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формалізм і забюрократизованість державного апарату в Україні. Наприклад,
на сьогодні в законодавстві не передбачена можливість учасника (акціонера)
ознайомитися з реєстраційною справою ГТ. Законодавець поклався на
добросовісність виконавчих органів ГТ, однак не зважив на те, що
ознайомлення з реєстраційною справою зазвичай передує зверненню до суду, а
таке трапляється в умовах корпоративного конфлікту, за якого учасник
(акціонер), який не контролює виконавчий орган ГТ, як правило, обмежується в
доступі до будь-якої інформації про діяльність товариства. Неможливість
ознайомитися з реєстраційною справою перешкоджає сформулювати предмет
позовних вимог (дату і суть рішення, що оскаржується, номер протоколу, яким
воно оформлено), тому позивачам доводиться витрачати додаткові час, кошти і
зусилля на вжиття судом заходів забезпечення доказів (витребування
реєстраційної справи до подання позову). Так, в господарському суді
Запорізької області вже мали місце випадки вжиття заходів такого виду:
йдеться про ухвали від 22.03.2016 у справі № 908/746/16 та від 13.05.2016 у
справі № 908/1323/16. Очевидно, необхідності вжиття таких заходів не було б,
якби чинне законодавство у сфері реєстраційної процедури узгоджувалося із
принципом доступності та забезпечення права на захист.
Поряд із трьома найважливішими принципами АПП ПКП, не слід
применшувати значення інших принципів. Так, недопущення зловживання
правами є необхідним для розмежування захисту прав і грінмейлу.
Невідворотність юридичної відповідальності та забезпечення доведеності вини
необхідні для дієвого, відчутного для порушників характеру відповідальності та
недопущення

уникнення

відповідальності.

Принципи

ефективності

й

результативності тісно пов’язані з принципами оперативності й своєчасності,
але враховують потребу в способах захисту, що не потребують дублювання,
повторного звернення, тобто в таких способах захисту, що поновлюють
порушені права за один раз. Сьомий з наведених вище принципів спрямовано
на усунення розуміння акціонера (учасника) лише як спостерігача, зміст цього
принципу стверджує про первинність СКП і похідний характер повноважень
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виконавчого

органу.

Принципи

передбачуваності

та

зменшення

адміністративного розсуду особливо актуальні з огляду на те, що більшість
фахівців називають корупцію одним із чинників ПКП, а рівень корупції істотно
знижується у разі підвищення рівня правової певності (до речі, одного з
компонентів верховенства права). Зменшення адміністративного розсуду вчені,
серед яких С. Стеценко, сприймають і як користь для органів публічної
адміністрації, оскільки матиме місце «алгоритм дій» стосовно більшості
типових ситуацій їх повсякденної діяльності [99, с. 45]. Дія принципу
забезпечення

права

на

оскарження

покликана

гарантувати

здійснення

суб’єктами публічної адміністрації діяльності виключно на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, визначені Конституцією та ЗУ. Актуальність
принципів рівноправ’я, рівних можливостей та недискримінації пояснюється
низьким рівнем дотримання прав міноритарних акціонерів (учасників), а, як
вже досліджено, причиною ПКП стають, зокрема, конфлікти між акціонерами,
коли ті, права яких не дотримуються, починають самі вдаватися до порушень,
таких як грінмейл або корпоративне рейдерство.
Кожен окремо принцип поєднує в собі дві нерозривно пов’язані складові:
1) принцип-напрям: відповідає на питання «куди має розвиватися правове
регулювання для досягнення мети АПП ПКП?»;
2) принцип-вказівка: відповідає на питання «яким чином має реалізувати
свої повноваження суб’єкт АПП ПКП, аби в межах закону досягти мети такої
протидії?».
Для конкретної стадії ПКП набуває особливого значення певна група
принципів, тому останні, за критерієм часу і сфери застосування, можна
поділити на:
1) принципи запобігання ПКП (наведені в переліку за номерами 1-4, 6, 10);
2) принципи встановлення фактів ПКП (наведені в переліку за номерами 1,
3, 5, 10);
3) принципи припинення ПКП (наведені в переліку за номерами 1-3, 6);

96

4) принципи усунення наслідків ПКП (наведені в переліку за номерами 1,
3, 6-10);
5) принципи юридичної відповідальності за ПКП (наведені в переліку за
номерами 1, 4-5, 7-8).
Застосування принципів АПП ПКП може мати місце як безпосередньо, так
і шляхом розкриття їхнього змісту в правових нормах. Оскільки принципи є
лише «дороговказами», то пріоритетним напрямом їх застосування є другий, за
якого, вони знаходять своє втілення у конкретних приписах, що виключають
багатозначне тлумачення і застосовуються передбачено. Під час формулювання
пропозицій змін до чинного законодавства доцільно виходити із дотримання
наведених вище принципів, оскільки стан їх дотримання відображає стан
захищеності СКП.

2.2.

Суб’єкти

адміністративно-правової

протидії

порушенням

корпоративних прав.
Виходячи з розуміння АПП саме як сукупності форм та методів діяльності
суб’єктів публічної адміністрації, обґрунтовано слід вважати суб’єктами такої
протидії саме суб’єктів владних повноважень. Під суб’єктами владних
повноважень законодавець розуміє органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, їхніх посадових чи службових осіб, інших суб'єктів при
здійсненні

ними

публічно-владних

управлінських

функцій

на

основі

законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або
наданні адміністративних послуг (п.7 ч.1 ст.4 Кодексу адміністративного
судочинства України в новій редакції) [117].
Досліджуючи діяльність суб’єктів владних повноважень в конкретній
сфері суспільних відносин, слід поділяти їх на суб’єктів загальної та
спеціальної компетенції. В контексті предмета дослідження, суб’єктами
владних повноважень загальної компетенції, діяльність яких має вплив на
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учасників корпоративних правовідносин, є Верховна Рада України як єдиний
орган законодавчої влади в Україні, Президент України як глава держави, суди,
КМУ як вищий орган в системі органів виконавчої влади. При цьому не можна
ототожнювати

суб’єктів

адміністрування,

владних

оскільки

до

повноважень

останніх

і

суб’єктів

недоцільно

публічного

відносити

органи

законодавчої та судової влади.
Водночас, як слушно зазначає Т. Кагановська, визначаючи організаційноправовий бік форми державного управління і державного регулювання, не
можна відокремлювати діяльність органів виконавчої влади від діяльності
органів законодавчої влади [101, с. 153]. Орган законодавчої влади – Верховна
Рада

України

–

реалізує

вплив

на

корпоративні

правовідносини

та

адміністративні правовідносини за участю корпорацій передусім через
прийняття законів, якими визначаються: правові засади функціонування ГТ в
Україні (ЦК, ЗУ «Про АТ», «Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю»); організація і діяльність органів виконавчої влади, які
реалізують владний вплив на учасників корпоративних правовідносин (Закони
України «Про КМУ», «Про центральні органи виконавчої влади»); порядок
проведення адміністративних процедур, результат яких має вплив на учасників
корпоративних правовідносин (ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»); засади юридичної
відповідальності за ПКП (КУпАП, ЗУ «Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні»). Опосередкованим впливом парламенту на ці
правовідносини є реалізація кадрових і контрольних функцій стосовно КМУ та
його членів (наприклад, призначення на посаду Міністра юстиції України).
Визначаючи співвідношення суб’єктів загальної компетенції, про яких
йдеться,

В.

Авер’янов

зазначав,

що

Президента

не

можна

цілком

ідентифікувати з якоюсь однією гілкою влади, і хоча він функціонально і є
«носієм» важливих повноважень виконавчої влади, проте структурно він не
належить до системи органів виконавчої влади [118, с. 11]. Функції Президента
України, як суб’єкта загальної компетенції, в контексті предмета дослідження,
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полягають у: реалізації права законодавчої ініціативи, а також підписанні
законів (чи поверненні їх на доопрацювання) у відповідних питаннях правового
регулювання;

здійсненні

власної

нормотворчості

(наприклад,

указом

Президента України від 23.11.2011 № 1063/2011 затверджено Положення про
НКЦПФР – орган, що здійснює владні управлінські функції стосовно учасників
корпоративних правовідносин); зупиненні дії актів КМУ з мотивів їх
невідповідності Конституції України; опосередковано – у вирішенні кадрових
питань стосовно КМУ (внесення подання про призначення Прем’єр-міністра
України) та складу НКЦПФР (призначення на посади та звільнення з посад
голови та членів комісії).
Предмет дослідження (саме адміністративно-правова, а не будь-яка інша,
протидія) виключає розгляд питань про форми і методи участі судової гілки
влади в протидії ПКП; водночас, не можна оминати увагою вплив судів на дану
сферу правовідносин шляхом прийняття судових рішень як у корпоративних
спорах, так і в адміністративних спорах під час перевірки правомірності
прийняття рішень, вчинення дій чи бездіяльності суб’єктів АПП ПКП.
За слушним твердженням В. Авер’янова, виконавча влада – це найбільш
наближена до населення гілка влади [55, с. 45]. Чільне місце серед суб’єктів
публічної адміністрації належить КМУ як вищому органу в системі органів
виконавчої влади. Його вплив на учасників корпоративних правовідносин має
переважно нормотворчий характер (наприклад, саме постановами КМУ
затверджено модельний статут ТОВ, Порядок розгляду скарг у сфері державної
реєстрації). Інші повноваження уряду мають переважно загальний характер
(наприклад, в законі зазначено, що уряд «вживає заходів щодо захисту прав і
свобод, гідності, життя і здоров’я людини та громадянина від протиправних
посягань» [119], водночас не конкретизується, які саме заходи маються на
увазі), адже

до функцій

уряду переважно не входить безпосереднє

правозастосування.
Через те, що повноваження КМУ мають загальний характер, доречно
окремо дослідити саме діяльність органів, що безпосередньо формують та
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реалізують державну політику у сферах, пов’язаних з корпоративними
правовідносинами. Водночас, увагу потрібно приділити і Міжвідомчій комісії з
питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та
захопленню підприємств, яка є тимчасовим дорадчим органом КМУ. До її
завдань віднесено, зокрема, сприяння забезпеченню координації дій державних
органів з питань захисту прав інвесторів, посилення протидії незаконному
поглинанню та захопленню підприємств [120]. Аналіз Положення про неї
дозволяє дійти висновку про те, що вона не має самостійної компетенції, а
створена через необхідність узгодження дій різних суб’єктів. Водночас, на
сьогодні невідомо про нові проекти, пропозиції та рекомендації, розроблені
комісією. Це ставить під сумнів дієвість роботи такого органу; водночас,
ефективність його діяльності можна поліпшити через використання сучасних
засобів зв’язку з громадськістю – можливості подавати звернення в режимі
«онлайн», відкриття «гарячої лінії» для опрацювання звернень з приводу ПКП і
передання їх за належністю.
Подібні комісії утворено також і на обласному рівні. Наприклад,
розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від
18.10.2013 № 491 було створено обласну комісію з питань захисту прав
інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств
[121].
З’ясовано, що серед центральних органів виконавчої влади суб’єктом АПП
ПКП є Мін’юст. Так, до завдань цього міністерства входить забезпечення
формування та реалізація державної політики у сфері державної реєстрації
юридичних осіб, у сфері організації примусового виконання рішень у сфері
нотаріату [122].
Саме ці сфери державної політики мають безпосередній вплив на стан
захищеності корпоративних прав, у зв’язку з тим, що:
- державна реєстрація юридичних осіб передбачає офіційне засвідчення та
фіксацію виключно документально підтверджених фактів найважливіших змін
у правовому статусі юридичних осіб (наприклад, зміна положень статуту,
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реорганізація, зміна керівника), а, отже, державна реєстрація може та має
виконувати функцію «фільтру» від ПКП;
- примусове виконання рішень є завершальною стадією судових
проваджень, в тому числі щодо захисту порушених СКП (наприклад, про
витребування акцій, про застосування наслідків недійсності правочину,
вчиненого виконавчим органом товариства з перевищенням повноважень, про
відшкодування збитків, заподіяних товариству його посадовою особою), і
водночас є адміністративним провадженням, від ефективності якого залежить
остаточне виконання рішень судів та інших органів про захист СКП;
- нотаріат, як система суб’єктів делегованих повноважень, при вчиненні
нотаріальних дій (таких, як засвідчення справжності підписів на установчих
документах та рішеннях органів товариства, вчиненні виконавчих написів про
стягнення дивідендів) посвідчує за встановленим порядком факти, що мають
визначальне значення для набуття та здійснення СКП.
Мін’юст виконує наступні види повноважень у сфері АПП ПКП:
нормотворчі; правотлумачні (інтерпретаційні); забезпечувальні; контрольнонаглядові;

адміністративно-юрисдикційні;

адміністративно-процедурні.

Виявлено, що значення для АПП ПКП мають такі повноваження Мін’юсту:
1) повноваження у сфері державної реєстрації юридичних осіб (підпункти
83-5 – 83-11 п.4 Положення про Мін’юст, затвердженого Постановою КМУ від
02.07.2014 № 228, далі – Положення);
2) повноваження у сфері організації примусового виконання рішень
(підпункти 83-21 – 83-25, 83-27 – 83-28 п.4 Положення);
3) повноваження у сфері організації нотаріату (підпункти 69 – 71, 83-12 п.4
Положення) [122].
Встановлено, що сфера компетенції Мін’юсту щодо протидії ПКП
зводиться до діяльності у трьох напрямках: державна реєстрація юридичних
осіб, примусове виконання рішень і нотаріальна діяльність. Отже, необхідно
дослідити правовий статус суб’єктів, що уповноважені на провадження цієї
діяльності.
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Згідно з положеннями абз.4 п.14 ч.1 ст.1 ЗУ «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,
державну реєстрацію юридичних осіб покладено на: виконавчі органи
сільських, селищних та міських рад; Київську та Севастопольську міські,
районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації;
нотаріусів; акредитованих суб’єктів [113].
Під час реформи у сфері державної реєстрації були внесені зміни до інших
актів законодавства, зокрема в п.3 ч.1 ст.1 ЗУ «Про адміністративні послуги»
було віднесено державного реєстратора та суб’єкта державної реєстрації до
суб’єктів надання адміністративних послуг [114]. Згідно з підпунктом 7 п. «б»
ч.1 ст.38 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», до відання виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження,
серед яких – державна реєстрація у встановленому порядку юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців [123]. ЗУ «Про нотаріат» передбачає, що на
нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах або займаються
приватною нотаріальною діяльністю, законом може бути покладено вчинення
інших дій, відмінних від нотаріальних, з метою надання їм юридичної
вірогідності [124], тобто розмежовано функцію з державної реєстрації
юридичних осіб та функцію із вчинення нотаріальних дій.
Водночас, зміни, внесені під час доповнення переліку суб’єктів державної
реєстрації нотаріусами, не були повними. Зокрема, постановою КМУ від
21.12.2016 № 990 було затверджено Порядок здійснення контролю у сфері
державної реєстрації [125], що передбачив проведення перевірок щодо
суб’єктів державної реєстрації (в тому числі й нотаріусів) із правом
витребування в останніх копій документів. Водночас, ч.12 ст.8 ЗУ «Про
нотаріат» передбачає надання нотаріусами копій документів «з метою
організації нотаріальної діяльності» [124]. Слід констатувати відсутність в НПА
поняття нотаріальної діяльності, а деякі дослідники (наприклад, І. Фріс)
ототожнюють нотаріальну діяльність та нотаріальні дії, зазначаючи, що
«нотаріальна діяльність є єдиним цілим, яке поділяється на окремі види. Усі ці
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види чітко закріплені у ст.34 Закону» [126, с. 49]. Наказ Мін’юсту від 17 лютого
2014 року № 357/5 до завдань перевірки відніс «перевірку дотримання
державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій, у
тому числі під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень» [127], але жодним чином не регулює проведення
перевірки виконання вимог законодавства нотаріусом як суб’єктом державної
реєстрації юридичних осіб.
Таким чином, нотаріус не вправі виконувати вимоги Порядку здійснення
контролю у сфері державної реєстрації, оскільки державна реєстрація
юридичних осіб не належить до нотаріальної діяльності, а ст.8 ЗУ «Про
нотаріат» не передбачає надання нотаріусами органам юстиції документів, не
пов’язаних із нотаріальною діяльністю. Крім того, в законі відсутня така
підстава для зупинення нотаріальної діяльності, як ненадання документів на
вимогу комісії, яка здійснює контролю у сфері державної реєстрації: положення
п.4 ч.1 ст.29-1 ЗУ «Про нотаріат» повністю кореспондують нормі ч.12 ст.8
цього ж ЗУ і обмежують підставу відповідальності нотаріуса ненаданням
документів, пов’язаних з нотаріальною діяльністю. Таким чином, нотаріусів
віднесено до суб’єктів державної реєстрації, однак фактично виключено з числа
суб’єктів, діяльність яких можливо перевірити, що, на жаль, сприяє
проведенню незаконних реєстраційних дій, що має прямий негативний вплив на
корпоративні права.
До суб’єктів, які здійснюють примусове виконання рішень, належать
органи державної виконавчої служби (Мін’юст та органи державної виконавчої
служби, утворені Мін’юстом у встановленому законом порядку) та приватні
виконавці [128]. Розподіл виконавчих проваджень (далі – ВП) між різними
ієрархічними ланками державної виконавчої служби відбувається за критеріями
належності боржника до певних органів чи посадових осіб, та за сумою
стягнення [129].
Втім, існує категорія ВП, ведення яких незалежно від суми зобов’язань
було б більш доцільно доручити органам «обласної» ланки. Складність цієї
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категорії пояснюється особливостями представництва стягувача, пов’язаними з
потребою в унеможливленні зловживання повноваженнями виконавчим
органом товариства. Зміни у господарському процесуальному законодавстві
створили категорію «похідних» позовів, в яких учаснику (акціонеру)
товариства, якому належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих
акцій) товариства, надано право представляти інтереси товариства як позивача
у справах про відшкодування збитків, завданих ГТ його посадовою особою; при
цьому, посадова особа (відповідач) не вправі представляти товариство та
призначати представника для участі у справі. ВП є завершальною стадією
судового провадження, тому подібні механізми здійснення представництва
мали б бути запроваджені й в ЗУ «Про ВП». Деякі зміни (які, водночас, не мали
системного характеру) було внесено під час ухвалення судової реформи у 2017
році. Особливості здійснення представництва ускладнюють проведення ВП,
оскільки потребують збирання, перевірки й обробки більшої кількості
інформації, залучення більшої кількості осіб на стороні стягувача до участі у
провадженні, що зумовлює більші витрати часу і потребує більшого рівня
кваліфікації державних виконавців. Водночас, кількість таких виконавчих
проваджень не є значною. Про це свідчать статистичні дані щодо кількості
оголошень у таких справах на офіційному сайті ВГСУ: так, на кінець серпня
2017 року тут було розміщено лише 38 оголошень, які стосувалися 17 судових
справ [130] (тобто в середньому менше 1 справи на одну область). Отже,
виконання за цією категорією виконавчих документів доцільно незалежно від
суми зобов’язання доручити відділам примусового виконання рішень управлінь
державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції.
При з’ясуванні напрямів діяльності органів юстиції у сфері протидії ПКП
висловлювалась теза про те, що нотаріат посвідчує за встановленим порядком
факти, що мають визначальне значення для набуття та здійснення СКП.
Водночас, належність нотаріату до суб’єктів владних повноважень є
дискусійною. Зокрема, П. Макушев вважає, що суб’єкти владних повноважень
– це «органи законодавчої, виконавчої та судової гілок державної влади, органи
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місцевого самоврядування, їх посадові чи службові особи, державні службовці,
інші юридичні та фізичні особи, наділені сукупністю прав і обов’язків
державних органів, при здійсненні ними владних функцій на основі
законодавства» [93, с. 418]. Тобто, визначення суб’єкта владних повноважень
пов’язується з належністю його до гілок державної влади (державних органів)
чи місцевого самоврядування. Водночас, нотаріат не належить ні до органів
державної влади, ні до органів місцевого самоврядування.
Втім, існує інша думка. Так, Р. Мельник і В. Бевзенко вказують на те, що
до

суб’єктів

публічної

адміністрації

належать

суб’єкти

делегованих

повноважень. Вчені наводять, в якості прикладу суб’єктів делегованих
повноважень, представників самоврядних професій, серед яких нотаріуси, які
виконують функції публічної адміністрації [109, с. 171]. Н. Ільєва пропонує під
нотаріальною діяльністю розуміти дії уповноваженої державою особи, якій
делеговані певні повноваження на посвідчення прав, а також фактів, що мають
юридичне значення, та вчинення інших нотаріальних дій з метою надання їм
юридичної достовірності [131, с. 96]. В. Тищенко розуміє діяльність нотаріату
як об’єкт правового регулювання адміністративного права, адже вчинення
нотаріальної діяльності є пов’язаним з державним управлінням [132, с. 190].
Враховуючи те, що нормативне визначення суб’єкта владних повноважень,
містить згадку про делеговані повноваження [117], а в існуючих дослідженнях
обґрунтовано наявність делегованих повноважень нотаріату, нотаріусів слід
відносити до суб’єктів владних повноважень. В роботі термін «нотаріуси»
поширено також на інших посадових осіб, на яких законом покладено вчинення
нотаріальних дій. Отже, необхідно дослідити діяльність нотаріусів на предмет
участі в АПП ПКП. Встановлено, що така участь полягає у вчиненні
нотаріусами:
1) державної реєстрації юридичних осіб;
2) нотаріальних дій, зокрема: посвідчення довіреностей на право
розпоряджання акціями (частками), на право участі в роботі органів управління
товариства; засвідчення вірності копій рішень органів управління товариства;
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засвідчення справжності підписів на установчому документі, рішенні органу
управління товариства, заяві про вихід з товариства; посвідчення факту
перебування фізичної особи в певному місці (наприклад, для підтвердження
своєчасного з’явлення представника акціонера на загальні збори товариства);
передача заяв та видача свідоцтв про передачу заяв (наприклад, заяв про вихід з
товариства); вчинення виконавчих написів про стягнення дивідендів.
Значний обсяг інструментів у протидії ПКП має також НКЦПФР –
державний колегіальний орган, положення про який затверджено указом
Президента України від 23.11.2011 № 1063/2011. На зазначену комісію
покладено завдання із захисту прав інвесторів шляхом здійснення заходів щодо
запобігання і припинення порушень законодавства про АТ, застосування
санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень [133]. З
наведеного в положенні про НКЦПФР широкого переліку повноважень у сфері
протидії

ПКП більшість сформульовано

через конструкції на

зразок

«визначення порядку», «встановлення порядку», «роз’яснення», «тлумачення»,
що свідчить про значний обсяг правотворчих та інтерпретаційних повноважень
комісії. Разом з тим, діяльність комісії не обмежується правотворчістю і
тлумаченням права, а включає також правозастосування. Правозастосовчі
повноваження комісії, в контексті протидії ПКП, включають в себе:
1) реєстрацію випуску акцій, проспекту емісії акцій та змін до нього, звітів
про результати публічного і приватного розміщення акцій;
2) зупинення, відновлення обігу акцій;
3) заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
4) забезпечення умов для оприлюднення і доступу до інформації про АТ
(емітентів акцій) шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі
даних комісії (stockmarket.gov.ua та smida.gov.ua) та офіційних виданнях комісії
(бюлетень «Відомості НКЦПФР», журнал «Ринок цінних паперів України»;
газета «Цінні папери України»; газета «Бюлетень. Цінні папери України»);
5) проведення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних
зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах АТ;
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6) проведення перевірок діяльності АТ з питань дотримання вимог
законодавства про АТ;
7) розгляд справ про порушення вимог законодавства про АТ та
застосування фінансових санкцій;
8) розгляд справ про АП, передбачені ст.163-5 КУпАП.
Цей список може бути розширено. Зокрема, ефективними адміністративноправовими засобами захисту інвесторів Д. Андреєв називає направлення
матеріалів виїзних і документальних перевірок Комісії до правоохоронних
органів (органів прокуратури, органів внутрішніх справ) з метою проведення
розслідувань на предмет наявності в діях посадових осіб емітентів і
професійних учасників ознак складів злочинів, порушення перед органами
прокуратури України та Міністерством внутрішніх справ України питань про
проведення розслідувань або інших кримінально-процесуальних заходів [51, с.
18].
НКЦПФР має значний ресурс у протидії ПКП. Дослідники відзначають
переваги використання форм діяльності публічної адміністрації перед судовим
захистом порушених прав. Зокрема, Т. Забучинська відзначає високий
професійний рівень працівників комісії, оперативність у її роботі, можливість
застосування санкцій за порушення прав учасників ринку цінних паперів,
доступність подання заяв та скарг, наявність широких повноважень для
встановлення факту порушення права учасника ринку цінних паперів й
відновлення такого права [134, с. 71].
Про ефективність діяльності цього органу свідчить і статистика.
Наприклад, за даними пошуку у загальнодоступній інформаційній базі даних
«Постанови про правопорушення» офіційного сайту smida.gov.ua, за першу
половину 2017 року Центральний апарат та всі територіальні управління
НКЦПФР прийняли 1558 постанов за ЗУ «Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні» стосовно АТ [135]. Практика свідчить, що велике
значення мають результати діяльності цього органу в доказуванні у
корпоративних спорах. Наприклад, рішенням господарського суду Львівської
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області від 14.11.2016 у справі № 914/1814/16, задоволено позов про визнання
недійсним рішення загальних зборів, який ґрунтувався на відсутності кворуму
загальних зборів, оскільки під час реєстрації акціонерів був відсутній
повноважний склад реєстраційної комісії. Як доказ у справі, суд використав
протокол нагляду за реєстрацією акціонерів, складений та підписаний
представниками контрольної групи НКЦПФР [136].
Проте, існуючий потенціал засобів протидії може бути використано лише
стосовно АТ, оскільки лише вони є емітентами цінних паперів. Так, НКЦПФР
здійснює державне регулювання ринку цінних паперів, до яких належать акції
та не належать частки в статутних капіталах ТОВ і ТДВ, в складених капіталах
повних і командитних товариств. Водночас, станом на 01.03.2018, за даними
Державної служби статистики України, в Україні було зареєстровано 583624
ТОВ, 14658 АТ, 1462 ТДВ, 1340 повних товариств, 377 командитних товариств
[137]. Тобто, найбільш поширеним видом ГТ є ТОВ, які становлять 97 % усіх
інших ГТ, і їхня масова частка збільшується (станом на 01.08.2016 зазначений
показник був 96,5 %). Тоді як АТ становлять лише 2,4 % ГТ (що на 0,2 %
менше, ніж аналогічний показник станом на 01.08.2016), тобто компетенція
НКЦПФР поширюється на абсолютну меншість ГТ. При цьому не йдеться про
нагляд за діяльністю деяких ТОВ, які є професійними учасниками фондового
ринку, а йдеться про можливість участі комісії саме у протидії ПКП.
В науковій літературі до цього часу відсутні думки щодо можливості
розширення компетенції НКЦПФР на інші види ГТ, крім АТ. Водночас,
можливість такого розширення існує. Так, до основних завдань комісії
віднесено захист прав інвесторів [133], а інвестиційна діяльність забезпечується
шляхом, зокрема, проведення операцій з корпоративними правами (ч.3 ст.2 ЗУ
«Про інвестиційну діяльність») [138]. Однак, Положення про Державне
агентство з інвестицій та управління національними проектами України [139]
не передбачало жодних правозастосовчих повноважень вказаного органу щодо
захисту СКП; більше того, цей орган було вирішено ліквідувати на підставі
розпорядження КМУ від 31.03.2015 № 290-р. Отже, на сьогодні відсутній
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суб’єкт публічного адміністрування, який би здійснював контроль, нагляд за
дотриманням законодавства про ГТ (крім АТ), накладав би санкції за
порушення вимог цього законодавства. Цим суб’єктом могла б виступити
НКЦПФР, за умов розширення кола її завдань та повноважень. Безумовно, таке
розширення її компетенції потягне витрати фінансового характеру, збільшення
кадрів, тому, з точки зору економічної доцільності, це питання є дискусійним.
Проте, з точки зору необхідності захисту прав та інтересів інвесторів, які
вклали кошти і майно в статутні (складені) капітали ГТ, в тому числі найбільш
поширеного в Україні виду ГТ, можливо було б запровадити принаймні кілька
найбільш ефективних інструментів протидії ПКП на інших ГТ, таких як:
1) на ТОВ і ТДВ – проведення нагляду за реєстрацією учасників,
проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, за
обґрунтованою та завчасно поданою вимогою учасника товариства;
2)

притягнення,

за

наявності

підстав,

посадових

осіб

ГТ

до

адміністративної відповідальності (за умови передбачення в КУпАП складів
АП, що полягатимуть у порушенні вимог законодавства про ГТ) за діяння,
склади яких буде запропоновано в третьому розділі.
Отже, основними суб’єктами АПП ПКП варто визнати:
1) суб’єктів загальної компетенції, до яких належать:
а) Президент України;
б) КМУ;
2) суб’єктів спеціальної компетенції, до яких належать:
а) Мін’юст та його територіальні органи (в тому числі органи державної
виконавчої служби) – при формуванні та реалізації державної політики у сфері
державної реєстрації юридичних осіб, організації роботи нотаріату, здійснення
примусового виконання рішень про захист СКП, прийнятих судами та іншими
органами;
б) державні реєстратори – при проведенні державної реєстрації юридичних
осіб;
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в) державні та приватні нотаріуси – при вчиненні нотаріальних дій,
безпосередньо пов’язаних із виникненням, зміною, припиненням, реалізацією,
захистом СКП, та проведенні державної реєстрації юридичних осіб;
г) НКЦПФР та її територіальні органи – при здійсненні заходів щодо
запобігання і припинення порушень законодавства про АТ, застосуванні
санкцій за порушення цього законодавства;
д) Міжвідомча комісія з питань захисту прав інвесторів, протидії
незаконному поглинанню та захопленню підприємств при КМУ, яка координує
діяльність інших суб’єктів владних повноважень у сфері її компетенції.
АПП ПКП присвячена діяльність одночасно кількох суб’єктів владних
повноважень (у тому числі делегованих повноважень) загальної та спеціальної
компетенції за критерієм завдання діяльності того чи іншого суб’єкта. Ці
суб’єкти мають утворювати не конгломерат, а систему з внутрішніми
субординаційними (вертикальними) та координаційними (горизонтальними)
зв’язками. Як слушно зазначає В. Колпаков, відсутність у структурних
компонентів певної сукупності інтегративних якостей робить зазначену
сукупність конгломеративним утворенням [140, с. 35].
При цьому, такі зв’язки маються не лише всередині системи суб’єктів
публічного адміністрування (тих, що здійснюють АПП), а й поєднують цю
систему з органами законодавчої та судової влади, а також з суб’єктами
корпоративних правовідносин. Схематично ланки системи, лінії внутрішніх та
зовнішніх її зв’язків відображені в додатку до роботи. Зокрема, опис
зовнішнього зв’язку системи суб’єктів АПП ПКП слід почати з діяльності
Верховної Ради України, яка приймає закони, на підставі та в межах яких
здійснюється АПП ПКП (та які є обов’язковими і для суб’єктів корпоративних
правовідносин), а також здійснює кадрові повноваження щодо КМУ. В свою
чергу, Президент України підписує чи ветує закони; здійснює підзаконну
нормотворчість; здійснює кадрові повноваження щодо КМУ і НКЦПФР. Надалі
за схемою, КМУ, як суб’єкт загальної компетенції, здійснює підзаконне правове
регулювання (визначає порядок контролю у сфері державної реєстрації,
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затверджує модельний статут і т.п.); визначає правову основу діяльності
Мін’юсту; поряд з цим, при КМУ функціонує Міжвідомча комісія з питань
захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню
підприємств, яка координує дії інших суб’єктів АПП. Мін’юст, будучи
суб’єктом спеціальної компетенції, забезпечує формування і реалізує державну
політику у сферах державної реєстрації; нотаріату; примусового виконання,
однак переважно вступає у правовідносини з іншими суб’єктами АПП ПКП, а
не безпосередньо з суб’єктами корпоративних правовідносин (винятком є
діяльність комісій з розгляду скарг у сфері державної реєстрації).
Інший «блок» суб’єктів АПП ПКП (на схемі розташований в нижній
частині) має одразу два напрямки взаємодії: внутрішній (в порядку підлеглості,
підконтрольності та підзвітності з суб’єктами вищого рівня) та зовнішній – з
суб’єктами

корпоративних

правовідносин,

вступаючи

з

ними

в

адміністративно-правові відносини. На цих суб’єктів (до яких належать
суб’єкти державної реєстрації юридичних осіб, органи нотаріату, органи
державної

виконавчої служби і

приватні

виконавці, НКЦПФР та її

територіальні органи) за певними винятками, покладена безпосередня
реалізація форм і методів АПП ПКП.
Окремим напрямком є взаємодія суб’єктів АПП ПКП із органами судової
влади, яка полягає у виконанні суб’єктами АПП ПКП рішень судів за
наслідками розгляду спорів приватно-правового характеру (тоді як процес
виконання врегульований нормами публічного права), а також у вирішенні
спорів публічно-правового характеру за участю самих суб’єктів АПП ПКП, під
час яких перевіряється законність їхніх рішень, дій та бездіяльності. При цьому,
як результати виконання судових рішень (в першому випадку), так і результати
вирішення публічно-правових спорів (в другому випадку) мають безпосередній
стосунок до прав та інтересів учасників корпоративних правовідносин.
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2.3. Форми та методи адміністративно-правової протидії порушенням
корпоративних прав.
Аналіз філософських словників свідчить, що формою є зовнішній обрис,
зовнішній вигляд предмета, зовнішнє вираження якого-небудь змісту, а також і
внутрішня будова, структура, певний і визначальний порядок предмета або
порядок протікання процесу на відміну від його «аморфного» матеріалу
(матерії), змісту чи вмісту [100, с. 489]. В роботі дано визначення АПП ПКП як
«сукупності прийнятних форм та методів діяльності суб’єктів публічної
адміністрації…». Саме тому, досліджуючи форми та методи АПП ПКП, слід
дотримуватися існуючих на цей час доктринальних вчень про форми та методи
діяльності суб’єктів публічної адміністрації.
Порівняльний аналіз наукової літератури дає підстави для висновку про
існування суперечності щодо прийнятної термінології, що стосується понять
«державне

управління»

та

«публічне

адміністрування».

Зокрема,

В. Загуменник, В. Мусієнко, В. Проценко оперують терміном «державне
управління», який визначають як підзаконну, юридично-владну форму
державної

діяльності

виконавчо-розпорядчого,

організуючого

характеру,

здійснювану переважно органами виконавчої влади і спрямовану на реалізацію
завдань та функцій держави щодо безпосереднього і безперервного керівництва
економікою,

соціально-культурним

та

адміністративно-політичним

будівництвом у державі [141, с. 45]. Тоді як, наприклад, Т. Гуржій висловлює
думку, що на сьогодні державне управління не є єдиною формою
адміністрування,

тому

вживає

термін

«публічне

адміністрування»

на

позначення діяльності адміністрації щодо упорядкування дій підвладних
суб’єктів, здійснюваної з метою реалізації публічних (загальносуспільних)
інтересів [142, с. 13-15]. Т. Кагановська під державним управлінням розуміє
вплив, здійснюваний усіма органами держави на суспільні відносини і
життєдіяльність людей з метою збереження, упорядкування й забезпечення
їхнього розвитку [101, с. 154].
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Не заперечуючи значення державного управління в сучасних правових
реаліях, доречно визнати, що на сьогодні воно перестало були єдиним способом
діяльності з впливу на підвладних суб’єктів в загальносуспільних інтересах,
надаючи місце іншим формам управління, за яких владні повноваження
реалізують не тільки органи державної влади, а й органи місцевого
самоврядування й суб’єкти делегованих повноважень (зокрема, особи, що
надають публічні послуги, а також окремі види громадських формувань). Для
прикладу згадаємо, що статті В. Авер’янова вживається термін «публічне
управління» на позначення поєднання державного та самоврядного управління
[84, с. 88]. Крім того, В. Колпаков вирізняє поняття державного та публічного
управління, вважаючи, що до предмета адміністративного права входять не
лише відносини державного управління, а й інші відносини, а їх сукупність
утворює відносини публічного управління [140, с. 34]. В термінологічній
суперечці між прихильниками понять «управління» та «адміністрування»
важливу роль відіграє розвиток невідомих раніше інститутів, таких як
адміністративні послуги, адміністративний договір, за яких адміністративні
правовідносини можуть розпочатися з ініціативи підвладного суб’єкта
(заявника), який діє без примусу за власною волею, що є далеким від поняття
«управління». Тому, не вдаючись до пошуку «правильної» термінологічної бази
і не претендуючи на остаточне вирішення дискусії, доцільно підкреслити
актуальність і зіставність із сучасним станом розвитку адміністративних
правовідносин саме терміну «публічне адміністрування».
Однак, ґрунтовний аналіз сучасних тенденцій у розумінні форм діяльності
суб’єктів

публічної

адміністрації

неможливий

без

врахування

думок

прихильників обох концепцій. Так, форму державного управління розуміють як
«зовнішньо виражену дію – волевиявлення органу виконавчої влади (посадової
особи), здійснене у рамках режиму законності та його компетенції для
досягнення управлінської мети» [143, с. 94] (З. Гладун), «відмінний за своїм
характером та наслідками спосіб зовнішнього вираження діяльності органів
виконавчої влади» [144, с. 277] (В. Авер’янов, О. Андрійко, І. Голосніченко),
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«зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюють органи виконавчої влади для
реалізації поставлених перед ними завдань» [145, с. 132] (Ю. Битяк,
В. Гаращук, О. Дьяченко, які вживають коротку версію терміну – «форма
управління»), «зовнішній, організаційно-правовий вияв конкретних однорідних
дій органів виконавчої влади та інших суб’єктів державного управління, що
здійснюються ними в межах їх компетенції з метою виконання поставлених
перед ними управлінських завдань і функцій» (В. Загуменник, В. Мусієнко,
В. Проценко) [141, с. 126]. В науковій літературі (Ю. Ведєрніков, В. Шкарупа)
вжито також термін «форми здійснення виконавчої влади», значення якого –
зовні виражені дії, які здійснюються виконавчими органами (посадовими
особами) в процесі виконання виконавчо-розпорядницької діяльності в межах
їх компетенції та які викликають певні наслідки [146, с. 23] .
З іншого боку, під формами діяльності суб’єктів публічної адміністрації
розуміють «зовнішньо виражену дію, волевиявлення суб’єкта публічної
адміністрації (посадової особи), здійснене у рамках режиму законності та його
компетенції для досягнення мети адміністрування – вираження у зовнішньому
вигляді конкретних дій суб’єкта публічної адміністрації, які здійснюються у
процесі їхньої діяльності й спрямовані на реалізацію функцій адміністрування»
[110, с. 136-137] (Т. Коломоєць); «зовнішнє вираження (зовнішнє оформлення)
діяльності суб’єкта публічної адміністрації щодо реалізації своїх функцій у
межах встановленої компетенції» [147, с. 43] (В. Колпаков); схожому поняттю
«форми

публічного

адміністрування»

надається

таке

визначення:

«регламентовані правом види і способи реалізації органами (посадовими
особами) публічної адміністрації наданих їм повноважень» [142, с. 115]
(Т. Гуржій). Поряд із зазначеною термінологією, вживається також термін
«напрям діяльності публічної адміністрації» (О. Андрійко), до яких включають,
наприклад,

забезпечення

права

громадян

на

звернення,

надання

адміністративних послуг [56, с. 108-109].
Таким чином, тенденції в переході з поняття «державне управління» до
поняття «публічне адміністрування» мають місце і у визначенні форм
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державного управління та публічного адміністрування відповідно. Так, якщо в
першому випадку йдеться про зовнішній вияв (вираження) діяльності органів та
посадових осіб виконавчої влади, то в другому – зовнішній вияв (вираження)
діяльності суб’єктів (органів, посадових осіб) публічної адміністрації. Про
причину такої тенденції вже йшлося, і з огляду на специфіку складу суб’єктів
АПП ПКП (до яких входять, наприклад, державні реєстратори, які працюють в
органах місцевого самоврядування, а також нотаріуси), які включають в себе,
але не обмежуються органами виконавчої влади, доцільним є розуміння форм
АПП ПКП саме як форм діяльності суб’єктів публічної адміністрації, а не лише
суб’єктів державного управління.
Реалізація запропонованого переліку завдань АПП ПКП потребує форм
діяльності, безпосередньо пов’язаних із настанням правових наслідків. Так, для
створення умов, що унеможливлюють ПКП, обов’язковим є видання НПА
(наприклад, порядку заміни свідоцтва про реєстрацію акцій); для припинення
спроб ПКП необхідне прийняття відповідного адміністративного акту
(наприклад, рішення про відмову в державній реєстрації змін до статуту ТОВ);
офіційна фіксація факту ПКП відбувається при здійсненні юридично значущої
дії (наприклад, складанні протоколу нагляду за реєстрацією акціонерів для
участі в загальних зборах). Саме тому формами АПП ПКП є, насамперед,
правові форми діяльності суб’єктів публічної адміністрації.
Важливою формою АПП ПКП є адміністративна нормотворчість, яка в цій
сфері представлена, передусім, такими видами НПА: указами Президента
України; постановами КМУ; наказами Мін’юсту; рішеннями НКЦПФР.
Зазначеними видами НПА затверджуються і встановлюються положення,
які регламентують діяльність суб’єктів АПП ПКП; обов’язкові правила
поведінки учасників корпоративних правовідносин; рекомендовані правила
поведінки учасників корпоративних правовідносин; порядок здійснення
адміністративних проваджень, рішення в яких має юридичні наслідки для
учасників корпоративних правовідносин; порядок здійснення контролю,
нагляду за дотриманням норм корпоративного права.
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В науковій думці існує твердження про те, що «потрібно принципово
розмежовувати правотворчість (нормотворчість) та правозастосування, та
намагатися уникати поєднання цих видів діяльності у одній інституції» [148,
с. 28]. Це твердження є слушною думкою, адже розмежування суб’єктів
правотворчості та суб’єктів правозастосування дозволяє на практиці втілити
принципи об’єктивності, передбачуваності та зменшення адміністративного
розсуду (що, як встановлено, належать до принципів АПП ПКП), адже орган,
який затверджує правила поведінки, не є зацікавленим у виникненні
корупціогенних факторів (тобто не намагатиметься спеціально створювати
колізії, розширювати дискреційні повноваження, не зловживатиме оціночними
поняттями тощо). В Україні, у сфері протидії ПКП, зазначена думка врахована
частково: у сфері державної реєстрації юридичних осіб та у сфері нотаріальної
діяльності суб’єктом правотворчості є Мін’юст, тоді як застосування цих норм
покладено на інших суб’єктів. Важливу роль у цьому відіграла реформа з
децентралізації повноважень у сфері державної реєстрації.
Водночас, прийняття підзаконних НПА потребує професійності та
наближеності до реалій правозастосування. Суб’єкт нормотворчості має бути
обізнаний про характер існуючих недоліків у правовому регулюванні, про їхні
потенційні та існуючі наслідки, та своєчасно реагувати на них внесенням
відповідних змін до нормативної бази. Таким чином обґрунтовується
застосування протилежного підходу: поєднання в одній особі суб’єкта
нормотворчості та суб’єкта правозастосування. В Україні, в контексті предмета
дослідження, прикладом такого поєднання є НКЦПФР, яка, на основі ЗУ «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та
фондовий ринок», «Про АТ» та указу Президента України від 23.11.2011
№ 1063/2011 «Про НКЦПФР» самостійно приймає рішення, що є НПА та
застосовуються самою комісією та її територіальними органами у своїй
діяльності.
Основним інструментом діяльності публічної адміністрації називають
адміністративний акт [109, с. 261]. Для забезпечення термінологічної єдності
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термін «адміністративний акт» надалі в дослідженні вжито у значенні
«індивідуальний адміністративний акт», на противагу НПА. Існує значна
кількість класифікацій адміністративних актів. Згідно з систематизованими
В. Тимощуком класифікаціями, вони поділяються: за юридичними наслідками –
на зобов’язуючі, забороняючі, правоуповноважуючі і такі, що містять відмови;
за

змістом

–

на

постановляючі,

установляючі

(констатуючі),

правовстановлюючі та такі, що розв’язують спір; за дією в часі – разові та
постійні; за характером дії щодо особи – обтяжуючі та сприяючі [148, с. 31-32].
Проведено аналіз різновидів адміністративних актів суб’єктів, визначених
у попередньому підрозділі, під час якого визначено, які саме адміністративні
акти є формами АПП ПКП. Нижче подано результати аналізу, згідно з якими,
перелік таких актів включає в себе наступні.
1. Рішення про відмову у державній реєстрації змін до відомостей про
юридичну особу. Перелік підстав для його прийняття визначено у ч.1 ст.28 ЗУ
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань». Цей адміністративний акт належить до: такого, що
містить відмову; постановляючого; разового; обтяжуючого. Так, державний
реєстратор відмовляє у державній реєстрації змін до відомостей про юридичну
особу, якщо документи суперечать вимогам Конституції та ЗУ [113]:
наприклад, у випадках, якщо зазначена в протоколі загальних зборів кількість
присутніх осіб є нижчою від встановленого кворуму, або якщо протокол
підписано головою загальних зборів, який ними не обирався.
У такий спосіб припиняються спроби ПКП шляхом «відсіювання»
документів, що прямо свідчать про очевидне порушення (таке, яке можливо
виявити із самих лише поданих документів, без дослідження додаткових
доказів). Твердження ілюструється судовою практикою. Так, в ухвалі колегії
суддів Вищого адміністративного суду України від 18.02.2016 у справі
№ К/800/36922/15 касаційний суд погодився із висновками суду апеляційної
інстанції про правомірність залишення державним реєстратором документів без
розгляду через те, що заявник не додав до протоколу зборів інших документів,
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визначених статутом як невід’ємна частина протоколу зборів, а саме –
документа, що став підставою для скликання зборів, а також «не надано ряд
інших документів, передбачених пунктами чинного Статуту, які повинні бути
невід'ємною частиною протоколу зборів» [149]. Касаційний суд спростував
доводи скаржника про те, що державний реєстратор не перевіряє документи на
відповідність статуту. Таким чином, завдяки правомірним діям державного
реєстратора, у подальшому підтриманим судами, спроба ПКП не відбулася.
2. Наказ про повне чи часткове задоволення скарги у сфері державної
реєстрації юридичних осіб, що приймається на підставах, встановлених ст.34
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань» та за процедурою, визначеною Порядком розгляду
скарг у сфері державної реєстрації, затвердженим постановою КМУ від
25.12.2015 № 1128. Суб’єктами розгляду скарг є Мін’юст та його територіальні
органи.

Цей

адміністративний

акт

слід

кваліфікувати

як:

правоуповноважуючий; такий, що розв’язує спір; разовий; обтяжуючий (щодо
суб’єкта оскарження) та одночасно сприяючий (щодо скаржника). При
задоволенні (або частковому задоволенні) скарги приймаються як рішення, що
поновлюють порушені права (наприклад, про скасування реєстраційної дії, про
проведення державної реєстрації), так і рішення про застосування санкцій до
суб’єктів оскарження (наприклад, тимчасове блокування чи анулювання
доступу до реєстру, скасування акредитації, притягнення до дисциплінарної
відповідальності) чи про ініціювання застосування таких санкцій (наприклад,
направлення подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю).
Під час розгляду скарг у сфері державної реєстрації здійснюється фіксація
відомостей про ПКП, які (ці відомості) можуть бути потім використані при
доказуванні під час розгляду судом корпоративного спору. Це підтверджує
судова практика: зокрема, в постанові у справі № 914/377/16 ВГСУ,
підтримуючи висновки судів попередніх інстанцій про недійсність рішення
загальних зборів з підстав відсутності кворуму, наголосив на тому, що «факт
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оформлення протоколу загальних зборів учасників … з порушенням вимог
п.10.9. статуту … щодо правомочності загальних зборів встановлено також у
висновку комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації …
винесеному за результатами розгляду скарги «особи 14» та «особи 4» на дії
державного реєстратора щодо реєстрації змін до відомостей про …, внесених
на підставі спірних рішень загальних зборів учасників товариства» [150].
Ефективність діяльності комісій з розгляду скарг підтверджується даними
статистики. Наприклад, протягом 2016 року Комісією з питань розгляду скарг у
сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції (далі
– ГТУЮ) у місті Києві було розглянуто 234 скарги, з них 58 скарг у сфері
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, з них 18 розглянуто із вирішенням питання по суті, 7
скарг було задоволено [151]. За 5 місяців 2017 року комісією з питань розгляду
скарг у сфері державної реєстрації управління державної реєстрації ГТУЮ в
Одеській області було розглянуто 64 скарги, з них 12 скарг у сфері державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань. Більшість скарг розглянуто у строк до 5 днів [152]. Це в 24 рази
менше від загального строку розгляду господарської справи (зокрема,
корпоративного спору) судом першої інстанції.
3. Адміністративні акти, прийняті державним або приватним виконавцем
під час примусового виконання рішень про захист порушених СКП (наприклад,
виконавчих написів нотаріусів про стягнення дивідендів, наказів господарських
судів про стягнення коштів за договорами про викуп та обов’язковий викуп
акцій тощо).
Перелік постанов, що виносяться при примусовому виконанні рішення,
можливо об’єднати у чотири відносно самостійні групи за метою винесення
адміністративних актів, а саме:
1) адміністративні акти, що обумовлюють рух ВП: початок, тимчасове чи
остаточне припинення, поновлення примусового виконання рішення, зміну
учасників ВП;
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2) адміністративні акти щодо розпорядження майном боржника;
3)

адміністративні

акти

про

покладення

на

боржника

заходів

відповідальності та витрат ВП;
4) адміністративні акти, якими закінчується розгляд скарг на рішення, дії,
бездіяльність виконавців.
Аналіз переліку адміністративних актів, прийнятих під час примусового
виконання рішень, дозволяє стверджувати, що за класифікацією за юридичними
наслідками,

мають

місце

всі

види

(зобов’язуючі,

забороняючі,

правоуповноважуючі і такі, що містять відмови). Проте, за змістом мають
перевагу постановляючі акти, за дією в часі – разові, за характером дії щодо
особи – обтяжуючі акти.
Крім того, законом передбачено, що виконавець приймає також рішення в
інших формах, безпосередньо перелічених в ч.1 ст.13 ЗУ «Про ВП»: «винесення
… попереджень, внесення подань, складення актів та протоколів, надання
доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших
процесуальних документів» [153].
4. Постанови нотаріусів про відмову у вчиненні нотаріальних дій. Вище
вже обґрунтовувалася належність нотаріусів до суб’єктів делегованих
повноважень та наводився перелік нотаріальних дій, безпосередньо пов’язаних
із виникненням, зміною, припиненням, реалізацією, захистом СКП. Проведення
більшості цих дій (крім вчинення виконавчих написів про стягнення
дивідендів) необхідно для надання юридичної вірогідності тим фактам, при
виникненні яких існує ризик ПКП. Так, видача фізичною особою довіреності на
право розпорядження її часткою в статутному капіталі товариства сама по собі
не становить акт захисту СКП. Проте, висока імовірність викривлення дійсного
волевиявлення особи спонукала законодавця передбачити обов’язковість
нотаріального посвідчення довіреностей фізичних осіб. Таким чином, нотаріус
уповноважений державою перевірити наявність в особи достатнього рівня
дієздатності,

вільного

волевиялення,

розуміння

юридичних

наслідків

доручення, перевірити документ, що посвідчує особу, за необхідності –

120

витребувати додаткові документи, та посвідчити довіреність, чим підтвердити
наявність повноважень у представника.
Отже, головною формою АПП ПКП, яка реалізується при здійсненні
нотаріальної діяльності, є прийняття адміністративного акта у формі постанови
про відмову у вчиненні нотаріальної дії. За наведеними вище класифікаціями,
цей адміністративний акт визначається як: той, що містить відмову;
постановляючий;

разовий;

обтяжуючий.

Така

відмова

є

виконанням

нотаріусами закріпленого в абз.5 ч.1 ст.5 ЗУ «Про нотаріат» обов’язку
відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству
України

або

міжнародним

договорам

[124].

Важливість

зазначеного

адміністративного акта як форми АПП ПКП ілюструється наведеними нижче
прикладами. Так, до нотаріуса може звернутися особа, яка назве себе
представником власника частки в статутному капіталі, із наміром укласти
договір про відчуження цієї частки, проте довіреність на ім’я цієї особи
скасована. В свою чергу, нотаріус, за приписами абз.3 п.4 глави 4 розділу I
Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого
наказом Мін’юсту від 22.02.2012 № 296/5, зобов’язаний перевірити дійсність
нотаріально посвідченої довіреності за Єдиним реєстром довіреностей [154], і
якщо довіреність не видавалася або була скасована – у вчиненні нотаріальної
дії буде відмовлено на підставі п.5 ч.1 ст.49 ЗУ «Про нотаріат».
5. Рішення про відмову в реєстрації випуску акцій, рішення про
повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій.
Вони приймаються НКЦПФР та оформлюється у вигляді повідомлення. За
наведеною вище класифікацією адміністративних актів воно належить до: того,
що містить відмову; постановляючого; разового; обтяжуючого акта. Реєстрація
випуску акцій відбувається у разі заснування АТ, їх створенні внаслідок
реорганізації іншої юридичної особи, у разі зміни розміру статутного капіталу
АТ. Виходячи з того, що дослідження присвячено порушенням прав учасника
вже заснованого, створеного товариства, значний інтерес як форма АПП ПКП
викликає рішення про відмову в реєстрації випуску акцій саме у випадку зміни
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розміру статутного капіталу АТ, і насамперед у випадку збільшення розміру
статутного капіталу, адже це є поширеним способом порушення прав
акціонерів.
Підстави для прийняття зазначених вище рішень визначено п.18 і 19
Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу АТ,
затвердженого Рішенням НКЦПФР від 31.07.2012 № 1073; зокрема, серед
підстав для відмови в реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску та проспекту
емісії

акцій

є

визнання

емісії

недобросовісною

[155].

При

цьому,

реєструвальний орган наділений широкими повноваженнями щодо перевірки
достовірності відомостей в документах, поданих для реєстрації випуску акцій, і
з цією метою надано право запросити надання додаткових документів
(ненадання яких може стати підставою для відмови в реєстрації випуску акцій).
Наприклад, товариство провело загальні збори, на яких прийняло рішення
про збільшення розміру статутного капіталу, проте не повідомило деяких
акціонерів про проведення загальних зборів, внаслідок чого ці акціонери не
взяли у ньому участь та не змогли «заблокувати» прийняття змін до статуту
(якщо в акціонера більше 12,5 % акцій, таку можливість він має, адже
кваліфікована більшість у ¾ голосів обчислюється від присутніх на зборах, а
мінімальний кворум зборів становить більше 50 % голосуючих акцій). Тобто,
статутний капітал було збільшено протиправно. Однак, із документів, подання
яких прямо вимагається (зокрема, довідки про персональне повідомлення
акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів), може не
вбачатися факт неповідомлення окремих акціонерів, адже така довідка
складається самим товариством – зацікавленою особою. Водночас, за наявності
обґрунтованого припущення про недостовірність відомостей у довідці,
НКЦПФР вправі запросити надання інших доказів (наприклад – описів
вкладення до цінних листів, фіскальних чеків підприємства поштового зв’язку,
реєстрів поштової кореспонденції, рекомендованих повідомлень), що б прямо
підтверджували факт повідомлення усіх акціонерів про збори. Ненадання таких
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доказів може призвести до відмови в реєстрації випуску акцій, тобто ПКП буде
припинено, а самі права – захищені в адміністративному порядку.
6. Розпорядження про відмову в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу
акцій, скасуванні реєстрації випусків акцій, а також рішення про повернення
документів, поданих для проведення вище перелічених дій, без розгляду.
Приймається також НКЦПФР, і класифікується так само, як і рішення, про яке
йшлося вище. Зупинення, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації
випусків акцій проводяться у випадках, передбачених в п.1 Порядку скасування
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013
№ 737, зокрема – у випадку припинення АТ шляхом ліквідації або
перетворення, або приєднання до АТ, яке є власником акцій товариства, що
припиняється, або власником яких є інше товариство, що приєднується [156].
Актуальність окресленої форми АПП ПКП ілюструється практичним
прикладом. Так, 23.08.2012 загальні збори одного з АТ прийняли рішення про
реорганізацію у ТДВ, після чого товариство звернулося до НКЦПФР із заявою
про скасування реєстрації випуску акцій. Водночас, НКЦПФР відмовила у
вчиненні даної дії, адже товариство, замість того, щоб викупити в акціонерів
акції або обміняти їх на частки в статутному капіталі, закріпило за самим
товариством частку у власному статутному капіталі, яка дорівнювала
заборгованості перед акціонерами. Із таким розпорядженням НКЦПФР
повністю погодився Донецький апеляційний адміністративний суд в постанові
від 04.04.2013 у справі № 812/1258/13-а, якою встановив, що «позивачем
фактично не виконані вимоги щодо здійснення обміну акцій на частки у
статутному капіталі товариства, що створюється під час реорганізації або викуп
акцій до державної реєстрації ТДВ» [157], а отже, спроба ПКП в даному
випадку була своєчасно припинена комісією.
7. Розпорядження НКЦПФР про відмову в заміні свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій. За класифікацією адміністративних актів воно визначається так
само, як і два наведених вище різновиди актів. В контексті дослідження слід
звернути увагу на таку підставу заміни свідоцтва, як зміна найменування
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емітента. На перший погляд, зміна найменування не порушує прав акціонерів.
Водночас, як передбачено в абз.3 ч.2 ст.5 ЗУ «Про АТ», зміна типу товариства з
приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням
[2], тому під зміною найменування АТ може розумітися і зміна типу АТ. Зміна
типу товариства тягне за собою наслідки у вигляді обмеження можливостей
реалізації та захисту СКП, тому спробам незаконної зміни типу товариства слід
перешкоджати, в тому числі, у спосіб відмови в заміні свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій. Вичерпний перелік з двох підстав для такої відмови включає
невідповідність поданих документів вимогам законодавства та відсутність
будь-якого з документів, визначених у п.1 розділу II Порядку заміни свідоцтва
(свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних

цінних паперів у

зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування
іменних цінних паперів у бездокументарній формі [158]. Наприклад: якщо
емітент (АТ) для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій не подасть
копію публікації повідомлення про проведення загальних зборів, коли така
публікація є обов’язковою, то в заміні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
буде відмовлено.
8. Наказ про затвердження плану-графіка проведення перевірок емітента,
наказ про утворення робочої групи для проведення планової або позапланової
перевірки емітента, що приймаються НКЦПФР. Як адміністративні акти, вони
класифікуються як: зобов’язуючі (для емітента) та правоуповноважуючі (для
робочої групи); постановляючі; не належать до разових (мають період дії);
обтяжуючі (адже на підконтрольного суб’єкта покладаються певні обов’язки).
При

цьому

слід

зауважити,

що

саме

проведення

перевірки

не

є

адміністративним актом, а є здійсненням іншої юридично-значущої дії (за
загальноприйнятою

класифікацією

правових

форм

діяльності

суб’єктів

публічної адміністрації), а адміністративним актом є наказ. Про проведення
таких перевірок, як форму АПП ПКП, врегульовану спеціальним НПА [159],
йтиметься нижче.
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9. Постанови та розпорядження у справах про правопорушення на ринку
цінних паперів, що приймаються НКЦПФР. Застосування санкцій за
правопорушення на ринку цінних паперів передбачено ст.11 ЗУ «Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні» [160]. В контексті предмета
дослідження, увага приділяється правопорушенням, що вчиняються АТ та
становлять собою ПКП акціонерів (переважно – права на інформацію про
діяльність товариства).
Відповідно до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства
на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням
НКЦПФР від 16.10.2012 № 1470, визначено перелік адміністративних актів, що
приймаються в межах розгляду справ про правопорушення на ринку цінних
паперів [161]. Розгляд справи закінчується прийняттям постанови про
накладення

санкції

за

правопорушення

на

ринку

цінних

паперів

(зобов’язуючий, констатуючий та постановляючий, разовий, обтяжуючий
адміністративний акт) або про закриття справи про правопорушення на ринку
цінних паперів (правоуповноважуючий, констатуючий та постановляючий,
разовий, сприяючий адміністративний акт. Крім того, можливе винесення
розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери (має
зобов’язуючий, констатуючий та постановляючий, разовий, обтяжуючий
характер).
10. Постанови НКЦПФР у справах про АП, передбачені ст.163-5, 163-11 та
188-30 КУпАП. Положеннями п.1, 3 ч.1 ст.284 КУпАП передбачено винесення
постанов про накладення адміністративного стягнення, про закриття справи
[162]. Перша за класифікацією адміністративних актів кваліфікується як:
зобов’язуючий, констатуючий та постановляючий, разовий, обтяжуючий акт;
друга – як правоуповноважуючий, констатуючий та постановляючий, разовий,
сприяючий акт. Оформлення матеріалів справ відбувається відповідно до
положень Інструкції з оформлення матеріалів про АП НКЦПФР, затвердженої
рішенням НКЦПФР від 26.03.2013 № 432 [163].
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Згаданими вище статтями передбачена адміністративна відповідальність за
діяння посадових осіб АТ, що порушують СКП наприклад – ненадання
акціонеру на його письмовий запит інформації про діяльність АТ в межах,
передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації; вимагання
від акціонера інформації про те, як він голосував на загальних зборах, або
інформації про відчуження такою особою своїх акцій; порушення порядку
скликання або проведення загальних зборів АТ, порядку обрання членів органів
управління товариства, порядку або строку виплати дивідендів за наявності
відповідного рішення загальних зборів; несвоєчасне розкриття інформації на
фондовому ринку; нерозкриття інформації на фондовому ринку; розкриття на
фондовому ринку інформації не в повному обсязі або розкриття недостовірної
інформації; ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень
НКЦПФР або розпоряджень, постанов чи рішень уповноважених осіб НКЦПФР
щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів [162].
За вчинення зазначених порушень притягаються саме фізичні особи, які їх
допустили, що підвищує мотиваційний потенціал цього виду юридичної
відповідальності та створює суттєві складнощі для потенційних порушників.
Така думка підтверджується на практиці. Наприклад, постановою Хортицького
районного суду міста Запоріжжя від 05.07.2016 № 337/1476/16-а закінчено
розгляд справи, в ході якої перевірялася законність постанови про притягнення
до адміністративної відповідальності посадової особи АТ. Голова наглядової
ради допустив протиправну відмову представнику акціонерів ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного
загальних зборів (вважав довіреності, надані представником, непридатними для
представництва інтересів довірителя саме як акціонера). Суд відмовив у позові
та послався на те, що «доводи … про те, що в довіреності має бути зазначено,
що довіритель є акціонером ПАТ … суд знаходить безпідставними. Діюче
законодавство не містить подібних вимог до довіреності, яка видається
акціонером його представнику» [164]. У такий спосіб правильне застосування
норм

права

НКЦПФР

при

здійсненні

адміністративно-юрисдикційних
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повноважень дозволило у дієвий спосіб відреагувати на протиправні дії
посадової особи товариства, що порушували права акціонерів.
Водночас, стосовно вжитої у диспозиціях норм КУпАП термінології слід
зазначити, що учасниками фондового ринку є, зокрема, емітенти; під емітентом
розуміють, в тому числі, юридичну особу, яка від свого імені розміщує емісійні
цінні папери; емітентом акцій є тільки АТ (абз.1-2 ч.2 ст.2, ч.3 ст.6 ЗУ «Про
цінні папери та фондовий ринок») [28], тому такий спеціальний суб’єкт
наведених вище АП, як «посадова особа емітента» чи «посадова особа учасника
фондового ринку» включає в себе, в тому числі, посадових осіб АТ. До
останніх законом віднесено голову та членів наглядової ради, виконавчого
органу, ревізійної комісії, ревізора АТ, а також голову та членів іншого органу
товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства
(п.15 ч.1 ст.2 ЗУ «Про АТ») [2]. На жаль, з огляду на специфіку завдань органу,
що

здійснює

в

даному

випадку

притягнення

до

адміністративної

відповідальності (про яку вже йшлося у попередньому підрозділі), об’єктивна
сторона жодного складу АП не охоплює схожих за суттю діянь посадових осіб
органів управління інших видів товариств, крім АТ (наприклад, дирекції чи
директора, голови загальних зборів, члена наглядової ради ТОВ), що не сприяє
дотриманню СКП учасників таких товариств.
Зазначений вище перелік адміністративних актів не є вичерпним, однак їм
дано детальну характеристику через те, що вони мають безпосередній вплив на
учасників корпоративних правовідносин, за допомогою якого досягається мета
АПП ПКП.
Поряд з адміністративними актами, виділяють також інші юридично
значущі дії, як правові форми діяльності суб’єктів публічної адміністрації, а
отже – інші форми АПП ПКП, тобто ті, що не належать ні до прийняття НПА,
ні до укладення адміністративних договорів, ні до прийняття індивідуальних
адміністративних актів, проте виконання яких спричинює виникнення, зміну,
припинення прав та обов’язків. Аналіз повноважень суб’єктів АПП ПКП дає
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підстави виокремити низку «інших юридично значущих дій», як форм такої
протидії. Нижче подаються результати аналізу.
1. Здійснення Мін’юстом контролю в сфері державної реєстрації
юридичних осіб. Відповідно до п.2 Порядку здійснення контролю у сфері
державної реєстрації, затвердженого постановою КМУ від 21.12.2016 № 990,
контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації здійснюється шляхом
розгляду скарг, поданих відповідно до ЗУ "Про звернення громадян", і
обґрунтованих подань територіальних органів Мін’юсту, а також моніторингу
реєстраційних дій в реєстрах [125]. Отже, перша форма контролю може
здійснюватися й за скаргами власників часток у ГТ, адже така форма звернення
громадян, як скарга, передбачена законом і визначається як «звернення з
вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених
діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян,
посадових осіб» [165] (ч.4 ст.3 ЗУ «Про звернення громадян»). Результати
розгляду такого звернення дозволяють реалізувати завдання АПП ПКП,
зокрема:
- складення довідки про результати камеральної перевірки, із фіксацією в
ній порушень законодавства при проведенні державної реєстрації, дозволяє
поряд з цим виявити і задокументувати факт ПКП, щоб потім використати ці
відомості в корпоративному спорі;
- встановлення факту порушення законодавства про державну реєстрацію
тягне за собою прийняття наказу згідно з Порядком розгляду скарг у сфері
державної реєстрації, в тому числі може мати наслідком скасування
реєстраційної дії, а це веде до повернення у стан, що існував до ПКП.
2. Внесення до ЄДР відомостей про судове рішення щодо заборони
проведення реєстраційної дії, судового рішення про арешт корпоративних прав.
Наявність таких відомостей, відповідно до п.2-3 ч.1 ст.28 ЗУ «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань», є підставою для відмови у державній реєстрації. У внесенні до
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реєстру цих записів полягає фактичне виконання ухвал судів про забезпечення
позовів, переважно пов’язаних з корпоративними правовідносинами.
Цими тимчасовими заходами забезпечується «заморожування» правового
статусу товариства, що зробить можливим у подальшому виконання державним
реєстратором рішення суду, в частині внесення відповідних змін до реєстру, які
поновлюють правове становище, що існувало до порушення. Практична
значущість такої форми АПП ПКП доведена прикладами, серед яких постанова
Донецького апеляційного господарського суду від 04.07.2016 у справі
№ 908/746/16 [166], якою вжито заходів забезпечення позову шляхом заборони
державним реєстраторам проводити реєстраційні дії щодо одного з запорізьких
товариств. Суд виходив із ризику зміни складу учасників або розміру
статутного капіталу товариства під час розгляду справи, що унеможливлювало
повернення позивачу у володіння його частки в статутному капіталі. Виконання
таких заходів забезпечення позову є результативним, оскільки після визнання
недійсними оскаржуваних позивачем рішень загальних зборів відновлюється
чинність запису в реєстрі, згідно з яким позивач є учасником товариства.
3. Вчинення нотаріусом виконавчого напису про стягнення дивідендів.
Вище

обґрунтовано

віднесення

нотаріусів

до

суб’єктів

делегованих

повноважень, а відтак суб’єктів АПП ПКП, які здійснюють таку протидію
шляхом прийняття адміністративних актів (постанов, про які вже йшлося) та
вчинення інших юридичних дій (нотаріальних дій, до яких віднесено вчинення
виконавчих написів). Перелік документів, що подаються для одержання
виконавчого напису про стягнення дивідендів, затверджено постановою КМУ
від 29.06.1999 № 1172 і включає, на жаль, документи, які акціонерам не
надсилаються або можуть бути не надіслані з вини товариства (витяг з
протоколу загальних зборів АТ, витяг з переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів, що містить інформацію щодо включення стягувача в
зазначений перелік [167]), тому потребує доопрацювання. Крім того, поза
увагою законодавця залишилося й те, що дивіденди АТ – не єдиний вид виплат
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власникам корпоративних прав, що здійснюються товариствами. Йдеться про
такі виплати, як:
- виплата дивідендів учасникам інших товариств, крім АТ;
- оплата акціонеру вартості викуплених у нього товариством акцій при
викупі та обов’язковому викупі акцій;
- виплата акціонеру, учаснику товариства частини вартості майна
товариства, повернення вкладнику командитного товариства його вкладу при
ліквідації товариства;
- виплата частини прибутку за рік, в якому відбувається вихід
(виключення) учасника повного товариства, повного учасника командитного
товариства;
- виплата вартості внеску учаснику повного товариства, повному учаснику
командитного товариства, що виходить (якого виключено);
- виплата вартості частки учаснику ТОВ чи ТДВ, що виходить (якого
виключено) з товариства, або його правонаступнику чи спадкоємцю.
Отже, така форма АПП ПКП, як вчинення виконавчих написів, не повною
мірою реалізована в Україні, адже має більше можливостей, які слід
використати. Це розвантажить господарські суди, зробить захист порушених
СКП більш швидким, менш витратним, а отже – ефективнішим.
4. Складення НКЦПФР акту про правопорушення на ринку цінних паперів
(щодо порушень законодавства про АТ, зокрема передбачених п.3-6 ч.1 ст.11
ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»), протоколу
про АП (щодо того, яке передбачене ст.163-5 КУпАП). Ці юридичні дії
полягають в офіційній фіксації факту порушення законодавства про АТ, або
факту вчинення АП. У подальшому, на обставинах, викладених у цих
документах, можуть ґрунтуватися висновки у постановах, прийнятих за
наслідками розгляду справ. Тому вчинення зазначених юридичних дій дозволяє
вирішити таке завдання АПП ПКП, як виявлення та документування (фіксація)
факту ПКП, збереження доказової бази. Тоді як у вирішенні завдання з
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притягнення суб’єктів порушень до юридичної відповідальності ця форма АПП
має проміжний характер.
5. Перевірка НКЦПФР діяльності АТ, як емітента цінних паперів. В
контексті предмета дослідження, слід звернути увагу на перевірки саме
додержання законодавства про АТ. Значний перелік підстав для проведення
позапланової перевірки включає в себе, зокрема, письмове повідомлення про
ознаки порушення законодавства про цінні папери та/або АТ, а також
ініціативу Органу контролю у разі безпосереднього виявлення ознак порушення
емітентом вимог законодавства про цінні папери та/або АТ (підпункти 1, 3 п.2
Розділу II Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів,
затвердженого рішенням НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178) [159], що дає широкі
можливості для оперативного виявлення, фіксації ПКП, з метою подальшого їх
захисту та притягнення винних осіб до відповідальності.
6. Проведення НКЦПФР нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням
загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних
зборах АТ. Для проведення такого нагляду необхідним є наявність підстав, в
тому числі наявність звернень акціонерів. У минулому єдиним критерієм
задоволення такого звернення було те, що «звернення до Комісії повинні бути
обґрунтованими» [168], і жодним НПА не було передбачено підстави, з яких
слід вважати звернення обґрунтованим, а також випадки обов’язкового
призначення представників для здійснення нагляду. Однак, чинним НПА в цій
сфері [169] вже передбачено критерії, наявність яких є підставою для
проведення нагляду (зокрема, суть питань порядку денного, наявність санкцій
за порушення законодавства під час скликання та проведення загальних зборів,
наявність корпоративних спорів, кількість акціонерів та розподіл акцій тощо).
Тому положення, які

визначають підстави

здійснення

нагляду,

були

доопрацьовані з метою запобігання як зловживань правами з боку суб’єктів
звернення, так і зловживань повноваженнями посадовими особами НКЦПФР.
Вище було дано характеристику формам АПП ПКП та дано їх орієнтовний
перелік, відповідно до класифікації правових форм діяльності суб’єктів
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публічної адміністрації. Специфіка предмету дослідження вимагає вироблення
власної класифікації форм АПП ПКП. Враховуючи викладене, можливим є
застосування таких класифікацій:
1) за колом об’єктів, на яких поширює дію форма:
а) форми загальної (знеособленої) дії: адміністративна нормотворчість,
прийняття

інтерпретаційних

актів,

видання

рекомендацій,

типових

корпоративних норм;
б) форми індивідуальної (спеціальної) дії: прийняття індивідуальних
адміністративних актів, вчинення інших юридично значущих дій;
2) за стадією застосування форми:
а)

позастадійні

(повсякденні):

застосовуються

без

попереднього

встановлення факту чи імовірності виникнення ПКП (наприклад, моніторинг
реєстраційних дій, перевірка емітента акцій);
б) початкові (випереджувальні): застосовуються при виявленні імовірності
ПКП, або спроби порушення, або триваючого порушення (наприклад,
прийняття

розпорядження

про

визнання

додаткової

емісії

акцій

недобросовісною, постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії, внесення
запису про арешт корпоративних прав);
в) ретроспективні (наслідкові): застосовуються за наявності факту
закінченого ПКП (наприклад, прийняття наказу про скасування реєстраційної
дії, прийняття постанови про накладення адміністративного стягнення на
посадову особу АТ, прийняття постанови про накладення арешту на кошти
боржника при виконанні рішень, пов’язаних з ПКП).
Визначення конкретного переліку форм АПП ПКП, надання їх власної
класифікації та дослідження нормативно-правової бази їх здійснення дає
можливість виокремити методи діяльності суб’єктів публічної адміністрації, що
застосовуються під час АПП ПКП.
Методом називають «спосіб практичної і теоретичної діяльності людини,
зумовлений закономірностями руху об’єктивної дійсності і спрямований на
оволодіння нею» [104, с. 287], «спосіб досягнення певної мети, сукупність
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прийомів або операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності» [100,
с. 266]. Отже, поняття «метод» і «спосіб» є тотожними, і метод дає відповідь на
питання «яким чином проводиться діяльність?». При формулюванні визначення
методу АПП ПКП встановлено, що в науці адміністративного права паралельно
існують кілька термінів зі схожими визначеннями, а саме:
- термін «методи державного управління», що визначається як «способи
цілеспрямованого впливу на поведінку громадян, а також діяльність
підприємств і організацій, органів, служб та службовців апарату виконавчої
влади в інтересах забезпечення оптимального рівня виконання вимог
законодавства» [94, с. 108], «сукупність засобів здійснення управлінських
функцій держави, впливу суб’єктів державного управління на об’єкти» [97,
с. 56], «певні способи практичного здійснення органами виконавчої влади та
іншими суб’єктами державного управління владно-організуючого впливу на
керовані об’єкти, що відповідають характеру й обсягу наданих цим суб'єктам
функцій та повноважень (компетенції), а також особливостям керованих
об’єктів» [144, с. 296], «різні організаційно-правові способи та засоби
управлінського впливу з боку органів виконавчої влади та інших компетентних
суб’єктів на волю і поведінку учасників управлінських відносин з метою
досягнення поставленої мети» [141, с. 132-133], «способи цілеспрямованого
впливу на поведінку громадян, а також діяльність підприємств і організацій,
органів, служб та службовців апарату виконавчої влади в інтересах
забезпечення виконання вимог законодавства» [143, с. 88] та як «засоби
практичної реалізації завдань та функцій виконавчої діяльності органів
управління, або інакше спосіб здійснення управлінських функцій, впливу
суб’єкта управління на об’єкт (колектив, групу осіб чи одну особу)» [170, с. 67];
- термін «методи діяльності виконавчої влади», який визначається як
«способи здійснення управлінських функцій і впливу органів виконавчої влади
на керовані об’єкти» [146, с. 124];
- термін «методи діяльності суб’єктів публічної адміністрації», під яким
розуміють «сукупність засобів, способів здійснення функцій суб’єкта публічної
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адміністрації, впливу суб’єктів публічної адміністрації на об’єкти публічної
діяльності» [110, с. 140-141];
- термін «методи публічного адміністрування», якому даються такі
дефініції: «спосіб, прийом практичної реалізації суб’єктами публічного
адміністрування завдань і функцій у повсякденній діяльності на основі
закріпленої за ними компетенції, у встановлених межах і у відповідній формі»
[93, с. 219], «прийоми і способи впливу публічної адміністрації на волю і
поведінку підвладних суб’єктів, спрямовані на забезпечення неухильного
дотримання ними вимог адміністративно-правових актів» [142, с. 62].
Спільним для перелічених визначень є розкриття поняття «метод» через
терміни «спосіб», «засіб», «прийом», тобто зміст методу розкривається через
відповіді на питання «яким чином?», «у який спосіб?», «за допомогою чого?»
тощо. Крім того, у більшості наведених вище визначень йдеться про владний
управлінський вплив суб’єкта на об’єкт з метою реалізації завдань і функцій
суб’єкта. Відмінності в цій термінології є типовими для суперечності між
термінологічною базою, заснованою на дефініціях «державне управління», з
однієї сторони, та «публічне адміністрування», з іншої. А саме: якщо
прихильники першої дефініції вживають поняття методу на позначення способу
діяльності органу виконавчої влади, його посадової особи, то прибічники другої
– на позначення способу діяльності будь-якого суб’єкта, що здійснює владні
управлінські функції в інтересах суспільства. Розуміючи широке коло таких
суб’єктів, доцільно не обмежуватися методами діяльності виключно органів
виконавчої влади (при цьому не применшуючи значення діяльності останніх).
Узагальнюючи наведену термінологію, можливим є визначення методів
АПП ПКП як засобів, способів, прийомів, застосовуваних суб’єктами публічної
адміністрації під час діяльності щодо унеможливлення, встановлення,
припинення, усунення наслідків і реалізації відповідальності за ПКП.
Співвідношення методів та форм АПП ПКП полягають в тому, що якщо форма
– це зовнішнє вираження діяльності суб’єкта (як відбувається її документальне
та / або процедурне оформлення), то метод – це спосіб впливу на об’єкт
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діяльності (яких правових наслідків зазнає об’єкт впливу в результаті
застосування методу).
Аналіз НПА, якими регламентовано окремі форми такої діяльності (про які
вже йшлося), дає підстави для висновку про поширеність наступних методів.
1. Метод регулювання, який характерний для прийняття НПА, що
визначають діяльність суб’єктів АПП ПКП, обов’язкових правил поведінки
учасників корпоративних правовідносин (якщо ці правила є нормами
адміністративного права), порядок здійснення адміністративних проваджень,
що стосуються прав учасників корпоративних правовідносин, порядок
здійснення контролю, нагляду за дотриманням норм корпоративного права.
2. Метод переконання, який в даній сфері застосовується при прийнятті
суб’єктами публічної адміністрації НПА, що містять рекомендовані правила
поведінки учасників корпоративних правовідносин. Крім того, цей метод дістає
вияв у застосуванні нечисленних заохочувальних норм (наприклад, за
приписами ст.63 ЗУ «Про ВП», боржник вправі уникнути штрафу, якщо у
строк, передбачений ч.6 ст.26 цього закону, добровільно виконає рішення
немайнового характеру – наприклад, рішення про зобов’язання товариства
вчинити дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів).
3. Метод прямого впливу, який реалізується під час здійснення переважної
більшості форм АПП ПКП. Цей метод притаманний прийняттю НПА (крім тих,
що містять рекомендовані правила поведінки учасників корпоративних
правовідносин) та адміністративних актів у даній сфері. Проаналізовані форми
діяльності реалізуються через владний припис, який не залишає варіантів
подальшої поведінки всупереч волі суб’єкта, який здійснив припис (наприклад,
відмова в державній реєстрації унеможливлює подання тотожного комплекту
документів особі до того, як будуть виправлені недоліки, на які вказав суб’єкт
реєстрації). Втім, застосування методу прямого впливу залишає можливість
суб’єкта, права якого порушені, оскаржити НПА або індивідуальний
адміністративний акт.

135

4. Метод примусу, який має логічний зв’язок із методом прямого впливу і
подекуди застосовується одночасно з першим. В АПП ПКП використовуються
всі групи заходів адміністративного примусу, зокрема:
- прикладом заходу адміністративного запобігання можна вважати
проведення НКЦПФР нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням
загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків в АТ;
- до заходів адміністративного припинення можливо віднести прийняття
рішення про визнання додаткової емісії акцій недобросовісною, внесення до
реєстру відомостей про судове рішення про арешт корпоративних прав;
- заходом адміністративного стягнення є накладення штрафу за порушення
порядку проведення загальних зборів АТ.
5. Метод непрямого впливу. Застосовується при вчиненні інших юридично
значущих дій, та прийнятті індивідуальних адміністративних актів, які
залишають для особи варіанти поведінки. Наприклад, наявність наказу про
затвердження плану-графіка проведення перевірки емітентів, до якого
включено АТ, стимулює останнє усунути всі наявні ПКП та не вчиняти нові, з
метою уникнути притягнення до юридичної відповідальності. Під час
провадження у справах про АП, пов’язані з ПКП, правопорушник, в якості
варіанту поведінки, може обрати визнання вини, негайне припинення
порушення та усунення його наслідків (в тому числі відшкодування збитків),
що буде визнано обставинами, що пом’якшують відповідальність, та враховано
при накладенні адміністративного стягнення.
6. Методи контролю та нагляду. У сфері правовідносин, що розглядається,
контроль застосовується стосовно суб’єктів державної реєстрації юридичних
осіб та щодо АТ, як емітентів цінних паперів; сфера застосування нагляду –
збирання відомостей про порушення законодавства під час реєстрації
акціонерів, проведення загальних зборів, голосування та підбиття його
підсумків на загальних зборах АТ. На жаль, на інші види ГТ не поширюються
контрольно-наглядові повноваження у сфері дотримання корпоративного
законодавства, що звужує можливості держави у своєчасному виявленні,
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фіксації та припиненні його порушень, перекладаючи цей тягар на осіб, чиї
права порушено, та змушуючи їх самостійно збирати докази для подальшого
використання у судах.
Кожен із наведених методів в рівній мірі може належати як до
адміністративних, так і до економічних методів діяльності суб’єктів публічної
адміністрації. Перша складова полягає у безпосередній дії відповідної форми
діяльності на права та обов’язки, друга складова – у створенні для потенційних
порушників СКП умов, за яких порушення є економічно невигідним.
Наприклад, якщо при проведенні загальних зборів АТ, на підставі рішення яких
подано документи для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, будуть
виявлені істотні порушення закону, це призведе до відмови, після якої
товариство буде змушено витрачати час і кошти на скликання нових загальних
зборів. Проявом адміністративного методу тут є винесення розпорядження про
відмову в заміні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, тоді як економічний
метод має вияв у тому, що передбачення такої підстави для відмови спонукає
посадових осіб товариства дотримуватися вимог закону при скликанні й
проведенні загальних зборів, адже інше означатиме додаткові витрати для
товариства та буде економічно невигідним.
Дослідження сфер застосування методів АПП ПКП дозволило виробити
власну

класифікацію

таких

методів.

За

спрямованістю

на

суб’єктів

корпоративних правовідносин пропонується розрізняти:
а) методи безпосередньої спрямованості: їх застосування породжує правові
наслідки одразу для порушника СКП чи потерпілої особи (наприклад,
застосування методу контролю у випадках перевірки діяльності емітента акцій);
б) методи опосередкованої спрямованості: їх застосування породжує
правові наслідки для інших суб’єктів публічного адміністрування, діяльність
яких, в свою чергу, впливає на суб’єктів корпоративних правовідносин
(наприклад, застосування моніторингу реєстраційних дій).
Серед методів АПП ПКП переважно застосовуються методи регулювання
та прямого впливу. Водночас, неможливо назвати найбільш чи найменш
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важливий метод, адже кожна з наведених у дослідженні форм протидії
характеризується використанням саме конкретного (конкретних) методу
(методів). І при цьому сукупність завдань АПП ПКП вирішується не одною, а
усіма формами протидії, залежно від стадії порушення, характеру порушення,
виду ГТ, наявності в конкретного суб’єкта публічної адміністрації повноважень
протидіяти порушенню, та конкретного змісту цих повноважень.
Висновки до розділу 2.
1. На основі виокремлених актуальних напрямків впливу держави на
суб’єктів корпоративних правовідносин запропоновано під АПП ПКП вважати
сукупність прийнятних форм та методів діяльності суб’єктів публічної
адміністрації щодо унеможливлення, встановлення, припинення, усунення
наслідків і реалізації відповідальності за порушення СКП. Під механізмом АПП
ПКП доцільно розуміти систему елементів: принципів та ідей, норм та
приписів,

суб’єктів

публічного

адміністрування,

форм

і

методів

їх

нормотворчої, правоінтерпретаційної та правозастосовчої діяльності у сфері
АПП ПКП.
2. Сформульовано основні цілі АПП ПКП – зникнення проявів
протиправного одержання контролю над виконавчими органами товариств,
повернення законним власникам СКП можливості здійснювати всі передбачені
ними правомочності; припинення зловживання учасниками товариств своїми
СКП на шкоду іншим учасникам; усунення можливості виконавчих органів
товариств діяти на шкоду товариствам та повернення товариств у становище,
що існувало до порушень; припинення випадків порушення прав міноритарних
учасників (акціонерів) товариств та усунення наслідків вже вчинених
порушень.
3. З’ясовано, що залежно від стадії ПКП, завданнями АПП таким
порушенням мають бути: створення умов, які унеможливлюють ПКП, або
обтяжують процес порушення, або усувають фактори (чинники) порушення,
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або збільшують втрати, які несе порушник; припинення спроби ПКП;
виявлення та документування (фіксація) факту ПКП, збереження доказової
бази; унеможливлення подальшого розвитку порушення, що розпочалося, до
моменту остаточного вирішення спору про порушення; усунення наслідків
порушення, повернення у стан, що існував до порушення, остаточне
відновлення (захист) порушених прав; встановлення суб’єктів порушення та
притягнення їх до юридичної відповідальності.
4.

Доведено,

що

серед

загальних

та

спеціальних

принципів

адміністративного права та інших принципів, чільне місце при здійсненні АПП
ПКП мають посідати такі засади (починаючи від найбільш значущої):
оперативності,

своєчасності

і

розумного

строку;

пріоритету

заходів

попередження та припинення; доступності та забезпечення права на захист;
неприпустимості

застосування

заходів

адміністративного

примусу

за

анонімними, повторними після розглянутих, та іншими безпідставними
заявами, недопущення зловживання правами (грінмейлу); невідворотності
юридичної

відповідальності

порушника;

за

ПКП,

забезпечення

доведеності

вини

ефективності й результативності; пріоритету прав учасників

(акціонерів) товариств над інтересами менеджменту (виконавчих органів)
товариств;

передбачуваності

та

зменшення

адміністративного

розсуду;

забезпечення права на адміністративне та судове оскарження рішень, дій,
бездіяльності

суб’єктів

публічної

адміністрації,

що

порушують

СКП;

об’єктивності, рівноправ’я, рівних можливостей та недискримінації.
5. Досліджено особливості діяльності суб’єктів публічної адміністрації, що
здійснюють АПП ПКП, проаналізовано повноваження цих суб’єктів, визначено
сферу їхньої компетенції, дотичну до предмету дослідження, надано пропозиції
щодо поліпшення ефективності їх діяльності. Виявлено, що суб’єктами АПП
ПКП спеціальної компетенції є: Мін’юст та його територіальні органи (в тому
числі органи державної виконавчої служби) – при формуванні та реалізації
державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб, організації
роботи нотаріату, здійсненні примусового виконання рішень про захист СКП,
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прийнятих судами та іншими органами; державні реєстратори – при проведенні
державної реєстрації юридичних осіб; державні та приватні нотаріуси – при
вчиненні нотаріальних дій, безпосередньо пов’язаних із виникненням, зміною,
припиненням, реалізацією, захистом СКП; НКЦПФР та її територіальні органи
– при здійсненні заходів щодо запобігання і припинення порушень
законодавства про АТ, застосуванні санкцій за порушення цього законодавства;
Міжвідомча комісія з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному
поглинанню та захопленню підприємств при КМУ, яка координує діяльність
інших суб’єктів владних повноважень у сфері її компетенції.
6. Проаналізовано та охарактеризовано форми і методи АПП ПКП. До
форм такої протидії віднесено: адміністративну нормотворчість (яка полягає,
передусім, у розробці та прийнятті указів Президента України, постанов КМУ,
наказів Мін’юсту, рішень НКЦПФР), прийняття адміністративних актів (таких,
як рішення про відмову у державній реєстрації змін до відомостей про
юридичну особу; наказ про повне чи часткове задоволення скарги у сфері
державної реєстрації юридичних осіб; адміністративні акти, прийняті під час
примусового виконання рішень про захист порушених СКП; постанови про
відмову у вчиненні нотаріальних дій; рішення про відмову в реєстрації випуску
акцій, про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації
випуску акцій та інші, перелік яких міститься в розділі) та вчинення інших
юридично значущих дій (таких, як здійснення контролю в сфері державної
реєстрації юридичних осіб, внесення до реєстру відомостей про судове рішення
щодо заборони проведення реєстраційної дії, арешту корпоративних прав,
вчинення виконавчого напису про стягнення дивідендів, та інші, перелік яких
наведено в розділі). Підтверджено, що АПП ПКП передбачає застосування
широкого обсягу методів, таких як: регулювання, переконання, примусу,
прямого та непрямого впливу, контролю і нагляду.
7. Запропоновано варіанти класифікації форм адміністративно-правової
протидії порушенням корпоративних прав за колом об’єктів, на яких поширює
дію форма – на форми загальної (знеособленої) дії та індивідуальної
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(спеціальної)

дії,

за

стадією

застосування

–

на

форми

позастадійні

(повсякденні), початкові (випереджувальні) та ретроспективні (наслідкові).
Методи адміністративно-правової протидії порушенням корпоративних прав
пропонується класифікувати за спрямованістю на суб’єктів корпоративних
правовідносин – на методи безпосередньої та опосередкованої спрямованості.
8. Висловлено пропозиції з поліпшення ефективності роботи суб’єктів
АПП ПКП в Україні шляхом внесення змін до Переліку документів, за якими
стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі
виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою КМУ від 29.06.1999
№ 1172, Положення про НКЦПФР, затвердженого указом Президента України
від 23.11.2011 № 1063/2011, Інструкції з організації примусового виконання
рішень, затвердженої наказом Мін’юсту від 02.04.2012 № 512/5.
Зміст досліджень, наведений у розділі, опубліковано в 2 статтях у
наукових фахових виданнях України [171, с. 106–110; 172, с. 121–126], 1
збірнику наукових праць [173] і на 4 науково-практичних конференціях [174 –
177].
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РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ ПОРУШЕННЯМ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

3.1. Міжнародний досвід врегулювання питань адміністративноправової протидії порушенням корпоративних прав.
Як ідеться в Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», затвердженій
указом Президента України від 12 січня 2015 року, для підтримки інвестиційної
активності та захисту прав інвесторів потрібно забезпечити ефективний захист
права приватної власності [178]. Імплементація міжнародних практик для
належного захисту прав власності була передбачена Середньостроковим планом
пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 03 квітня 2017 року № 275-р [179].
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони, в ст.387 закріпила домовленість сторін про
співробітництво з питань захисту прав акціонерів, кредиторів та інших
заінтересованих сторін відповідно до вимог ЄС у цій сфері згідно з Додатком
ХХХІV до цієї Угоди, а також з питань подальшого розвитку політики
корпоративного управління відповідно до міжнародних стандартів, а також
поступового наближення до правил та рекомендацій ЄС у цій сфері згідно з
Додатком XXXVІ до цієї Угоди [23].
Вищезгаданий документ містить додатки, в яких є посилання на
необхідність впровадження в національне законодавство положень Директив
Європейської економічної спільноти, Європейського Союзу, Європейської Ради,
Європейського парламенту, інших міжнародних правових документів, в яких
містяться

рекомендації

з

імплементації

їх

положень

в

національне

законодавство – як корпоративне, так і адміністративне. Багато уваги приділено
системі розкриття інформації про діяльність ГТ. При цьому, вказівки на
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необхідність існування такої системи стосуються не лише акціонерних, а й
інших видів товариств. Зокрема, Перша директива Ради від 9 березня 1968 року
«Про узгодження гарантій, яких вимагають держави-члени від товариств у
розумінні другої частини статті 58 Договору з метою захисту інтересів
учасників та третіх осіб, з огляду на встановлення рівності таких гарантій по
всьому Співтоваристві» поширює свою дію на «товариства з іншою формою
обмеженої відповідальності» [180], як зазначено в її преамбулі.
Важливу

роль

в

системі

розкриття

інформації

господарськими

товариствами повинно мати втручання держави, на яку покладаються функції
контролю та нагляду за розкриттям інформації, а також з реалізації заходів
юридичної відповідальності за встановлення правил, які регламентують таке
розкриття. У вищевказаній директиві зазначено, що «Кожна держава-член має
визначити осіб, відповідальних за проведення процедури розкриття. Державичлени запроваджують відповідні санкції принаймні за: непроведення розкриття
документів бухгалтерського обліку та звітності, які вимагаються пунктом (f)
частини 1 статті 2; відсутність у комерційних документах або на веб-сторінці
будь-якого товариства відомостей, обов’язкове розкриття яких передбачено
статтею 4 [180]. Це означає, що директивою надана рекомендація зі створення
товариствами з обмеженою відповідальністю власних офіційних сайтів з метою
розкриття документів (таких, як баланси, звіти про фінансові результати) для
інвесторів,

а

також

створення

суб’єкта

публічного

адміністрування,

відповідального за процедуру розкриття. В Україні положення цієї рекомендації
досить важко втілити в життя через надвисоку кількість товариств з обмеженою
відповідальністю (понад 500000), що ускладнить реалізацію рекомендації,
заважатиме ефективному контролю та нагляду. Її запозичення можливе лише за
умови вироблення критеріїв віднесення ТОВ і ТДВ до таких, які потребують
розкриття інформації (наприклад, одночасне перевищення кількістю учасників
та розміром статутного капіталу товариства певних «межових» значень).
Слід також звернути увагу на взяті Україною зобов’язання з приведення
національного законодавства у відповідність до Принципів корпоративного
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управління Організації економічного співробітництва та розвитку. В ній
звертається увага урядів держав, в тому числі, на забезпечення розкриття
інформації про діяльність товариств, та дотримання вимог щодо прозорості.
Встановлюється невичерпний перелік інформації, що підлягає розкриттю
(результати фінансової та операційної діяльності товариства, володіння
значними пакетами акцій та права голосу, членів ради та правління, розмір
їхньої винагороди тощо), встановлюється вимога до каналів розповсюдження
інформації, які «повинні передбачати рівноправний, своєчасний та не
пов’язаний із надмірними витратами доступ користувачів до необхідної
інформації» [181]. Таким чином, обов’язок держави створити механізм АПП
передбачає, зокрема, запровадження та удосконалення системи розкриття
інформації про ГТ. Однак, як вже вище зазначалося, через надвисоку
поширеність корпоративної форми підприємництва в Україні не можна до всіх
ГТ висувати однакові вимоги щодо розкриття інформації; рівень таких вимог
має відповідати розміру активів товариства та рівню ризику виникнення ПКП в
ньому.
На необхідності функціонування механізму АПП ПКП наголошується
також у Директиві 2004/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від
21.04.2004 «Про пропозиції поглинання». А саме, в ній йдеться про те, що
держави-члени

повинні

призначити

відповідальну

особу

або

осіб,

уповноважених здійснювати контроль над пропозиціями (маються на увазі
відкриті пропозиції придбання контрольного пакету акцій) з метою дотримання
норм, які вони встановлюють або вводять згідно з цією Директивою; у
директиві також наголошується на наявності у держав права «призначати
законодавчі або інші органи, відповідальні за вирішення суперечок та
прийняття рішень щодо порушень правил, що мали місце у ході цінових
пропозицій, та на їх право регулювати, за яких обставин, та чи взагалі учасники
цінової пропозиції можуть вдатися до адміністративних або судових дій» [182].
З цього випливає, що вирішення спорів щодо ціни викупу акцій не лише
судами, а й суб’єктами публічної адміністрації – заохочується Європейським

144

Парламентом та Європейською Радою. В Україні ці положення знайшли
часткову імплементацію, в частині можливості розгляду НКЦПФР скарг на
порушення емітентами законодавства про цінні папери та АТ (наприклад, таку
скаргу можна подати, якщо АТ вживає заходів, що перешкоджають придбанню
значного пакета акцій). Водночас, питання правомірності самого правочину з
придбання пакетів акцій може бути вирішено в Україні виключно судом. Це
випливає з презумпції правомірності правочину, визначеної ст.204 ЦК;
встановлення будь-яких винятків з цієї презумпції потребує обґрунтування з
точки зору доктрини цивільного права, що виходить за межі предмету
дослідження.
Подібним способом (за рішенням адміністративного органу замість
судового рішення) в міжнародній практиці дозволено вирішувати корпоративні
спори стосовно визнання недійсним рішення загальних зборів про поділ
акціонерного

товариства.

Як

зазначається

в

Шостій

директиві

Ради

Європейських Спільнот від 17.12.1982, що базується на статті 54 (3) (g)
Договору про заснування Європейської економічної спільноти «Про поділ
акціонерних товариств», законодавством держав-членів також може бути
передбачено визнання поділу недійсним за рішенням адміністративного органу,
якщо це рішення може бути оскаржене до суду. Процедура визнання поділу
недійсним не може бути розпочата пізніше, ніж через 6 місяців після дати
набрання поділом чинності [183]. Стаття 14 зазначеної вище директиви
передбачає

можливість

запровадження

на

національному

рівні

«адміністративного запобіжного нагляду за законністю проведення поділу»
[183]. Таким чином, застосування форм і методів АПП ПКП під час проведення
поділу акціонерних товариств (зокрема, шляхом нагляду за їх проведенням та
шляхом прийняття адміністративних актів про визнання поділу недійсним) є
таким, що відповідає європейським нормам. Специфіка ролі суду та суб’єктів
публічної адміністрації у вирішенні такого роду спорів в Україні дозволяє
розробити модель, за якої на суб’єкт публічної адміністрації може бути
покладено функції з офіційної фіксації фактів порушення, а також із зупинення
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адміністративних процедур, що випливають з поділу АТ чи інших змін у
правовому статусі АТ, до того, як суд розгляне корпоративний спір. Про
запропоновану модель ітиметься у підрозділі 3.2.
Іншим, передбаченим в міжнародних правових актах, інструментом АПП
ПКП, визначається діяльність органів, уповноважених на здійснення нагляду за
транскордонним злиттям ГТ. В цьому питанні Директива 2005/56/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 26.10.2005 «Про транскордонне злиття
товариств з обмеженою відповідальністю» передбачає контроль за завершенням
і законністю процесу прийняття рішень у рамках кожного із товариств, що
об’єднуються,

який,

відповідно

до

директиви,

повинен

проводитися

національним органом, компетентним по відношенню до кожного із цих
товариств, у той час як контроль за завершенням і законністю транскордонного
злиття повинен проводитися національним органом, компетентним відносно
товариства, що виступає результатом транскордонного злиття. У якості
відповідного національного органу може виступати суд, нотаріус або будь-який
інший компетентний орган, призначений зацікавленою державою-членом [184].
Таким чином, на міжнародному рівні підкреслено значущість реєстраційних
процедур щодо юридичних осіб для захисту СКП, а також безпосередньо
передбачено виконання державним реєстратором контролюючої функції,
зокрема, під час злиття товариств. В Україні законність транскордонного злиття
господарських товариств підлягає перевірці з точки зору дотримання вимог
статей 15 і 17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань» під час державної реєстрації
припинення юридичних осіб, що зливаються, та державної реєстрації
юридичної особи, що утворилася в результаті злиття; зокрема – перевіряється
наявність легалізації та засвідчення вірності перекладу документа, виданого за
кордоном. Тому, Директива 2005/56/ЄС була частково імплементована в
національне законодавство.
Позитивним є також досвід правового регулювання питань АПП ПКП не
лише на рівні міждержавних організацій, а й в законодавстві окремих

146

зарубіжних країн. Було проаналізовано законодавство таких держав, як Велика
Британія, Іспанія, Казахстан, Китай, Латвія, Німеччина, Польща, Сполучені
Штати Америки, Франція, у двох напрямках – нагляд за дотриманням
законодавства про цінні папери та АТ, а також реєстраційна процедура щодо
юридичних

осіб.

Результати

свідчать

про

певну

схожість

правового

регулювання зазначених правових інститутів в цих країнах та в Україні.
Одним з суб’єктів АПП ПКП є орган, що здійснює державне регулювання
ринку цінних паперів. Це викликано особливостями акціонерних товариств, у
яких власниками корпоративних прав є власники акцій. Державне регулювання
ринку цінних паперів властиве не лише Україні; воно широко практикується у
світі. Зокрема, в Сполучених Штатах Америки відповідну функцію здійснюють
два органи – Комісія із цінних паперів та бірж, а також Комісія з товарних
ф’ючерсів. При цьому до компетенції першої віднесено регулювання випуску
та продажу цінних паперів, захист інтересів інвесторів, контроль за
забезпеченням розкриття інформації на фондовому ринку. Тоді як у
Великобританії, Німеччині діяльність подібних

органів (Управління з

фінансового регулювання та контролю – у Великобританії, Федеральне
управління фінансового нагляду – в Німеччині) має більше спрямування на
фінансові установи та фінансові послуги, ніж на акціонерні товариства [185].
В законодавстві зарубіжних країн приділено достатньо уваги розкриттю
інформації АТ в загальнодоступних державних базах даних, в тому числі
інформації про загальні збори. Наприклад, у відповідності до ст.87 глави IX
Закону Китайської Народної Республіки «Про цінні папери», про питання,
вирішені на загальних зборах акціонерів, повідомляється орган, що регулює
питання цінних паперів при Державній Раді з метою подальшої реєстрації у
відповідності до закону, а також оприлюднюється відповідна публічна
заява [186].
Досвід зарубіжних країн свідчить про широке застосування суб’єктами
публічної

адміністрації

санкцій

до

порушників

корпоративних

прав.

Наприклад, відповідно до ст.162 Закону Великобританії «Про компанії» 2006
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року, кожна компанія зобов’язана вести реєстр своїх директорів. Реєстр має
бути відкрито для перевірки на вимогу будь-якого члена товариства
безкоштовно, а на вимогу будь-якої іншої особи – за умов сплати мита. У разі
відмови від надання реєстру для перевірки, суд може вимагати його огляду.
Особи, винні в порушенні цих правил, несуть відповідальність у вигляді
штрафу [187]. Відповідний досвід може бути імплементовано у вітчизняне
законодавство

шляхом

розширення

переліку

складів

адміністративних

правопорушень, розміщених у статті «приховування інформації про діяльність
емітента», на діяння, вчинені у ТОВ і ТДВ.
Чимало уваги приділяється у зарубіжному законодавстві вимогам до
документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб, адже від
цих вимог залежить захищеність прав учасників товариств, відомості про яких
вміщено до реєстрів. Так, законодавство Франції передбачає такі вимоги для
документів, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про
компанію. Для державної реєстрації зміни власника частки в статутному
капіталі подаються: підписана продавцем і покупцем копія договору про
передачу прав на частку, копія рішення позачергових загальних зборів, яке
схвалює перерозподіл часток, засвідчена представником, копія зміненого
статуту,

засвідчена

представником,

публікація

в

офіційному

виданні

повідомлення про зміни власника частки. Для внесення інших змін до статуту
необхідна засвідчена підписом представника копія рішення загальних зборів та
подібним чином засвідчена копія статуту [188]. Слід зазначити, що в Україні
вимоги є більш суворими, зокрема – подаються виключно оригінали статуту, а
копія рішення загальних зборів має бути засвідчена нотаріально, більше того, –
вимагається нотаріальне засвідчення справжності підписів на рішенні загальних
зборів. Такі вимоги до документів, враховуючи реалії стану захищеності СКП в
Україні, є обґрунтованими. Однак, згідно з нещодавно прийнятим ЗУ «Про
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», протокол загальних
зборів підписується лише головою зборів (іншими учасниками – за їхнім
бажанням), тому існує потреба передбачити в реєстраційній процедурі подання
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документа, що підтверджує правомочність прийняття рішення загальними
зборами (переліку учасників зборів, протоколу реєстрації тощо).
Дещо інший, ніж у Франції, підхід до формулювання вимог до документів,
задіяних в реєстраційній процедурі, мається у Латвії. За законодавством цієї
держави, для внесення змін до статуту товариства мають бути подані, зокрема,
виписка з протоколу загальних зборів, нова редакція статуту та додатково –
поправки до статуту. Виписка з протоколу має бути підписана електронними
цифровими підписами, або підписи на ній мають бути засвідчені (нотаріусом,
державним реєстратором чи судом). Такі самі вимоги ставляться і до
підписання нової редакції статуту. При внесенні змін стосовно складу
учасників товариства, якщо їх більше двох, додатково подається реєстр таких
учасників. Для внесення змін до реєстру стосовно зміни керівника або члена
правління, який залишає свою посаду за власною ініціативою, допускається
підписання виписки з протоколу самим керівником або членом правління, що
звільняється. У випадку державної реєстрації збільшення статутного капіталу,
додатково подаються докази сплати додаткових внесків (якщо вноситься майно,
то також подається висновок експерта про його оцінку), а також список осіб,
які голосували проти збільшення статутного капіталу, засвідчений їхніми
власними підписами. При державній реєстрації зменшення статутного капіталу,
додатково подається реєстр учасників загальних зборів [189]. В Україні варто
запозичити подання реєстру учасників загальних зборів, адже сам протокол не
завжди

підписується

усіма

учасниками,

що

утворює

ризик

подання

недостовірного протоколу навіть без потреби у підробці підписів.
Іншим

шляхом

є

встановлення

у

законодавстві,

що

регулює

адміністративні процедури, вимог до рішення загальних зборів. Наприклад,
згідно з ч.2 ст.202 глави VIII Закону Королівства Іспанія «Про капітальні
компанії», протокол повинен бути затвердженим акціонерами наприкінці
загальних зборів або, якщо це неможливо, протягом п’ятнадцяти днів
підписаний головою загальних зборів та двома акціонерами – одним від
більшості та одним від меншості [190]. Втім, простіше запозичити в цьому
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питанні саме латвійський досвід (тобто подання реєстру учасників загальних
зборів), оскільки до протоколу, на відміну від реєстру учасників, можуть
висуватися різні за змістом вимоги залежно від організаційно-правової форми,
тоді

як

реєстраційне

законодавство

потребує

стислих

і

зрозумілих

формулювань вимог до документів.
В реєстраційному законодавстві зарубіжних країн трапляються також
випадки встановлення вимог до форми договору про перехід права власності на
частку в статутному капіталі. Наприклад, згідно зі ст.14 Закону Республіки
Казахстан «Про державну реєстрацію юридичних осіб та облікову реєстрацію
філій і представництв» від 17.04.1995, для державної перереєстрації ГТ на
підставі зміни складу учасників, за винятком ГТ, в яких ведення реєстру
учасників ГТ здійснюється професійним учасником ринку цінних паперів, який
має ліцензію на здійснення діяльності з ведення системи реєстрів власників
цінних

паперів,

подається

документ,

що

підтверджує

відчуження

(відступлення) права учасника ГТ на частку в майні (статутному капіталі)
товариства або її частини. Договір відчуження (уступки) права учасника ГТ, що
вибуває, на частку в майні (статутному капіталі) товариства або її частини,
стороною якого є фізична особа, підлягає нотаріальному посвідченню [191].
Втім, не вбачається підстав для запозичення норми щодо форми правочину в
реєстраційне законодавство України, оскільки питання форми правочину
належить до предмету регулювання цивільного права, тоді як складовою
предмета

дослідження

є

саме

реєстраційна

процедура

як

різновид

адміністративної процедури.
У деяких країнах при внесенні змін до статуту товариства вимагається
також доведення факту персонального повідомлення його учасників про
загальні збори. Наприклад, у відповідності до п.1 ст.51 Закону Федеральної
Республіки Німеччина «Про ТОВ», про скликання загальних зборів учасники
товариства повідомляються рекомендованими листами. Реєстрація відомостей
про товариства, в тому числі змін до них, здійснюється судами і, у
відповідності до пп.2 п.2 ст.9с зазначеного вище закону, недійсність змін до
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статуту тягне за собою відмову в державній реєстрації [192]. Такий досвід
вартий запозичення в Україні, з огляду на наявну прогалину у реєстраційному
законодавстві, яка дозволяє не зберігати та знищувати докази повідомлення
учасників товариств про загальні збори, що сприяє правовій невизначеності.
Законодавство Польщі, навпаки, не передбачає внесення відомостей про
власників компанії, а так само і їхньої зміни. Державній реєстрації підлягають
зміни

найменування,

юридичної

адреси,

видів

діяльності,

форми

оподаткування, місця зберігання бухгалтерських документів, форми ведення
обліку, банківського рахунку [193]. Не можна погодитися із можливістю такого
спрощеного ведення реєстру в Україні, оскільки відомості державного реєстру є
не тільки гарантією для контрагентів юридичної особи, а й засвідчують
належність певній особі корпоративних прав, а матеріали реєстраційних справ
слугують доказовою базою при вирішенні корпоративних спорів.
Таким чином, напрямками запровадження в Україні кращих здобутків
міжнародного досвіду врегулювання питань АПП ПКП є: імплементація
положень Шостої директиви Ради Європейських Спільнот від 17.12.1982 щодо
запровадження адміністративного запобіжного нагляду за процедурами поділу
АТ та іншими процедурами, пов’язаними зі змінами у правовому статусі АТ;
врахування досвіду Великобританії щодо штрафів за ухилення посадових осіб
ГТ (зокрема, ТОВ) від надання інформації його учасникам; запозичення досвіду
Латвії в частині обов’язкової вимоги подання реєстру учасників загальних
зборів для внесення змін до відомостей реєстру про юридичну особу, а також
досвіду Німеччини щодо перевірки факту персонального повідомлення про
загальні збори учасників юридичної особи, відсутніх на засіданні.
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3.2.

Основні

напрямки

удосконалення

законодавства

у

сфері

адміністративно-правової протидії порушенням корпоративних прав
Перш за все, необхідно посилити превенцію порушень корпоративних прав
та роль суб’єктів публічного адміністрування у збиранні, фіксації, збереженні
відомостей про порушення. Надаючи пріоритет заходам запобігання ПКП,
варто

керуватися

думками

провідних

адміністративістів,

серед

яких

С. Стеценко, який наголошує, що в умовах побудови правової держави
виконавчо-розпорядча діяльність публічної адміністрації і в кількісному, і в
якісному відношенні є більш соціально значущою, ніж притягнення до
адміністративної відповідальності [99, с. 42]. Нижче йдеться про заходи, які
слід вжити для досягнення таких завдань АПП ПКП, як: створення умов, які
унеможливлюють ПКП, або обтяжують процес порушення, або усувають
фактори (чинники) порушення, або збільшують втрати, які несе порушник,
виявлення та документування (фіксація) факту ПКП, збереження доказової
бази.
Зокрема, підготовка учасником корпоративного спору доказової бази для
звернення до суду потребує достатньої обізнаності про обставини, які
необхідно довести; водночас, коли йдеться про міноритарних акціонерів,
останнім подекуди дуже складно отримати інформацію про діяльність
товариства. В той же час, існування відкритих баз даних, наприклад
smida.gov.ua, полегшує процес збирання доказів, а, отже, документування ПКП.
Ведення таких баз даних є поширеним у міжнародній практиці, про що йшлося
вище.

Т. Кагановська

наголошує

на

економічній

корисності

інституту

транспарентності саме на прикладі фондового ринку України. Транспарентність
фондового ринку, за твердженням Т. Кагановської, є запорукою зростання
інвестиційної привабливості країни [57, с. 66]. Тому, актуальним питанням
залишається збільшення обсягу даних, що підлягають публікації.
Зокрема, кожному акціонеру надається право вимагати обов’язкового
викупу акцій за умови, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах
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та голосував проти прийняття рішень з питань, зазначених у ч.1 (для власників
простих акцій) або ч.2 (для власників привілейованих акцій) ст.68 ЗУ «Про
АТ». Згідно з ч.1 ст.69 зазначеного Закону, ціна викупу акцій не може бути
меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до ст.8 цього Закону. Таким
чином, акціонер, який одержав право вимагати здійснення обов’язкового
викупу акцій і бажає ним скористатися, має бути заздалегідь обізнаний про
ринкову вартість акцій. Однак, АТ не завжди дотримуються свого обов’язку з
надсилання повідомлень про право вимоги обов’язкового викупу акцій, і при
цьому санкцією за таке порушення є лише попередження. За відсутності
достатньої інформації про ціну викупу, акціонеру важко у досить стислий 30денний строк обґрунтовано вирішити, чи потрібно надсилати вимогу про
обов’язковий викуп (яка, до речі, є безвідкличною). Тому, доцільно було б
доповнити главу 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826,
нормами щодо зобов’язання АТ, акціонери яких отримали право вимагати
здійснення обов’язкового викупу акцій, розкривати, шляхом оприлюднення,
інформацію, передбачену ч.2 ст.69 ЗУ «Про АТ». Проект змін, що вносяться до
вищезазначеного НПА, розміщено в додатку.
Реалізація права акціонера на отримання інформації про діяльність
товариства здійснюється також шляхом надання товариством документів на
вимогу акціонера. Ключовими серед цих документів є протоколи загальних
зборів, адже в них відображені рішення вищого органу управління товариством,
із якими акціонер може не погодитись та оскаржити до господарського суду.
Для цього акціонеру слід довести передусім наявність прийнятого загальними
зборами рішення, однак, у випадку наявності корпоративного спору, товариства
не завжди виконують вимоги акціонерів або ухвали суду про витребування
протоколів загальних зборів. Однак, усіма АТ щороку здійснюється розкриття
інформації на фондовому ринку, а за невиконання такого обов’язку
передбачено фінансову санкцію. Водночас, на сьогодні Положенням про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням
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НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826, не передбачено опублікування повного змісту
протоколів загальних зборів, натомість публікуються лише неповні дані про
загальні збори (попри те, що протоколи загальних зборів зазвичай не є
значними за обсягом документами, і публікація їх змісту не була б для
товариств надто обтяжливою). Тому, варто запровадити публікацію усіх
відомостей, що містять протоколи загальних зборів, під час опублікування АТ
річної інформації емітентів цінних паперів; ця пропозиція знайшла своє
відображення в додатку до роботи.
Аналіз судової практики дає підстави для висновку про те, що порушення
порядку повідомлення акціонерів (учасників) товариств про проведення
загальних зборів є частим порушенням, що призводить до протиправного
прийняття рішень, які могли бути заблоковані власником пакету акцій (часток),
який не з’явився на збори з вини особи, що їх скликала. АТ виступають
одночасно як емітенти цінних паперів, що зумовлює проходження процедури
реєстрації випусків акцій при зміні розміру статутного капіталу товариства,
заміни свідоцтва про реєстрацію випусків акцій у разі зміни типу товариства,
скасування реєстрації випусків акцій у разі припинення товариства. Вище було
дано оцінку негативному впливу на правове становище власників акцій у
товаристві при зміні розміру його статутного капіталу, зміні його типу,
припиненні. Тому необхідність підтвердження товариством дотримання
процедури прийняття зазначених рішень є елементом попередження ПКП.
Натомість,

чинне

законодавство

не

містить

достатньо

гарантій

попередження порушення порядку повідомлення (акціонерів) про загальні
збори. Корінь цієї проблеми лежить у нормах корпоративного права: так, згідно
з абз.2 ч.1 ст.35 ЗУ «Про АТ», письмове повідомлення про проведення
загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам
персонально … у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства (раніше
норма відсилала до положень статуту) [2]; однак, в ч.4 ст.32 нового Закону
України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»
дотримано вже більш прогресивного підходу і передбачено надсилання
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повідомлень про скликання загальних зборів саме поштовим відправленням з
описом вкладення [194]. Отже, за чинним законодавством про АТ спосіб
персонального повідомлення акціонерів має бути встановлено наглядовою
радою (а раніше встановлювався у статутах). Результати вибіркового аналізу
статутів АТ, таких як ПАТ «Запорізький хлібокомбінат № 1», ПАТ
«Запорізький завод феросплавів», ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат»,
ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування», ПАТ «Запорізький
кабельний завод», підтверджують, що товариства переважно дозволяють
надсилати акціонерам повідомлення простими листами. Згідно з п.2 Правил
надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою КМУ від
05.03.2009 № 270, просте поштове відправлення – поштове відправлення, яке
приймається для пересилання без видачі розрахункового документа та
доставляється/вручається без розписки [195]. Отже, у разі надсилання простого
листа у відправника не залишається жодних доказів відправлення, а у
поштового відділення – жодних доказів його одержання. При розгляді справи
судом або НКЦПФР товариство може послатися на те, що повідомляло
акціонерів простими листами, що, звичайно, свідчить про відсутність
документів про відправку та одержання повідомлень. Що створить «патову»
ситуацію недоведеності як факту повідомлення, так і факту неповідомлення
акціонерів, і може призвести до відмови в задоволенні позову чи скарги
акціонера. Тому, сучасний стан врегулювання порядку повідомлення акціонерів
про загальні збори є загрозою належній реалізації права на участь в управлінні
АТ.
Отже, сучасний низький рівень корпоративного управління в товариствах
зумовлює необхідність внесення змін до абз.2 ч.1 ст.35, абз.1 ч.8 ст.38 ЗУ «Про
АТ» щодо забезпечення фіксації факту повідомлення акціонерів про загальні
збори. Законопроект наведено в додатку. Незважаючи на те, що конкретно цим
проектом передбачено зміни до норм корпоративного права, запровадження
таких змін поліпшить адміністративно-правову превенцію ПКП через зміну
вимог до комплекту документів, що подаються емітентами для реєстрації
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випусків акцій, її скасування, заміни свідоцтва про реєстрацію випусків акцій, а
також документів, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей
про юридичну особу.
Зокрема, чинні НПА у сфері реєстрації цінних паперів передбачають
подання емітентом довідки про персональне повідомлення акціонерів про
загальні збори, складеної у довільній формі самим емітентом. З урахуванням
того, що при прийнятті рішень про припинення товариства, зміну розміру
статутного капіталу, зміну типу товариства емітент може перебувати у спорі з
акціонерами, така довідка є документом, складеним стороною спору. Отже,
достовірність такого документу перебуває під сумнівом. Отже, для виявлення
та фіксації фактів ПКП та запобігання новим порушенням, необхідно
запровадити подання доказів повідомлення акціонерів про загальні збори в
порядку, передбаченому законом (з відсильними нормами до ЗУ «Про АТ»)
замість складеної в довільній формі довідки емітента. Це сприятиме
дотриманню прав акціонерів, адже посадові особи товариства усвідомлять, що
без доказів належного повідомлення акціонерів про загальні збори, рішення
останніх вони не зможуть остаточно виконати. На основі цих суджень, внесено
пропозиції щодо змін до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру
статутного капіталу АТ, Порядку скасування реєстрації випусків акцій,
Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків)
емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або
забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі.
Проект відповідного рішення НКЦПФР вміщено в додатку до роботи.
Вище обґрунтовано віднесення проведення перевірок емітентів НКЦПФР
до форм АПП ПКП, адже вони дозволяють, зокрема, виявити та зафіксувати
факти порушень законодавства про АТ. Водночас, на сьогодні існує колізія в
правовому регулюванні таких перевірок, що є потенційною перешкодою їх
проведення. Так, п.2 розділу II Порядку проведення перевірок діяльності
емітентів

цінних

паперів

передбачає

низку

підстав

для

проведення

позапланових перевірок, які не повністю узгоджуються з ч.1 ст.6 ЗУ «Про
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основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності», що може призвести до визнання протиправними перевірок,
проведених на підставах, не зазначених у законі. Цю невідповідність
констатовано в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 10.03.2017
№ 169-р. Наприклад, закон не містить таких підстав позапланового заходу, як
ініціатива контролюючого органу у разі безпосереднього виявлення ознак
порушення емітентом вимог законодавства, виявлення нових документів або
обставин, не виявлених під час проведеної раніше перевірки. Натомість, такі
підстави містяться в зазначеному вище Порядку. З метою урахування
специфіки предмету перевірок діяльності емітентів (що зачіпає не лише
суспільні інтереси, а передусім права інвесторів), пропонується запровадити
відповідний виняток з передбачених законом підстав здійснення позапланового
заходу державного нагляду (контролю). Проект змін щодо цього вміщено в
додатку.
Вагоме значення, як інструмент попередження ПКП, має реєстраційна
процедура у сфері державної реєстрації юридичних осіб. Деякі новели у
відповідному законодавстві сприяли зменшенню випадків корпоративного
рейдерства: наприклад, повернення в закон вимоги обов’язкового засвідчення
підписів учасників на новій редакції установчого документу юридичної особи.
В той же час, окремі норми закону, що врегульовує цю процедуру, є
недосконалими та містять ризик ПКП. О. Андрійко слушно підкреслює
необхідність для держави мати ефективні інструменти впливу на виконання
делегованих повноважень, зокрема формування відповідного законодавства
щодо процедур надання адміністративних послуг, право держави бути
держателем відповідних реєстрів (баз даних), обов’язок контролювати операції
у відповідних реєстрах [56, с. 109]. В чинній редакції ЗУ «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань», на жаль, відсутня вимога підтверджувати окремим документом
правомочність прийняття рішень органів управління, на підставі яких
проводяться реєстраційні дії. Факт прийняття рішення підтверджується самим
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примірником

рішення.

Цього

було

б

достатньо,

якби

корпоративне

законодавство передбачало необхідну кількість вимог до такого рішення.
Однак, в Україні визначені законом вимоги до підписання вищезазначених
рішень не є суворими. Так, нормою ч.4 ст.33 Закону України «Про товариства з
обмеженою

та

додатковою

відповідальністю»

передбачено

підписання

протоколів загальних зборів лише головою зборів. При цьому, голова зборів
може бути зацікавленим в тому, щоб відобразити в протоколі неправдиві
відомості (наприклад, про те, що на зборах був присутній учасник товариства, в
той час як насправді він був відсутній на зборах та не голосував за відображені
в протоколі рішення). Прикладом подібної ситуації в судовій практиці, коли
найвища судова інстанція констатувала неможливість встановлення порушень
закону, є вже цитована постанова ВСУ від 26.10.2016 у справі № 902/1413/15
[76]. Таким чином, правомочність рішення органу управління юридичної особи
краще підтверджувати окремим документом, який би зберігався в реєстраційній
справі в оригінальному примірнику, даючи можливість при виникненні спору
з’ясувати з високою достовірністю, чи був кворум на зборах, чи ні. Отже, для
унеможливлення ПКП через проведення реєстраційних дій на підставі
підроблених документів, вноситься пропозиція запровадження необхідності
при поданні державному реєстраторові рішення уповноваженого органу
юридичної особи, подавати також і документ на підтвердження правомочності
прийняття рішення. Це і посилить превенцію порушень, і зробить вагомий
внесок в офіційну фіксацію таких порушень.
Крім того, важливе значення для захисту прав міноритарних учасників
(акціонерів) має факт їхнього повідомлення про дату, час, місце засідання
вищого органу управління юридичної особи, а також про його порядок денний
(про що вже неодноразово йшлося). Слід запобігти випадкам, коли учасник
засідання органу товариства (загальних зборів, наглядової ради тощо) буде
відсутнім на засіданні з вини особи, що скликала таке засідання. Йдеться про
випадки навмисного неповідомлення про дату, час, місце і порядок денний
засідання, внаслідок чого відсутня особа не зможе реалізувати право на
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подання своїх пропозицій, право голосу і вплинути на прийняття рішення.
Таким випадкам можна запобігти, встановивши вимогу подання документа, що
підтверджує персональне повідомлення кожного з учасників органу управління
юридичної особи, відсутнього під час прийняття рішення, про дату, час та місце
засідання, а також про його порядок денний. При формуванні пропозицій змін
до реєстраційного законодавства, враховано, що не в усіх видах юридичних
осіб перелік їх учасників зазначено в реєстрі (типовий приклад – АТ). Тому
положення законопроекту не поширюватимуться на юридичних осіб, дані про
учасників яких не містяться в ЄДР.
На жаль, чинне законодавство не передбачає механізму ознайомлення
учасника (акціонера) товариства з матеріалами реєстраційної справи. В ст.1 ЗУ
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань» передбачено можливість доступу лише самих
юридичних осіб та лише до електронних документів, що позбавляє суб’єктів
корпоративних прав доступу до як електронних, так і паперових матеріалів
реєстраційної справи, та змушує акцінерів (учасників) звертатися до суду за
витребуванням доказів. Як приклад існування такої ситуації, вже наводилися
ухвали господарського суду Запорізької області від 22.03.2016 у справі
№ 908/746/16 та від 13.05.2016 у справі № 908/1323/16. Прикметно, що до змін
від 26.11.2015, редакція закону передбачала право доступу до всіх матеріалів
реєстраційної справи засновників (учасників) юридичної особи. Враховуючи
викладене, повернення до попередньої редакції в цьому питанні полегшило б
для учасників корпоративних спорів збирання відомостей про порушення.
Для запобігання ПКП, засновники товариств в установчих документах
деталізують і уточнюють порядок застосування закону, встановлюючи
корпоративні норми, дія яких здатна зменшити кількість ПКП та обтяжити
процес вчинення таких порушень. Наприклад, статутом можуть бути
передбачені додаткові вимоги до оформлення протоколу, зокрема вказано, що
протокол має бути підписаний всіма присутніми учасниками засідання. Втім,
дієвість корпоративних норм не завжди якісно забезпечується правовими
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нормами. Як приклад, слід навести адміністративну справу № 808/2847/15, в
якій позивачі оскаржували реєстраційну дію зі зміни керівника, посилаючись на
те, що в порушення вимог статуту, для реєстрації подано протокол, підписаний
не усіма членами наглядової ради. В позові було відмовлено з посиланням на
те, що «надання правової оцінки поданим документам не відноситься до
компетенції державного реєстратора» [196]. Думка суду віддзеркалює стан
правового регулювання державної реєстрації, за якого реєстратор справді не
перевіряє подані документи на відповідність установчому документу. Чинна
редакція ст.28 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань» містить норму про те, що суперечність
поданих документів статуту є підставою для відмови у державній реєстрації,
проте ця норма розповсюджується лише на громадські формування. Тому
подані іншими юридичними особами документи перевіряються лише на
відповідність вимогам Конституції та ЗУ. Що, в свою чергу, дає підстави для
висновку про наявність прогалини в законі, яка нівелює дієвість корпоративних
норм та перешкоджає ефективному попередженню їх порушенням. Цю
прогалину необхідно подолати; ця та інші наведені пропозиції змін до закону, в
частині державної реєстрації юридичних осіб, систематизовані у вигляді
законопроекту, вміщеного у додатку.
Аналіз стану правового регулювання та правозастосовчої практики
приводить до висновку, що превенцію ПКП та роль суб’єктів публічного
адміністрування у збиранні, фіксації, збереженні відомостей про порушення
можливо посилити шляхом внесення запропонованих змін до ЗУ «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань», «Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності», «Про АТ», Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, Порядку реєстрації випуску акцій при
зміні розміру статутного капіталу АТ, Порядку скасування реєстрації випусків
акцій, Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків)
емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або

160

забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі.
Пріоритетними напрямами є збільшення ступеня відкритості інформації про
АТ, утвердження ролі реєстраційної процедури як запобіжника ПКП,
підвищення вимог до документів, що подаються для державної реєстрації,
створення умов для виконання вимог закону щодо повідомлення учасників
(акціонерів) про загальні збори, недопущення реєстрації випусків акцій, її
скасування, заміни свідоцтва про реєстрацію випусків акцій та інших подібних
процедур за наявності документів, що свідчать про ПКП, запровадження
можливості учасника (акціонера) ознайомитися з реєстраційною справою ГТ.
Необхідно також забезпечити дієве відновлення порушених корпоративних
прав

за

допомогою

реалізації

повноважень

суб’єктів

публічного

адміністрування. Далі йдеться про заходи, які слід вжити для досягнення таких
завдань АПП ПКП, як: припинення спроби ПКП; унеможливлення подальшого
розвитку порушення, що розпочалося, до моменту остаточного вирішення
спору про порушення; усунення наслідків порушення, повернення у стан, що
існував до порушення, остаточне відновлення (захист) порушених прав.
Відновлення порушених прав досягається як використанням засобів
захисту, так і застосуванням тимчасових заходів задля уможливлення
виконання рішення по суті спору. До останніх відносять заходи забезпечення
позову; однак, застосування тимчасових заходів можливо і в рамках
адміністративних проваджень. В контексті предмету дослідження, варто
виділити адміністративні провадження, в яких відбуваються дії на виконання
рішення загальних зборів АТ: при зміні розміру статутного капіталу товариства
– реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та проспекту емісії акцій,
реєстрація змін до проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного
розміщення акцій, звіту про результати приватного розміщення акцій; при
припиненні АТ – зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування
реєстрації випуску акцій; при зміні типу АТ – заміна свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій.
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Саме в рамках таких проваджень можна застосовувати тимчасові заходи,
які в разі наявності корпоративного спору між акціонером та товариствомемітентом, забезпечать реальне відновлення порушених прав при прийнятті
господарським судом рішення по суті спору. Здійснення органами з цінних
паперів перевірки законності рішень, дій, бездіяльності емітентів цінних
паперів є усталеною міжнародною практикою. Так, відповідно до п.V ст.9
Закону Федеративної Республіки Бразилія «Про ринок цінних паперів та
створення Комісії з цінних паперів та бірж» від 07.12.1976, Комісія з цінних
паперів та бірж Бразилії вправі переглядати в адміністративному порядку
незаконні дії та недобросовісну практику адміністраторів, членів фіскальної
ради та акціонерів публічних компаній, посередників та інших учасників ринку
[197].
Про актуальність питання вжиття тимчасових заходів позасудового
(адміністративного)

характеру

свідчить

такий

приклад.

Ухвалою

господарського суду Запорізької області від 20.05.2016 у справі № 908/1323/16
відмовлено в задоволенні заяви про забезпечення позову з посиланням на те,
що «вимоги позивачів щодо заборони … видавати відповідачу свідоцтво про
реєстрацію випусків акцій … не ґрунтуються на нормах законодавства, не
відповідають предмету позову та жодним чином не впливають на можливість
виконання рішення суду про визнання рішень загальних зборів недійними, а
тому є безпідставними… Доводи позивачів щодо ймовірності нових судових
спорів і ускладненої процедури відновлення становища, що існувало до
порушення, не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви»
[198]. Справді, оскільки рішення суду про визнання недійсним рішення
загальних зборів не виконується у примусовому порядку, це означає, що
правова підстава вжиття подібних заходів забезпечення позову відсутня. Однак,
це не відміняє ускладнень у відновленні становища, що існувало до порушення.
Так, у вказаній господарській справі постановою Донецького апеляційного
господарського суду від 16.03.2017 позов задоволено, рішення загальних зборів
про зміну типу товариства з публічного на приватне визнано недійсним. Однак,
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станом на 02.04.2018, загальнодоступна інформаційна база даних smida.gov.ua
все ще містила найменування емітента з типом товариства «приватне». Що
свідчить про значні складнощі у практичному настанні наслідків недійсності
рішення загальних зборів та є ще одним аргументом на користь запровадження
тимчасових заходів позасудового (адміністративного) характеру.
Враховуючи викладене, пропонується запровадити автоматичне зупинення
розгляду документів у випадку наявності корпоративного спору, де предметом
позову буде визнання недійсним того рішення загальних зборів, яке подано
реєструвальному органу. При цьому, обов’язок надання засвідченої копії
ухвали про відкриття провадження в такій справі пропонується покласти на
заінтересовану особу – позивача. Враховуючи короткий строк розгляду
документів, це стимулюватиме акціонерів, не згодних з рішеннями загальних
зборів, швидше звертатися до суду, що посилить рівень правової визначеності.
В разі ж, якщо у справі набуло законної сили рішення по суті спору (або ухвала
про закриття провадження у справі, про залишення позову без розгляду) –
розгляд документів поновлюватиметься за клопотанням сторони спору.
Подальше прийняття рішення реєструвальним органом буде здійснюватися з
урахуванням результатів розгляду корпоративного спору та відповідатиме
принципу обов’язковості судових рішень.
Перевагами тимчасових заходів, що вживаються в межах розгляду
адміністративного провадження (в запропонованій редакції), над заходами
забезпечення позову, є їхня безкоштовність (відсутність вимоги сплачувати
судовий збір) та передбачуваність застосування (реєструвальний орган лише
перевіряє наявність корпоративного спору та відповідність предмету позову
поданим емітентом документам, і не має дискреційних повноважень). При
цьому відбувається додержання принципу диспозитивності (розгляд документів
не зупиняється і не поновлюється, якщо відсутнє відповідне клопотання).
Проект відповідних змін до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру
статутного капіталу АТ, Порядку скасування реєстрації випусків акцій та
Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків)
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емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або
забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі
міститься у додатку.
Фіксація правового становища і його збереження до вирішення спору по
суті відбуваються також в порядку виконання судових рішень про заборону
вчинення реєстраційних дій і про арешт корпоративних прав. Так, згідно з п.2, 3
ч.1 ст.28 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань», існують такі підстави для відмови у
державній реєстрації: «у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про
судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії; у Єдиному
державному реєстрі містяться відомості про судове рішення про арешт
корпоративних прав» [113]. Остання підстава має місце «у разі державної
реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному
державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у
статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи» [113].
Водночас, наведене у третьому пункті формулювання непропорційно обмежує
дію заходів забезпечення позову у формі арешту корпоративних прав.
Так, зміна частки в статутному капіталі, про яку йдеться у вказаній нормі,
не є єдиним способом ПКП, що дозволяє вивести незаконно отримані
корпоративні права з-під арешту. Для цього не обов’язково саме змінювати
частку засновника (учасника); натомість, можливе протиправне відчуження
частки, внаслідок чого відбудеться не зміна частки, а зміна складу засновників
(учасників). Між тим, вжита в законі термінологія розділяє поняття «зміна
частки» і «зміна складу засновників (учасників)». Враховуючи те, що перше
поняття згадується в п.3 ч.1 ст.28 закону, а друге – в ч.3 ст.6, п.10 ч.4 ст.17,
очевидно йдеться про різні явища. Таким чином, доцільно викласти п.3 ч.1
ст.28 закону в новій редакції, передбачивши відмову в державній реєстрації у
разі арешту корпоративних прав не лише при спробі змінити частку в
статутному капіталі, а й при спробі змінити склад засновників (учасників)
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товариства. Це підвищить ефективність виконання державними реєстраторами
ухвал про забезпечення позовів, що випливають з ПКП.
Крім того, на підзаконному рівні неповно врегульовано значення
вищевказаних судових рішень при вчиненні реєстраційних дій. Так, згідно з
абз.3 п.6 Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи,
затвердженого наказом Мін’юсту від 09.02.2016 № 359/5, державна реєстрація
проводиться на підставі судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть
за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону
(скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в
електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до ЗУ
«Про ВП» [199]. Водночас, вказана норма зовсім не містить згадки про судове
рішення про арешт корпоративних прав, що є потенційною загрозою
невиконання таких рішень. Таким чином, пропонується внести зміни до п.6
зазначеного вище Порядку, включивши до нього судові рішення про арешт
корпоративних прав.
Слід також приділити увагу виконавчому провадженню (далі – ВП) як
завершальному етапу судового провадження та водночас адміністративному
провадженню, результатом якого, серед іншого, є відновлення порушених СКП.
Вище вже йшлося про неповне врахування чинною редакцією ЗУ «Про ВП»
(навіть з урахуванням змін, внесених під час судової реформи) особливого
порядку здійснення представництва сторін у справах про відшкодування
збитків, завданих ГТ його посадовою особою (у так званих «похідних
позовах»). Зокрема:
- в законі не знайшла продовження сама теза про наявність в учасників
(акціонерів), що є сукупно власниками 10 і більше відсотків статутного
капіталу (простих акцій) товариства, права представляти інтереси товариства в
силу закону (під час розгляду справи таке право передбачено, але на стадії ВП
про нього в законі не йдеться);
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- не набула логічного продовження концепція одноголосного вирішення
найбільш важливих питань: якщо на стадії судового розгляду відмова від
позову, укладення мирової угоди неможливі без волі всіх представників, то на
стадії ВП можливо взагалі знівелювати саму суть відшкодування збитків –
через волевиявлення лише одного з учасників товариства, що має спільні
інтереси з боржником (зауважимо, що в 2017 році все ж було запроваджено
обов’язкове волевиявлення всіх представників стягувача для укладення мирової
угоди, відмови від стягнення і повернення виконавчого документа);
- закон не містить жодних пересторог від можливості керівника товариства
(яке формально виступає стягувачем), з якого, як з посадової особи, стягнуто
кошти, розпорядитися цими коштами на власний розсуд після того, як вони
будуть перераховані товариству в процедурі примусового виконання рішення.
З метою усунення цих та інших прогалин, що перешкоджають ефективно
виконувати рішення про захист СКП учасників товариств, що подали «похідні»
(«непрямі») позови від імені товариств, розроблено проект змін до ЗУ «Про
ВП», який вміщено у додаток до роботи. З метою усунення цих та інших
прогалин, що перешкоджають ефективно виконувати рішення про захист
корпоративних прав учасників товариств, що подали «похідні» («непрямі»)
позови від імені товариств, пропонується до Закону України «Про виконавче
провадження» внести зміни, що передбачають:
1) включення в ст.16 закону положень, що логічно продовжують
концепцію представництва у цих категоріях справ, в тому числі щодо
неможливості представництва посадовою особою - боржником інтересів
товариства;
2) встановлення у ст.28 інструменту забезпечення реалізації прав всіма
учасниками (акціонерами) – представниками стягувача: документи виконавчого
провадження надсилаються всім цим особам;
3) реалізація принципу одностайності волевиявлення з питань, що можуть
докорінно змінити хід виконавчого провадження, заподіюючи шкоду інтересам
учасників товариства, а саме – погодження усіма акціонерами (учасниками) –
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представниками товариства таких документів (крім заяви про відмову від
примусового виконання рішення та мирової угоди, для яких ЗУ № 2147-VIII від
03.10.2017

вже

передбачено

реалізацію

принципу

одностайності

волевиявлення), як заява про відстрочку або розстрочку виконання рішення,
заява про припинення виконавчого провадження (назва такої заяви передбачена
ст.37 ЗУ «Про ВП» в редакції ЗУ № 2147-VIII від 03.10.2017), заява

про

відмову залишити за собою майно боржника, нереалізоване під час виконання
рішення тощо (повний перелік наведено в додатку);
4) можливість перерахування коштів стягувачу та передачі майна
стягувачу в рахунок погашення боргу, якщо керівником, підписантом та
особою, яка вправі представляти стягувача без довіреності, є сам боржник,
лише за письмовою згодою усіх учасників (акціонерів) – представників
стягувача.
Дієве відновлення порушених СКП відбувається також шляхом скасування
реєстраційної дії, проведеної на підставі документів, що суперечать закону.
Таке скасування можливо або в процедурі розгляду скарги, або в порядку
виконання судового рішення, що тягне за собою скасування реєстраційних дій.
Порядок оскарження реєстраційних дій визначено ст.34 ЗУ «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань» і потребує доопрацювання.
Суттєвим недоліком існуючого порядку оскарження є штучні перешкоди в
доступі заявника до оскарження. Йдеться про те, що в разі оформлення скарги
без дотримання вимог, визначених ч.5 ст.34 вищезазначеного закону, в
задоволенні скарги буде відмовлено на підставі п.1 ч.8 ст.34 закону. Аналогічну
норму містить і до абз.1 п.7 Порядку розгляду скарг у сфері державної
реєстрації, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 № 1128 [200]. Особі,
що приведе свою скаргу у відповідність до вимог закону і в межах
встановленого строку знову звернеться зі скаргою, буде повторно відмовлено в
її задоволенні, на цей раз з посиланням на п.5 ч.8 ст.34 закону, тобто на
наявність рішення комісії з такого самого питання. У такий спосіб законодавець
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позбавив скаржників права на помилку, і будь-який формальний недолік скарги
призводить до позбавлення можливості у подальшому оскаржити реєстраційну
дію.
Тому, прагнучи дотримання принципу доступності і забезпечення права на
захист, запропоновано внести зміни до ст.34 вищезазначеного закону, які
унеможливлять позбавлення особи доступу до процедури оскарження на
формальних підставах. Проект відповідних змін вміщено в додаток.
Скасування реєстраційних дій також можливе на підставі судового
рішення. Такі судові рішення можна поділити на дві групи: перша – це рішення
та постанови адміністративних судів про визнання реєстраційних дій
протиправними та зобов’язання скасувати реєстраційну дію; друга – судові
рішення, які не встановлюють протиправність дій державного реєстратора, але
є підставою для скасування реєстраційних дій. В контексті предмета
дослідження,

такими

судовими

рішеннями

є

рішення

та

постанови

господарських судів про визнання недійсними редакцій статутів, рішень
загальних зборів, наглядових рад товариств. Водночас, на сьогодні в
законодавстві не існує чітких і недвозначних норм про те, яке рішення тягне за
собою який правовий наслідок, а лише міститься перелік судових рішень навіть
без вказівки на те, що реєстраційні дії, проведені на їх підставі, мають бути
скасовані. Це змушує учасників товариств вдаватися до додаткових способів
захисту порушених прав, просити суд зобов’язати державного реєстратора
скасувати реєстраційні дії (вже розглядався приклад судової практики, який це
ілюструє – рішення у справі № 908/746/16 [63]).
Враховуючи наявну невизначеність у питанні скасування реєстраційних
дій, пропонуються зміни до ст.25 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», де передбачити,
що:
1) судове рішення про визнання повністю або частково недійсними
рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними
органу, або визнання повністю або частково недійсними змін до установчого
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документу юридичної особи є підставою для скасування реєстраційної дії,
проведеної на підставі такого рішення та / або таких змін до установчого
документу;
2) у випадку, якщо скасована реєстраційна дія полягала у зміні розміру
статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи, зміні
складу засновників (учасників) – державний реєстратор одночасно скасовує всі
наступні реєстраційні дії, проведені щодо юридичної особи, крім внесення змін
до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), про
місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;
3) у випадку, якщо скасована реєстраційна дія полягала у зміні керівника
юридичної особи, зміні фізичних осіб – платників податків, які мають право
вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати
договори тощо, зміні фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб –
платників податків, які мають право подавати документи для державної
реєстрації

–

державний

реєстратор

одночасно

скасовує

всі

наступні

реєстраційні дії, аналогічні за характером змін тій, яка була скасована;
4) у випадку, якщо скасована реєстраційна дія полягала у зміні відомостей
про органи управління юридичної особи – державний реєстратор одночасно
скасовує всі наступні реєстраційні дії, проведені на підставі рішень органу
управління юридичної особи, який з’явився в результаті таких змін.
Коментуючи доцільність таких змін, слід відзначити, що, по-перше, вони
містять у собі чітке і недвозначне правило «недійсне рішення органу юридичної
особи або недійсна редакція установчого документу призводить до скасування
реєстраційної дії». Це правило дозволить не застосовувати додаткові способи
захисту для захисту СКП, а, отже, підвищить ефективність такого захисту.
По-друге, якщо було незаконно змінено розмір статутного капіталу (а при
його збільшенні чи зменшенні розмір часток учасників також змінюється) або
незаконно змінено склад учасників – всі подальші рішення органів управління
та редакції статуту є незаконними, оскільки прийняті без дотримання прав
учасника, права якого були порушені першими змінами. Тому, щоб таким
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учасникам не подавати численні нові позови з метою поновлення даних у
реєстрі – такі наступні реєстраційні дії слід скасовувати. Виняток пропонується
передбачити для тих реєстраційних дій, які, згідно з п.2 ч.4 ст.17 закону, не
потребують

рішення

уповноваженого

органу

управління

(зміна

місцезнаходження, зміна кінцевого бенефіціарного власника, зміна інформації
про здійснення зв’язку).
По-третє, якщо було незаконно змінено керівника, то керівник, звільнений
протиправно, має бути поновлений на роботі. Це має спричинити звільнення
чинного керівника на підставі п.6 ч.1 ст.40 Кодексу законів про працю України.
Тому, у разі скасування реєстраційної дії – зміни керівника, скасуванню мають
підлягати також всі подальші зміни керівника, адже лише у такий спосіб
відновиться чинність законного запису в реєстрі. Аналогічну норму слід
запровадити і щодо підписантів та представників, дані про яких були внесені в
реєстр, адже поновлення законного запису в реєстрі можливо лише після
скасування всіх наступних аналогічних реєстраційних дій.
По-четверте, якщо було протиправно внесено зміни про органи управління
юридичної особи, то всі рішення нового органу є протиправними, оскільки
такий орган управління ніколи не утворювався в законний спосіб. Тому
доцільно скасовувати також всі подальші реєстраційні дії, зроблені на підставі
рішень незаконно утвореного органу управління.
Даючи

відповідь

на

питання,

яким

чином

запропоновані

зміни

співвідносяться з презумпцією дійсності рішень органів управління юридичної
особи, слід зазначити таке.
Справді, в судовій практиці усталеним є твердження про те, що «закон
виходить з презумпції легітимності рішень органів управління юридичної
особи, тобто зазначені рішення вважаються такими, що відповідають закону,
якщо судом не буде встановлено інше» [9]. Водночас, по-перше, всі
запропоновані випадки скасування подальших реєстраційних дій ґрунтуються
на тому, що перша є незаконною в силу наявності судового рішення про це, а
незаконність першої породжує незаконність всіх подальших.
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По-друге, державний реєстратор, скасовуючи реєстраційну дію, не робить
правового висновку щодо законності рішень органів управління, а лише
виконує приписи закону. Законний склад учасників юридичної особи, за
наявності бажання, не позбавлений можливості ініціювати нові реєстраційні дії.
По-третє, досвід подібного врегулювання цього питання вже мається, адже
до внесення змін ЗУ № 835-VIII від 26.11.2015, що набрали чинності з
01.01.2016, норма, яка передбачала скасування всіх реєстраційних дій,
проведених після скасованих змін до установчих документів, існувала в
редакції ч.1 ст.31 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців». Однак, вказана редакція передбачала прийняття судами
додаткових рішень про скасування подальших реєстраційних дій; водночас,
судова практика свідчила про розбіжності в тлумаченні норми. Як приклад,
можна навести ухвалу господарського суду Запорізької області від 21.09.2015 у
справі № 908/1322/15-г, де суд зазначив: «Вбачається, що має місце колізія
норм процесуального і матеріального права. І наявність такої колізії позбавляє
права суд виносити додаткове рішення за заявою держреєстратора» [201].
Іншим прикладом є ухвала господарського суду Запорізької області від
25.01.2016 у справі № 908/453/14, в якій вміщено такий висновок: «судом не
скасована державна реєстрація вказаних змін до установчих документів ТОВ
«…», а відтак у суду відсутні підстави для прийняття додаткового рішення
згідно ч.4 ст.3 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб
підприємців» [202]. Отже, попередня законодавча модель вирішення питання
про долю реєстраційних дій, наступних після скасованої, була недосконалою.
Тому, її застосування у змінах, що пропонуються, передбачено з урахуванням
негативної

судової

практики:

запропоновано

автоматичне

скасування

подальших реєстраційних дій в силу припису закону, без необхідності
ухвалення судом додаткового рішення.
Таким чином, відновлення порушених СКП за допомогою реалізації
повноважень суб’єктів публічного адміністрування можна зробити дієвішим
шляхом внесення запропонованих змін до ЗУ «Про державну реєстрацію
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юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,
«Про ВП», Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, Порядку
реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу АТ, Порядку
скасування реєстрації випусків акцій, Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про
реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною
найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів
у бездокументарній формі, Порядку державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Пріоритетним
адміністративного

напрямком
характеру,

які

є

розвиток
забезпечують

тимчасових
збереження

заходів
існуючого

правового становища сторін до вирішення спору: зупинення реєстраційних
процедур НКЦПФР, відмова у вчиненні реєстраційних дій щодо юридичної
особи через дію відповідної заборони. Вдосконалення потребують процедура
розгляду скарг у сфері державної реєстрації (щодо доступу особи до
оскарження), ВП за «похідними» позовами (щодо врахування особливостей
представництва товариства його учасниками), скасування реєстраційних дій на
підставі судових рішень (щодо врегулювання правових наслідків тих чи інших
рішень та вирішення питання про подальшу дію записів в реєстрі, наступних
після скасованого).
Необхідно також удосконалити механізм юридичної відповідальності, що
покладається на порушників корпоративних прав, зокрема – адміністративної
відповідальності та фінансових санкцій. Важливе значення для досягнення
завдань АПП ПКП має інститут адміністративної відповідальності. І. Гриценко
розкрив головне завдання цього інституту як створення такої системи
адміністративних засобів, які б, за потреби, у примусовому порядку спонукали
громадян до виконання розпоряджень суб’єктів публічного управління [203, с.
49]. Далі йдеться про заходи, які слід вжити для досягнення такого завдання
АПП ПКП, як встановлення суб’єктів порушення та притягнення їх до
юридичної відповідальності. Чинне законодавство України це завдання вирішує
передусім такими шляхами:
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1) накладення адміністративних стягнень на посадових осіб АТ в порядку,
визначеному КУпАП;
2) застосування до АТ, як емітентів цінних паперів, фінансових санкцій в
порядку, визначеному ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні».
ПКП в інших видах товариств (серед яких – ТОВ, які становлять 97,4 %
усіх інших ГТ) не підпадають ні під адміністративну відповідальність, ні під
фінансові санкції. Наразі, органи, посадові особи та учасники неакціонерних
товариств несуть юридичну відповідальність за ПКП лише тоді, коли в цьому
порушенні є склад злочину – наприклад, підроблення документів, які
подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних
осіб – підприємців (ст.205-1 КК України), самоправство (ст.356 КК України,
матеріальний склад), підроблення документів, печаток, штампів та бланків
(ст.358 КК України), зловживання повноваженнями службовою особою
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової
форми (ст.364-1 КК України, матеріальний склад).
У зв’язку з вищевикладеним, пропонується розширити диспозиції статті
КУпАП, що передбачає відповідальність за дії, що порушують СКП (наразі
вона має назву «приховування інформації про діяльність емітента» і має номер
163-5).
Зокрема, диспозицію ч.1 цієї статті пропонується поширити також на інші
види ГТ, додавши формулювання «ненадання посадовою особою ГТ – учаснику
ГТ на його письмовий запит інформації про діяльність ГТ в межах,
передбачених законом». В тому числі, йдеться про невиконання вимог ч.5 ст.43
ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», тобто
ненадання копій документів на вимогу учасника.
Суб’єктом

такого

правопорушення

(відповідно

до

запропонованої

редакції) є посадова особа господарського (а не лише АТ) товариства. В ТОВ та
ТДВ такою посадовою особою є одноосібний виконавчий орган або
відповідальний член колегіального виконавчого органу. Для притягнення до
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адміністративної відповідальності необхідно буде дослідити статут товариства,
рішення про обрання виконавчого органу, вимогу учасника товариства про
надання документів; докази вручення або надсилання такої вимоги; докази
ненадання посадовою особою товариства інформації.
Положення ч.2 ст.163-5 КУпАП також пропонується поширити й на інші,
крім АТ, види товариств. Для цього слова «акціонерного товариства» слід
замінити

словами

«господарського

товариства»,

віднести

до

статусу

потерпілого, крім акціонерів, також учасників товариств.
Диспозиція

ч.3

ст.163-5

КУпАП

передбачає

адміністративну

відповідальність за порушення порядку скликання або проведення загальних
зборів АТ, порядку обрання членів органів управління товариства, порядку або
строку виплати дивідендів [162]. Водночас, по-перше, відповідальність
поширюється лише на посадових осіб емітентів цінних паперів, а, по-друге, в
диспозиції не конкретизовано, що саме мається на увазі під порядком
скликання загальних зборів: зокрема, чи є скликанням лише прийняття рішення
про скликання, або чи належать до поняття «скликання» також інші дії, що
передують проведенню загальних зборів (повідомлення про проведення зборів,
про зміни у порядку денному, включення пропозицій до порядку денного,
ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, отримання реєстрів власників цінних паперів, реєстрація
учасників загальних зборів). Тому пропонується в диспозиції ч.3 ст.163-5
КУпАП, по-перше, розширити суб’єкт правопорушення до посадових осіб
інших, а не лише акціонерних, товариств, а, по-друге, включити в її текст
конкретизацію, про що саме в ній йдеться, такого змісту: «в тому числі
неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення про дату, час, місце, порядок
денний загальних зборів та зміни у порядку денному, невключення
обов’язкових

пропозицій

до

порядку

денного,

позбавлення

учасника

(акціонера) товариства можливості взяти участь у загальних зборах, відкриття
загальних зборів раніше встановленого часу або в місці, що відрізняється від
повідомленого учасникам (акціонерам), внесення на розгляд питань, не
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включених до порядку денного (крім випадків, коли це дозволено згідно з
законом), порушення порядку підрахунку голосів на загальних зборах».
При цьому суб’єктами АП, в запропонованій редакції, будуть:
- щодо неповідомлення чи несвоєчасного повідомлення про дату, час,
місце, порядок денний загальних зборів та зміни у порядку денному,
невключення обов’язкових пропозицій до порядку денного – особа, яка скликає
загальні збори (член наглядової ради – в АТ, одноосібний виконавчий орган або
відповідальний член колегіального виконавчого органу – в ТОВ і ТДВ, а у
передбачених законом випадках – акціонер чи учасник товариства, який
самостійно скликає загальні збори);
- щодо позбавлення учасника (акціонера) товариства можливості взяти
участь у загальних зборах – посадова особа, що здійснює реєстрацію акціонерів
(учасників) товариства: в АТ – член реєстраційної комісії, в ТОВ і ТДВ – голова
зборів;
- щодо відкриття загальних зборів раніше встановленого часу або в місці,
що відрізняється від повідомленого учасникам (акціонерам), внесення на
розгляд питань, не включених до порядку денного – голова зборів;
- щодо порушення порядку підрахунку голосів на загальних зборах: в АТ –
член лічильної комісії або тимчасової лічильної комісії, в ТОВ і ТДВ – голова
зборів або інша особа, яка за рішенням загальних зборів вела підрахунок
голосів.
У зв’язку з неповнотою переліку діянь, за які нинішньою редакцією ст.1635

КУпАП передбачено

адміністративну відповідальність, пропонується

розширити цей перелік шляхом доповнення статті новими частинами, в яких
передбачити такі склади АП:
- неповідомлення, несвоєчасне повідомлення посадовою особою АТ
акціонера про право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних йому
акцій;
- підписання протоколу загальних зборів ГТ за відсутності кворуму,
необхідного для того, щоб загальні збори були повноважними;
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- підписання протоколу загальних зборів особами, які не мають
повноважень на його підписання, визначених законом чи установчим
документом.
У зв’язку з запропонованим значним розширенням переліку діянь, що
підпадають під дію ст.163-5 КУпАП, чинна її назва «Приховування інформації
про діяльність емітента» неповно відображатиме склад порушень, тому
пропонується нова назва статті – «Порушення прав інвесторів в цінні папери та
корпоративні права».
Крім того, існуючі на сьогодні розміри штрафу за вчинення АП,
передбаченого ст.163-5 КУпАП, не спонукають належним чином посадових
осіб товариств до правомірної поведінки. Ризик ПКП є більшим для тих
товариств, у яких більше активів; кінцевою метою отримання контролю над
товариством є контроль саме за його активами. Тому санкція за ПКП має
спонукати потенційного порушника до дотримання закону, а саме порушення
має бути економічно недоцільним для того, хто його вчиняє. Нинішня ж «ціна
порушення» для посадової особи становить від 3400,00 до 17000,00 гривень, і
порівняно з можливими «здобутками» від порушення може бути надто
низькою. Взагалі, визначення в даному випадку штрафу у кількості
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян не дозволяє врахувати в
кожному індивідуальному випадку розмір активів, незаконний контроль над
якими є метою та наслідком порушення.
Саме тому, в питанні стягнення за вчинення АП, передбаченого ст.163-5
КУпАП, пропонується відійти від усталеної законодавчої практики визначення
розміру штрафу у кількості неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
натомість визначати розмір такого штрафу у відсотках від вартості чистих
активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
Слід зазначити, що норми Загальної частини КУпАП не містять обмежень у
визначенні

штрафу

в

такий

спосіб;

більше

сформульована санкція, наприклад, ст.135 КУпАП.

того,

подібним

чином
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При цьому, за менш серйозні АП (наприклад, передбачені ч.1, 2 ст.163-5
КУпАП) пропонується встановити штраф у розмірі від 1 до 2 відсотків вартості
чистих активів товариства або (у разі, якщо вартість чистих активів є нижчою
за 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб) – альтернативну санкцію
у вигляді громадських робіт на строк від 40 до 60 годин; за більш серйозні
(підписання протоколу загальних зборів ГТ за відсутності кворуму або
особами, які не мають повноважень на його підписання) – штраф у розмірі від 3
до 5 відсотків вартості чистих активів товариства або адміністративний арешт
на строк від 5 до 10 діб; за повторне протягом року вчинення АП – штраф у
розмірі від 10 до 20 відсотків вартості чистих активів товариства або
адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.
Щодо питання провадження у справах про АП, передбачене ст.163-5
КУпАП, то на сьогодні воно здійснюється НКЦПФР (згідно з ч.2 ст.255, ч.1
ст.244-17 КУпАП). Водночас, у зв’язку з пропозицією доповнити санкцію
ст.163-5 КУпАП стягненнями у виді громадських робіт та адміністративного
арешту, які відповідно до ч.3 ст.43, ч.3 ст.29 Конституції України та ч.2 ст.30-1,
ч.1 ст.32 КУпАП призначаються виключно судом, існує необхідність у внесенні
також відповідних змін до ст.221 КУпАП (віднести розгляд справ про АП,
передбачені ст.165-3 КУпАП, до юрисдикції судів), ст.244-17 КУпАП
(виключити з неї посилання на ст.165-3 КУпАП), ст.255 КУпАП (передбачити
можливість складення протоколів про АП, передбачене ст.165-3 КУпАП), а
також пов’язаних із цим змін до Інструкції з оформлення матеріалів про АП
НКЦПФР, затвердженої рішенням НКЦПФР від 26.03.2013 № 432.
Додатковими аргументами на користь доцільності розгляду вказаних справ
саме судами, є преюдиційний характер постанов судів, що дозволить
використовувати в інших провадженнях встановлені судом факти як ті, які не
потрібно доводити знову, а також довший строк накладення адміністративного
стягнення (три місяці з дня вчинення АП замість двох), що зменшить
можливість уникнення відповідальності порушниками.
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Крім того, слід зазначити, що деякі з АП, передбачених запропонованою
редакцією 163-5 КУпАП (наприклад, позбавлення учасника (акціонера)
товариства можливості взяти участь у загальних зборах, відкриття загальних
зборів раніше встановленого часу) досить складно виявити і довести вже після
їх вчинення виключно за документами, наданими скаржником. Представники
НКЦПФР (крім випадків проведення нагляду), на жаль, не уповноважені
оперативно виїжджати на місце події за викликом для складення протоколу про
АП. Органом, уповноваженим на такі дії, є Національна поліція України. Крім
того, саме у поліції є повноваження застосовувати автоматичну фото- та
відеотехніку з метою, зокрема, фіксування правопорушення (п.1 ч.1 ст.40 ЗУ
«Про Національну поліцію») [204]. Тому, доцільно внести зміни до ст.255
КУпАП і передбачити можливість складення уповноваженими посадовими
особами органів внутрішніх справ (Національної поліції) протоколів про АП,
передбачене ст.163-5 КУпАП.
Специфічний для АТ вид юридичної відповідальності (фінансові санкції)
передбачено ст.11 ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні». Місце подібних санкцій в системі юридичної відповідальності вдало
охарактеризоване В. Колпаковим, який включає до предмету адміністративного
права

відносини

відповідальності

суб’єктів

суспільства

за

порушення

встановлених публічною адміністрацією порядку і правил, а розвиток відносин
завершується, в тому числі, накладенням на юридичних осіб за порушення
адміністративно-правових

установлень

стягнень,

які

не

визначаються

законодавцем як адміністративні стягнення [140, с. 38]. Серед правопорушень
на ринку цінних паперів маються ті, що одночасно порушують і корпоративні
права. Зокрема, ст.11 вищевказаного закону передбачає накладення фінансових
санкцій за: ненадання інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його
письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених
законом, або надання йому недостовірної інформації; несвоєчасне надання
інформації інвесторам в цінні папери на їх письмовий запит; неопублікування,
опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування
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недостовірної інформації; нерозміщення, розміщення не в повному обсязі
інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів; неподання,
подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної
інформації до НКЦПФР; невиконання або несвоєчасне виконання рішень
НКЦПФР або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб
НКЦПФР щодо усунення порушень законодавства [160]. За вчинення інших
порушень законодавства про АТ може бути застосовано попередження
відповідно до п.5 ч.1 ст.8 ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів
в Україні».
Проте, існують випадки, коли винесення лише попередження за
порушення законодавства про АТ не є достатнім для виправлення порушника і
запобігання вчиненню ним нових правопорушень. Наприклад, 29.12.2015
начальником Східного територіального управління НКЦПФР було розглянуто
справу про правопорушення щодо публічного АТ, і встановлено, що
товариством порушені вимоги ч.1 ст.47 (скликання загальних зборів головою
правління замість рішення наглядової ради), ч.5 ст.47 (не здійснено письмове
повідомлення акціонерів про загальні збори та їх порядок денний), ч.1 ст.34
(використано застарілі реєстри власників іменних цінних паперів), ч.2 ст.46 ЗУ
«Про АТ» (в протоколі загальних зборів не зазначено час їх проведення та
кількість включених до реєстру акціонерів з правом участі у загальних зборах),
пп.1.1 п.1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу АТ»,
затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 29.11.2011 № 1377 (в бюлетенях для кумулятивного голосування не
зазначено всіх необхідних даних) [205]. У подальшому, вказане рішення
загальних зборів було визнано частково недійсним в судовому порядку, тобто
таким, що не має юридичної сили з моменту його прийняття. Таким чином,
істотний

характер

вчинених

порушень

є

очевидним

і

преюдиційно

встановленим. Водночас, вищевказаною постановою до товариства було
застосовано санкцію лише у вигляді попередження – тому, що чинне
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законодавство за такі порушення законодавства про АТ не передбачає
застосування

інших

санкцій

(зокрема

фінансових).

У

випадку,

який

розглядається, протягом наступних двох років у відношенні товариства було
винесено ще 10 постанов про накладення санкцій (загальнодоступна інформація
з офіційної бази даних smida.gov.ua), а це доводить, що попередження, як
санкція за порушення законодавства про АТ, не є дієвим стимулом не вчиняти
нових порушень. Тому, доцільним є запровадження фінансових санкцій за
істотні, що безпосередньо порушують права акціонерів, порушення вимог
законодавства про АТ, такі як:
1) невиплата, неповна або несвоєчасна виплата дивідендів, коли існували
підстави для її виплати (порушує право на отримання дивідендів);
2) нескликання річних або позачергових загальних зборів у встановлений
законом строк, невключення до порядку денного питань, які згідно з законом
мають бути включені до нього, невключення обов’язкових пропозицій
акціонерів до порядку денного загальних зборів, включення до порядку денного
проекту рішення про припинення повноважень не усього складу наглядової
ради, а окремого його члена, обраного кумулятивним голосуванням (порушує
право на участь в управлінні товариством, адже фактично усуває акціонерів від
такої участі);
3) неповідомлення, неповне або несвоєчасне повідомлення акціонерів про
проведення загальних зборів або про зміни, внесені до їх порядку денного
(порушує право на участь в управлінні товариством, оскільки перешкоджає
отримати інформацію, необхідну для реалізації цього права);
4) неподання розпорядження про складення в порядку, передбаченому
законом, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
проведення реєстрації акціонерів без переліку акціонерів або з переліком
акціонерів, який не відповідає вимогам закону (порушує право на участь в
управлінні товариством, оскільки не дає змоги встановити кворум загальних
зборів);
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5) виконання функцій члена реєстраційної комісії неуповноваженою
особою, незаконна відмова в реєстрації для участі в загальних зборах або
фактичне недопущення акціонера (його представника) до реєстрації та участі в
загальних зборах чи створення умов, які перешкоджають доступу акціонера
(його представника) до місця проведення загальних зборів, видача акціонеру
(його представнику) бюлетенів, що не відповідають затвердженим формі і
тексту або не засвідчені належним чином, відкриття загальних зборів
неуповноваженою особою або раніше встановленого законом часу, або не в
місці проведення загальних зборів, або за відсутності кворуму загальних зборів
(порушує право на участь в управлінні товариством, оскільки позбавляє
доступу до такої участі);
6) виконання функцій члена лічильної комісії, голови або секретаря
загальних зборів неуповноваженою особою, розгляд питань, не включених до
порядку денного загальних зборів (крім винятків, встановлених законом),
порушення порядку підрахунку голосів на загальних зборах, неоголошення,
неповне чи неправильне оголошення підсумків голосування, непроведення
кумулятивного голосування у випадках, коли його проведення є обов’язковим
(порушує право на участь в управлінні товариством, оскільки викривлює
волевиявлення акціонерів);
7) порушення правил визначення ринкової вартості акцій товариства,
ненадсилання власником контрольного пакету акцій публічної безвідкличної
пропозиції про придбання належних іншим акціонерам акцій (у випадках,
передбачених законом), неповідомлення або неналежне повідомлення про
право вимагати здійснення обов’язкового викупу акцій, порушення строку
здійснення товариством оплати вартості викуплених акцій (порушують майнові
права акціонерів на отримання коштів від процедур викупу, обов’язкового
викупу, придбання пакету акцій).
Визначаючи, яким чином встановлювати розмір фінансових санкцій за
наведені та вже вміщені в законі ПКП, доцільно дотриматися підходу,
запропонованого щодо адміністративних стягнень, а саме: в залежності від
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серйозності

вчиненого

порушення,

його

систематичності

та

наслідків

передбачити можливість обчислювати фінансову санкцію у відсотковому
відношенні до вартості чистих активів товариства, а щодо невиконання АТ
грошових зобов’язань – у відсотковому відношенні до суми таких зобов’язань.
Водночас, для тих правопорушень, які не несуть значної шкоди правам
акціонерів (критерієм визначення значної шкоди є час, кошти та зусилля,
необхідні для поновлення порушених прав), доцільно зберегти можливість
накладення фінансових санкцій у визначеній кількості неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Крім того, враховано, що накладення надто
обтяжуючих фінансових санкцій саме на товариство несе шкоду і правам його
акціонерів (адже майновий стан товариства погіршується), тому запропоновані
відсоткові ставки фінансових санкцій, що накладаються на товариство,
переважно є меншими за ставки, що пропонуються для адміністративних
стягнень на посадових осіб.
Стимулююча функція фінансових санкцій має також виражатися в
можливості полегшення заходів відповідальності для порушника, який став на
шлях виправлення. Тому, передбачається запровадження заохочувальних норм
– заміна фінансової санкції попередженням для товариства, що на день
розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів повністю
усунуло порушення та його шкідливі наслідки і надало відповідні докази (за
умови, якщо порушення було триваючим і могло бути усунено), або подало
спільну заяву про примирення зі усіма скаржниками, що заявили комісії про це
порушення (за умови, що провадження було розпочато за скаргою акціонера).
Крім того, пропонується зменшувати на 50 відсотків розмір максимальної
фінансової санкції, якщо товариство повністю та безумовно визнає факт
порушення, і на 75 відсотків – якщо сплатить одну чверть суми максимальної
фінансової санкції до прийняття рішення по суті справи (крім випадків, якщо
порушення було вчинено повторно протягом року).
Враховуючи вищевикладене, пропонуються зміни до ст.11 ЗУ «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» щодо посилення
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превентивної, виховної, стимулюючої функцій юридичної відповідальності АТ
за ПКП їх акціонерів.
З приводу розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів (в
тому числі порушення законодавства про АТ) та виконання прийнятих у
справах рішень, слід зазначити, що існуюча наразі процедура, на жаль, має
певні недоліки. Зокрема, відповідно до п.7 розділу XIV Правил розгляду справ
про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування
санкцій, затверджених рішенням НКЦПФР від 16.10.2012 № 1470, до моменту
спливу терміну виконання розпорядження про усунення порушень таке
розпорядження може бути переглянуто уповноваженою особою, якою його
винесено, за клопотанням порушника або з власної ініціативи [161]. Таким
чином, правилами передбачено перегляд адміністративного акта самою
посадовою особою, що видала цей акт. Це перешкоджає безсторонньому,
об’єктивному та неупередженому перегляду розпорядження, оскільки висновок
про його правомірність чи неправомірність робить особа, що його видала. За
аналогією, згідно з ч.4 ст.7 ЗУ «Про звернення громадян», забороняється
направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам,
дії чи рішення яких оскаржуються [165]. Подібне положення доцільно
застосувати і у випадку, що розглядається, шляхом внесення змін до
вищевказаного НПА, де передбачити, що розпорядження про усунення
порушень, винесене уповноваженою Комісією посадовою особою, може бути
переглянуте Головою Комісії.
Крім того, суттєво ускладнює процес виконання постанов про накладення
фінансових санкцій норма ч.3 ст.11 ЗУ «Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні», згідно з якою, у разі несплати штрафу протягом 15
днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного
рішення суду за позовом НКЦПФР [160]. ЗУ «Про судовий збір», зокрема його
ст.5, не передбачає звільнення НКЦПФР від сплати судового збору за її
позовами про стягнення штрафів. Таким чином, щоб стягнути в судовому
порядку штраф, цьому органу необхідно сплатити судовий збір у сумі не менше
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1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що подекуди може
дорівнювати або й перевищувати розмір штрафної санкції (а тим паче – у разі
впровадження пропозиції щодо збільшення розміру таких санкцій).
Ця обставина, а також постійний брак коштів, виділених на сплату
судового збору, перешкоджають своєчасному стягненню фінансових санкцій.
Наприклад, 24.12.2013 було винесено постанову про накладення 3400,00
гривень штрафу на приватне АТ за неопублікування інформації в одному з
офіційних друкованих видань (справу порушено 12.11.2013); натомість, лише
11.07.2014 постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду
у справі № 808/8424/14, що набрала законної сили 08.09.2014 [206], цю
заборгованість було стягнуто. За таких обставин, від дня вчинення
правопорушення до дня сплати штрафу могло минути більше року, що не
сприяє ефективності такої міри відповідальності ще й з огляду на інфляційні
процеси, що мають здатність швидко знецінити розмір штрафу.
Отже, стягнення фінансових санкцій в судовому порядку за позовом
НКЦПФР є неефективним. Альтернативою цьому може бути віднесення
постанов про накладення цих санкцій до виконавчих документів із можливістю
пред’явлення до виконання у тримісячний строк з дня набрання чинності
постановою (до речі, подібна ініціатива міститься в законопроекті № 4956 від
12.07.2016 [207]). Також слід передбачити зупинення набрання чинності
постановою на весь період її оскарження (це забезпечить дотримання принципу
забезпечення права на адміністративне та судове оскарження та усуне
необхідність вжиття заходів забезпечення позову). Водночас, для захисту від
зловживання процедурою оскарження доцільно запровадити нарахування пені
за весь період невиконання постанови від дня, коли вона мала набрати чинності
й до дня фактичного виконання у випадку, якщо скаргу чи адміністративний
позов не буде задоволено повністю чи частково. Запровадження нарахування
пені узгоджується з аналогічним підходом, вжитим у Податковому кодексі
України (пп.129.1.1-129.1.2 п.129.1 ст.129), тому відповідає усталеній практиці.
Всі наведені пропозиції змін до ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних
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паперів в Україні» та Правил розгляду справ про порушення вимог
законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених
рішенням НКЦПФР від 16.10.2012 № 1470 містяться в додатках до роботи.
Запропоновані зміни до КУпАП, ЗУ «Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні», Інструкції з оформлення матеріалів про АП
НКЦПФР та Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на
ринку цінних паперів та застосування санкцій. Пріоритетними напрямками в
реформуванні

вказаного

законодавства

визначено:

розширення

та

конкретизація складів правопорушень; підвищення ступеню врахування «ціни»
порушення для особи, яка притягається до відповідальності; запровадження
заохочувальних норм; посилення санкцій за повторні правопорушення й ті, що
спричиняють значну шкоду СКП; вдосконалення виявлення і фіксації
правопорушень; забезпечення повного і своєчасного виконання накладених
стягнень.
Висновки до розділу 3.
1. Проведено аналіз міжнародного досвіду врегулювання питань АПП
ПКП, та обґрунтовано, що напрямками запровадження в Україні кращих
здобутків цього досвіду є: імплементація положень Шостої директиви Ради
Європейських Спільнот від 17.12.1982 щодо запровадження адміністративного
запобіжного нагляду за процедурами поділу АТ та іншими процедурами,
пов’язаними зі змінами у правовому статусі АТ; врахування досвіду
Великобританії щодо штрафів за ухилення посадових осіб ГТ (зокрема, ТОВ)
від надання інформації його учасникам; запозичення досвіду Латвії в частині
обов’язкової вимоги подання реєстру учасників загальних зборів для внесення
змін до відомостей реєстру про юридичну особу, а також досвіду Німеччини
щодо перевірки факту персонального повідомлення про загальні збори
учасників юридичної особи, відсутніх на засіданні.
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2. Проаналізовано стан правового регулювання попередження ПКП та
участі суб’єктів публічного адміністрування у збиранні, фіксації, збереженні
відомостей про порушення, та виявлено його проблеми, до яких віднесено:
недоліки в системі розкриття інформації АТ (неопублікування ціни викупу
акцій, неопублікування тексту протоколів загальних зборів); відсутність вимоги
подання належних доказів повідомлення акціонерів про загальні збори серед
комплекту документів, що подаються для реєстрації випусків акцій при зміні
розміру статутного капіталу товариства, заміни свідоцтва про реєстрацію
випусків акцій у разі зміни типу товариства, скасування реєстрації випусків
акцій у разі припинення товариства; колізія щодо підстав для позапланової
перевірки АТ між нормою закону і рішенням НКЦПФР; відсутність вимоги
підтверджувати

окремим

документом

правомочність

прийняття

рішень

уповноважених органів управління юридичних осіб при державній реєстрації
змін

до

відомостей

про

юридичну

особу;

відсутність

перевірки

в

реєстраційному провадженні факту належного повідомлення про час і місце
засідання уповноваженого органу управління юридичної особи його членів, що
не були присутні на засіданні; відсутність механізму ознайомлення учасників
(акціонерів) товариства з його реєстраційною справою; обмеженість функцій
державного реєстратора, який не перевіряє документи, подані товариствами, на
відповідність їх установчим документам.
3. Досліджено нормативно-правові акти, що врегульовують відновлення
порушених

СКП

при

реалізації

повноважень

суб’єктів

публічного

адміністрування, виокремлено перешкоди такому відновленню, до яких
віднесено:

неврахування

наявності

корпоративного

спору

у

випадках

ініціювання процедур реєстрації випусків акцій, заміни свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій, скасування реєстрації випусків акцій; недосконале
законодавче формулювання щодо підстав відмови у проведенні державної
реєстрацїі, якщо на корпоративні права накладено арешт; неповне врахування
особливостей представництва у справах за «похідними позовами» у ВП;
наявність істотних формальних перешкод у доступі заявників до процедури
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розгляду скарг у сфері державної реєстрації; відсутність чітких і недвозначних
норм про те, які судові рішення тягнуть скасування реєстраційних дій та які
реєстраційні дії підлягають скасуванню.
4. З’ясовано, з урахуванням правозастосовчої практики, недоліки в
реалізації адміністративної відповідальності та фінансових санкцій, до яких
притягаються порушники СКП. До таких недоліків віднесено: відсутність
адміністративної відповідальності за порушення законодавства про інші ГТ,
крім акціонерних; неврахування у нормах КУпАП та ЗУ «Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні» значної кількості порушень
закону, що завдають шкоди СКП; переважно низький мотиваційний потенціал
санкцій через їхню неспівмірність з доходами або іншими здобутками для
порушника; відсутність дієвих заохочувальних норм, що стимулюють
подальшу

правомірну

поведінку

порушника;

ризик

ухилення

від

відповідальності через обмежені можливості документування АП та сплив
строку накладення адміністративного стягнення; неефективність порядку
виконання постанов про накладення фінансових санкцій на юридичних осіб.
5. З метою удосконалення АПП ПКП, запропоновано внести зміни до
КУпАП, ЗУ: «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань», «Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні», «Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності», «Про АТ», «Про ВП», нормативного акта
КМУ – Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, нормативного
акта Мін’юсту – Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нормативних актів НКЦПФР:
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, Порядку
реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу АТ, Порядку
скасування реєстрації випусків акцій, Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про
реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною
найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів
у бездокументарній формі, Інструкції з оформлення матеріалів про АП
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НКЦПФР та Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на
ринку цінних паперів та застосування санкцій. Проекти відповідних змін
містяться у додатках до роботи.
Зміст досліджень, наведений у розділі, опубліковано в 2 статтях у
наукових фахових виданнях України [208, с. 75–79; 209, с. 79–82], в 1 статті у
науковому періодичному виданні іншої держави з напряму, з якого
підготовлено дисертацію [210, с. 182–187], і на 1 науково-практичній
конференції [211, с. 193–195].
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ВИСНОВКИ

У дисертації проведено системний аналіз АПП ПКП в Україні,
виокремлено проблеми в її правовому регулюванні та правозастосовчій
практиці, визначено перспективи її удосконалення та надано пропозиції з
вирішення виявлених проблем. За результатами дисертаційного дослідження
сформульовано такі основні висновки:
1. На основі дослідження та узагальнення правової доктрини щодо
дефініції СКП встановлено, що під СКП слід вважати право особи, частка якої
визначається

у

статутному

(складеному)

капіталі

ГТ,

що

включає

правомочності на участь цієї особи в управлінні ГТ, отримання певної частки
прибутку (дивідендів) даного товариства та активів у разі ліквідації останнього
відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та
установчим документом. Запропоновано історичну періодизацію виникнення та
розвитку корпоративних правовідносин. Обґрунтовано, що в розвитку
корпоративних правовідносин в Україні періоди мають таку характеристику:
перший (XIX століття – 1917 рік) – розвиток корпорацій та корпоративного
права у Російській Імперії, другий (1917 – 1991 роки) – занепад корпоративної
форми підприємництва у СРСР, третій (1991 рік – сьогодення) – відродження
ГТ та розвиток впливу публічного права на корпоративні правовідносини. На
сьогодні, простежуються тенденції до збільшення форм впливу держави на
суб’єктів корпоративних правовідносин, більш широке застосування методів
контролю і нагляду, запровадження заходів відповідальності до зазначених
суб’єктів, а відтак – до посилення публічно-правового регулювання в цій сфері.
2. На основі існуючих доктринальних положень запропоновано оновлений
підхід до дефініції порушення СКП як діяння (дії або бездіяльності), наслідком
якого є унеможливлення реалізації або обмеження свободи реалізації права
власника частки у статутному (складеному) капіталі ГТ, в тому числі окремих
правомочностей цього права. З урахуванням аналізу правозастосування
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запропоновано практично-орієнтований варіант поділу ПКП на корпоративне
рейдерство, грінмейл, дії менеджменту на шкоду товариству, порушення прав
міноритарних учасників (акціонерів). Встановлено, що способами ПКП можуть
бути: підробка документів; діяльність неповноважного органу товариства;
прийняття органом товариства рішень за відсутності кворуму; прийняття
органом товариства рішень з питань, які не віднесені до компетенції цього виду
товариства або цього органу товариства; прийняття органом товариства рішень
чи вчинення юридично-значимих дій у межах повноважень, але на шкоду
правам товариства; прийняття органом товариства безпідставного рішення;
порушення процедури, пов’язаної із прийняттям рішення органом товариства;
невиконання органом товариства своїх обов’язків; подання учасником
(акціонером) товариства завідомо безпідставних документів з метою заподіяти
шкоду СКП інших учасників (акціонерів) товариства. Цей перелік не є
вичерпним.
3. В результаті аналізу судової практики розгляду корпоративних спорів
узагальнено і систематизовано відомості щодо суб’єктів, причин і чинників
ПКП. З’ясовано, що суб’єктами ПКП найчастіше є: учасники (акціонери)
товариств, які володіють контрольним пакетом СКП; незаконні набувачі СКП;
міноритарні учасники (акціонери) товариств; члени робочих органів загальних
зборів товариств; посадові особи товариств. Мотивовано, що ПКП стається
через конфлікт з приводу діяльності товариства, обов’язковою стороною в
якому є принаймні один учасник (акціонер) товариства. При цьому причинами
ПКП можуть бути: конфлікт між учасниками товариства і виконавчим органом;
конфлікт учасників товариства між собою; конфлікт між учасниками
товариства і сторонніми особами. Визначено, що чинниками ПКП в Україні є:
недосконалість законодавства (корпоративного, процесуального, у сфері
державної реєстрації юридичних осіб, у сфері контролю за дотриманням
законодавства про АТ, адміністративно-деліктного), незадовільний стан
корпоративного

управління

в

товариствах

(недосконалість

установчих

документів та внутрішніх положень), низький рівень законності (корупція,
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недбалість та неефективність в роботі апарату держави, низький рівень
правової свідомості та культури).
4. На основі виокремлених актуальних напрямків впливу держави на
суб’єктів корпоративних правовідносин запропоновано під АПП ПКП вважати
сукупність прийнятних форм та методів діяльності суб’єктів публічної
адміністрації щодо унеможливлення, встановлення, припинення, усунення
наслідків і реалізації відповідальності за порушення СКП. Під механізмом АПП
ПКП доцільно розуміти систему елементів: принципів та ідей, норм та
приписів,

суб’єктів

публічного

адміністрування,

форм

і

методів

їх

нормотворчої, правоінтерпретаційної та правозастосовчої діяльності у сфері
АПП ПКП. Сформульовано основні цілі АПП ПКП – зникнення проявів
протиправного одержання контролю над виконавчими органами товариств,
повернення законним власникам СКП можливості здійснювати всі передбачені
ними правомочності; припинення зловживання учасниками товариств своїми
СКП на шкоду іншим учасникам; усунення можливості виконавчих органів
товариств діяти на шкоду товариствам та повернення товариств у становище,
що існувало до порушень; припинення випадків порушення прав міноритарних
учасників (акціонерів) товариств та усунення наслідків вже вчинених
порушень. З’ясовано, що залежно від стадії порушення, завданнями АПП ПКП
мають бути: створення умов, які унеможливлюють ПКП, або обтяжують процес
порушення, або усувають фактори (чинники) порушення, або збільшують
втрати, які несе порушник; припинення спроби ПКП; виявлення та
документування

(фіксація)

факту

ПКП,

збереження

доказової

бази;

унеможливлення подальшого розвитку порушення, що розпочалося, до
моменту остаточного вирішення спору про порушення; усунення наслідків
порушення, повернення у стан, що існував до порушення, остаточне
відновлення (захист) порушених прав; встановлення суб’єктів порушення та
притягнення їх до юридичної відповідальності. Доведено, що серед загальних
та спеціальних принципів адміністративного права та інших принципів, чільне
місце при здійсненні АПП ПКП мають посідати такі засади (починаючи від
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найбільш

значущої):

оперативності,

своєчасності

і

розумного

строку;

пріоритету заходів попередження та припинення; доступності та забезпечення
права на захист; неприпустимості застосування заходів адміністративного
примусу

за

анонімними,

повторними

після

розглянутих,

та

іншими

безпідставними заявами, недопущення зловживання правами (грінмейлу);
невідворотності юридичної відповідальності за ПКП, забезпечення доведеності
вини порушника; ефективності й результативності; пріоритету прав учасників
(акціонерів) товариств над інтересами менеджменту (виконавчих органів)
товариств;

передбачуваності

та

зменшення

адміністративного

розсуду;

забезпечення права на адміністративне та судове оскарження рішень, дій,
бездіяльності

суб’єктів

публічної

адміністрації,

що

порушують

СКП;

об’єктивності, рівноправ’я, рівних можливостей та недискримінації.
5. Досліджено особливості діяльності суб’єктів публічної адміністрації, що
здійснюють АПП ПКП, проаналізовано повноваження цих суб’єктів, визначено
сферу їхньої компетенції, дотичну до предмету дослідження, надано пропозиції
щодо поліпшення ефективності їх діяльності. Виявлено, що суб’єктами АПП
ПКП спеціальної компетенції є: Мін’юст та його територіальні органи (в тому
числі органи державної виконавчої служби) – при формуванні та реалізації
державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб, організації
роботи нотаріату, здійсненні примусового виконання рішень про захист СКП,
прийнятих судами та іншими органами; державні реєстратори – при проведенні
державної реєстрації юридичних осіб; державні та приватні нотаріуси – при
вчиненні нотаріальних дій, безпосередньо пов’язаних із виникненням, зміною,
припиненням, реалізацією, захистом СКП; НКЦПФР та її територіальні органи
– при здійсненні заходів щодо запобігання і припинення порушень
законодавства про АТ, застосуванні санкцій за порушення цього законодавства;
Міжвідомча комісія з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному
поглинанню та захопленню підприємств при КМУ, яка координує діяльність
інших суб’єктів владних повноважень у сфері її компетенції.
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6. Проаналізовано та охарактеризовано форми і методи АПП ПКП. До
форм такої протидії віднесено: адміністративну нормотворчість (яка полягає,
передусім, у розробці та прийнятті указів Президента України, постанов КМУ,
наказів Мін’юсту, рішень НКЦПФР), прийняття адміністративних актів (таких,
як рішення про відмову у державній реєстрації змін до відомостей про
юридичну особу; наказ про повне чи часткове задоволення скарги у сфері
державної реєстрації юридичних осіб; адміністративні акти, прийняті під час
примусового виконання рішень про захист порушених СКП; постанови про
відмову у вчиненні нотаріальних дій; рішення про відмову в реєстрації випуску
акцій, про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації
випуску акцій та інші, перелік яких міститься в розділі) та вчинення інших
юридично значущих дій (таких, як здійснення контролю в сфері державної
реєстрації юридичних осіб, внесення до реєстру відомостей про судове рішення
щодо заборони проведення реєстраційної дії, арешту корпоративних прав,
вчинення виконавчого напису про стягнення дивідендів, та інші, перелік яких
наведено в розділі). Підтверджено, що АПП ПКП передбачає застосування
широкого обсягу методів, таких як: регулювання, переконання, примусу,
прямого та непрямого впливу, контролю і нагляду. Запропоновано варіанти
класифікації

форм

адміністративно-правової

протидії

порушенням

корпоративних прав за колом об’єктів, на яких поширює дію форма – на форми
загальної (знеособленої) дії та індивідуальної (спеціальної) дії, за стадією
застосування

–

на

форми

позастадійні

(повсякденні),

початкові

(випереджувальні) та ретроспективні (наслідкові). Методи адміністративноправової

протидії

порушенням

корпоративних

прав

пропонується

класифікувати за спрямованістю на суб’єктів корпоративних правовідносин –
на методи безпосередньої та опосередкованої спрямованості.
7. Проведено аналіз міжнародного досвіду врегулювання питань АПП
ПКП, та обґрунтовано, що напрямками запровадження в Україні кращих
здобутків цього досвіду є: імплементація положень Шостої директиви Ради
Європейських Спільнот від 17.12.1982 щодо запровадження адміністративного
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запобіжного нагляду за процедурами поділу АТ та іншими процедурами,
пов’язаними зі змінами у правовому статусі АТ; врахування досвіду
Великобританії щодо штрафів за ухилення посадових осіб ГТ (зокрема, ТОВ)
від надання інформації його учасникам; запозичення досвіду Латвії в частині
обов’язкової вимоги подання реєстру учасників загальних зборів для внесення
змін до відомостей реєстру про юридичну особу, а також досвіду Німеччини
щодо перевірки факту персонального повідомлення про загальні збори
учасників юридичної особи, відсутніх на засіданні.
8. Проаналізовано стан правового регулювання попередження ПКП та
участі суб’єктів публічного адміністрування у збиранні, фіксації, збереженні
відомостей про порушення, та виявлено його проблеми, до яких віднесено:
недоліки в системі розкриття інформації АТ (неопублікування ціни викупу
акцій, неопублікування тексту протоколів загальних зборів); відсутність вимоги
подання належних доказів повідомлення акціонерів про загальні збори серед
комплекту документів, що подаються для реєстрації випусків акцій при зміні
розміру статутного капіталу товариства, заміни свідоцтва про реєстрацію
випусків акцій у разі зміни типу товариства, скасування реєстрації випусків
акцій у разі припинення товариства; колізія щодо підстав для позапланової
перевірки АТ між нормою закону і рішенням НКЦПФР; відсутність вимоги
підтверджувати

окремим

документом

правомочність

прийняття

рішень

уповноважених органів управління юридичних осіб при державній реєстрації
змін

до

відомостей

про

юридичну

особу;

відсутність

перевірки

в

реєстраційному провадженні факту належного повідомлення про час і місце
засідання уповноваженого органу управління юридичної особи його членів, що
не були присутні на засіданні; відсутність механізму ознайомлення учасників
(акціонерів) товариства з його реєстраційною справою; обмеженість функцій
державного реєстратора, який не перевіряє документи, подані товариствами, на
відповідність їх установчим документам.
9. Досліджено нормативно-правові акти, що врегульовують відновлення
порушених

СКП

при

реалізації

повноважень

суб’єктів

публічного
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адміністрування, виокремлено перешкоди такому відновленню, до яких
віднесено:

неврахування

наявності

корпоративного

спору

у

випадках

ініціювання процедур реєстрації випусків акцій, заміни свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій, скасування реєстрації випусків акцій; недосконале
законодавче формулювання щодо підстав відмови у проведенні державної
реєстрацїі, якщо на корпоративні права накладено арешт; неповне врахування
особливостей представництва у справах за «похідними позовами» у ВП;
наявність істотних формальних перешкод у доступі заявників до процедури
розгляду скарг у сфері державної реєстрації; відсутність чітких і недвозначних
норм про те, які судові рішення тягнуть скасування реєстраційних дій та які
реєстраційні дії підлягають скасуванню.
10. З’ясовано, з урахуванням правозастосовчої практики, недоліки в
реалізації адміністративної відповідальності та фінансових санкцій, до яких
притягаються порушники СКП. До таких недоліків віднесено: відсутність
адміністративної відповідальності за порушення законодавства про інші ГТ,
крім акціонерних; неврахування у нормах КУпАП та ЗУ «Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні» значної кількості порушень
закону, що завдають шкоди СКП; переважно низький мотиваційний потенціал
санкцій через їхню неспівмірність з доходами або іншими здобутками для
порушника; відсутність дієвих заохочувальних норм, що стимулюють
подальшу

правомірну

поведінку

порушника;

ризик

ухилення

від

відповідальності через обмежені можливості документування АП та сплив
строку накладення адміністративного стягнення; неефективність порядку
виконання постанов про накладення фінансових санкцій на юридичних осіб.
11. З метою удосконалення АПП ПКП, запропоновано внести зміни до
Кодексу України про адміністративні правопорушення, ЗУ: «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»,
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності», «Про АТ», «Про ВП», «Про нотаріат», указу Президента України
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«Про НКЦПФР», нормативних актів КМУ: Порядку розгляду скарг у сфері
державної реєстрації, Переліку документів, за якими стягнення заборгованості
провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів,
нормативних актів Мін’юсту – Інструкції з організації примусового виконання
рішень, Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нормативних актів НКЦПФР:
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, Порядку
реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу АТ, Порядку
скасування реєстрації випусків акцій, Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про
реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною
найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів
у бездокументарній формі, Інструкції з оформлення матеріалів про АП
НКЦПФР та Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на
ринку цінних паперів та застосування санкцій.
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Додаток Б
Таблиця видів та суб’єктів порушень корпоративних прав
Вид
порушення
корпоративне
рейдерство

грінмейл

дії
менеджменту
на шкоду
товариству

порушення
прав
міноритарних
учасників
(акціонерів)

Визначення
протиправне одержання контролю над
виконавчим органом господарського
товариства або протиправне
припинення товариства як юридичної
особи у спосіб привласнення
корпоративних прав на нього чи без
такого, однак зі складенням завідомо
неправдивого документу про зміну
складу виконавчого органу чи про
припинення товариства
зловживання корпоративними правами
одного з учасників товариства, що
призводить до зменшення активів
товариства та порушує майнові
правомочності корпоративних прав
інших його учасників
зловживання повноваженнями чи
перевищення повноважень посадовими
особами виконавчого органу
господарського товариства шляхом
укладення правочинів, які призводять
до зменшення його активів чи
збільшення зобов’язань та порушує
майнові правомочності корпоративних
прав учасників товариства
зловживання повноваженнями чи
перевищення повноважень посадовими
особами виконавчого органу,
наглядової ради, особою,
відповідальною за ознайомлення
учасників (акціонерів) з документами
товариства, членами робочих органів
загальних зборів товариства
(реєстраційної чи мандатної комісії,
тимчасової лічильної комісії, лічильної
комісії, голови та секретаря зборів), а
також безпосередньо учасниками
загальних зборів, що унеможливлюють
чи обмежують здійснення
корпоративних прав міноритарним
учасником (акціонером) товариства

Переважні суб’єкти
порушення
міноритарні учасники
товариств;
інші особи, на користь яких
протиправно відчужено
корпоративні права, тобто
незаконні набувачі
корпоративних прав

міноритарні учасники
товариств

посадові особи товариств,
зокрема – одноосібний
виконавчий орган
(директор), члени
колегіального виконавчого
органу (правління,
дирекції), члени наглядової
ради
учасники товариств, які
володіють контрольним
пакетом корпоративних
прав;
посадові особи товариств
(виконавчого органу,
наглядової ради);
члени робочих органів
загальних зборів товариств,
зокрема – голова зборів,
секретар зборів, члени
реєстраційної (мандатної)
комісії, члени лічильної
комісії
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Додаток В
Схема причин і чинників порушень корпоративних прав

Порушення
корпоративних прав
Причини
Конфлікт між учасниками і
виконавчим органом:
втрата учасником товариства
довіри до виконавчого
органу, а також бажання
членів виконавчого органу
отримати вигоду за рахунок
протиправного
розпорядження активами
товариства

Чинники
неможливість окремих учасників
товариств законно вплинути на
діяльність виконавчого органу
надмірний лібералізм законодавства
у сфері державної реєстрації
юридичних осіб, невисокі вимоги до
документів, що подаються для
державної реєстрації змін до
відомостей про юридичну особу /
припинення юридичної особи

Конфлікт між учасниками
товариства:
відмінності у баченні шляхів
розвитку товариства між
учасниками, а також
намагання мажоритарних
учасників обмежити доступ
міноритарних учасників до
управління товариством

брак повноважень та обмеженість
можливості реалізації своїх
повноважень НКЦПФР

Конфлікт між учасниками
товариства і сторонніми
особами:
бажання особи безоплатно,
протиправно заволодіти
чужими корпоративними
правами з метою одержання
контролю над виконавчим
органом товариства, з метою
подальшого розпорядження
активами товариства

недоліки в корпоративному
управлінні товариств

неефективна система поновлення
порушених прав (недосконалість
заходів забезпечення позову,
тривалість судових процедур,
обмеженість адміністративного
захисту та перевантаження судів)

недієвість заходів юридичної
відповідальності за порушення
корпоративних прав
прояви порушень в діяльності
службових осіб та осіб, які надають
публічні послуги, діяльність яких
впливає на учасників корпоративних
правовідносин
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Додаток Г
Таблиця нормативно-правових актів, що регулюють адміністративноправову протидію порушенням корпоративних прав в Україні
Вид нормативно-правового
акта
Закон України

Указ Президента України
Постанова Кабінету
Міністрів України

Рішення Національної
комісії з цінних паперів та
фондового ринку

Наказ Міністерства

Назви та реквізити нормативно-правових актів (в хронологічному
порядку)
Кодекс України про адміністративні правопорушення від
07.12.1984 № 8073-X
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від
30.10.1996 № 448/96-ВР
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV
«Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV
«Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI
«Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII
«Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку»
від 23.11.2011 № 1063/2011
«Про затвердження переліку документів, за якими стягнення
заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі
виконавчих написів нотаріусів» від 29.06.1999 № 1172
«Про затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної
реєстрації» від 25.12.2015 № 1128
«Деякі питання дерегуляції господарської діяльності» від
27.03.2019 № 367
«Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності
емітентів цінних паперів» від 04.09.2012 № 1178
«Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог
законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій»
від 16.10.2012 № 1470
«Про затвердження Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про
реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку
зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування
іменних цінних паперів у бездокументарній формі» від 23.04.2013
№ 736
«Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків
акцій» від 23.04.2013 № 737
«Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного
капіталу публічного або приватного акціонерного товариства» від
14.05.2013 № 822
«Про затвердження Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів» від 03.12.2013 № 2826
«Про затвердження Принципів корпоративного управління» від
22.07.2014 № 955
«Щодо порядку виплати акціонерним товариством дивідендів»
від 12.04.2016 № 391
«Щодо порядку направлення акціонерним товариством
повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» від
07.03.2017 № 148
«Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів,
проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його
підсумків на загальних зборах акціонерних товариств» від
19.12.2017 № 904
«Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій
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юстиції України

нотаріусами України» від 22.02.2012 № 296/5
«Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що
не мають статусу юридичної особи» від 09.02.2016 № 359/5
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Додаток Ґ
Схема зв’язків між суб’єктами владних повноважень, діяльність яких
пов’язана з протидією порушенням корпоративних прав

Суди:
здійснюють
захист
корпоративних прав в
порядку
ГПК;
перевіряють в
порядку
КАС
правомірність
рішень, дій,
бездіяльності
суб’єктів
АПП, на
основі
Конституції
та Законів
України

Верховна Рада України: приймає закони,
на підставі та в межах яких
здійснюється адміністративно-правова
протидія порушенням корпоративних
прав (далі – АПП); здійснює кадрові
повноваження щодо КМУ

Президент України: підписує
чи ветує закони; здійснює
підзаконну нормотворчість;
здійснює кадрові
повноваження щодо КМУ і
НКЦПФР

Кабінет Міністрів України (КМУ): здійснює
підзаконне правове регулювання (визначає
порядок контролю у сфері державної
реєстрації, затверджує модельний статут і
т.п.); визначає правову основу діяльності
Мін’юсту

Міжвідомча комісія з питань
захисту прав інвесторів,
протидії незаконному
поглинанню та захопленню
підприємств при КМУ:
координує дії інших суб’єктів
АПП

Міністерство юстиції України
(Мін’юст): забезпечує
формування і реалізує
державну політику у сферах
державної реєстрації;
нотаріату; примусового
виконання рішень

Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку
(НКЦПФР) та її територіальні
органи

Суб’єкти державної реєстрації
юридичних осіб:
- виконавчі органи місцевих рад
- місцеві державні адміністрації
- акредитовані суб’єкти

Нотаріат

Органи державної
виконавчої служби і
приватні виконавці

суб’єкти корпоративних правовідносин: акціонери
(учасники), господарські товариства, їхні органи та
посадові особи
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Додаток Д
Схема мети і завдань адміністративно-правової протидії порушенням
корпоративних прав

Адміністративно-правова протидія
порушенням корпоративних прав
Цілі

Завдання

за рівнем організації
загальні (досягнення
мети на рівні всіх
суспільних
правовідносин)

індивідуальні (усунення
конкретного вчиненого чи
потенційного порушення)

за пріоритетністю
першочергові
стратегічні

припинення випадків
порушення прав
міноритарних учасників
(акціонерів) товариств та
усунення наслідків вже
вчинених порушень

створення умов, які
унеможливлюють порушення
корпоративних прав, або обтяжують
процес порушення, або усувають
фактори (чинники) порушення, або
збільшують втрати, які несе
порушник
припинення спроби порушення
корпоративних прав
виявлення та документування
(фіксація) факту порушення
корпоративних прав, збереження
доказової бази

зникнення проявів протиправного одержання
контролю над виконавчими органами товариств,
повернення законним власникам корпоративних
прав можливості здійснювати всі передбачені
ними правомочності

унеможливлення подальшого
розвитку порушення, що
розпочалося, до моменту
остаточного вирішення спору про
порушення

припинення зловживання учасниками товариств
своїми корпоративними правами на шкоду іншим
учасникам

усунення наслідків порушення,
повернення у стан, що існував до
порушення, остаточне відновлення
(захист) порушених прав

усунення можливості виконавчих органів
товариств діяти на шкоду товариствам та
повернення товариств у становище, що існувало
до порушень

встановлення суб’єктів порушення
та притягнення їх до юридичної
відповідальності
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Додаток Е
Схема принципів адміністративно-правової протидії порушенням
корпоративних прав

Адміністративно-правова протидія
порушенням корпоративних прав

Принципи
перелік

за критерієм часу і сфери застосування

оперативності, своєчасності і розумного
строку
пріоритету заходів попередження та
припинення
доступності та забезпечення права на
захист

принципи запобігання порушенням
корпоративних прав

недопущення зловживання правами
невідворотності юридичної
відповідальності за порушення
корпоративних прав, забезпечення
доведеності вини порушника

принципи встановлення фактів
порушень корпоративних прав

ефективності й результативності

принципи припинення порушень
корпоративних прав

пріоритету прав учасників (акціонерів)
товариств над інтересами менеджменту
товариств

принципи усунення наслідків порушень
корпоративних прав

передбачуваності та зменшення
адміністративного розсуду
забезпечення права на оскарження
рішень, дій, бездіяльності суб’єктів
публічної адміністрації, що порушують
корпоративні права
об’єктивності, рівноправ’я, рівних
можливостей та недискримінації

принципи юридичної відповідальності
за порушення корпоративних прав
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Додаток Є
Схема класифікації форм адміністративно-правової протидії порушенням
корпоративних прав в Україні

Форми адміністративно-правової протидії
порушенням корпоративних прав в Україні
за колом об’єктів, на які
поширюється дія форми

форми загальної
(знеособленої) дії
адміністративна
нормотворчість
визначення правового
статусу суб’єктів протидії
регулювання поведінки
учасників корпоративних
правовідносин
встановлення адмін.
процедур у цій сфері
визначення порядок
здійснення контролю, за
дотриманням норм
корпоративного права
прийняття
інтерпретаційних актів
видання рекомендацій,
типових корпоративних
норм

за стадією застосування
форми
форми
індивідуальної
(спеціальної) дії

позастадійні
(повсякденні)

прийняття
індивідуальних актів

початкові
(випереджувальні)

рішення про відмову у
державній реєстрації
змін до відомостей про
юридичну особу

ретроспективні
(наслідкові)

наказ про повне чи часткове задоволення скарги у
сфері державної реєстрації юр. осіб
адміністративні акти, прийняті під час примусового
виконання рішень про захист порушених
корпоративних прав
рішення про відмову в реєстрації випуску акцій
постанови та розпорядження у справах про
правопорушення на ринку цінних паперів
інші індивідуальні адміністративні акти
вчинення інших
юридично значущих дій
контроль у сфері державної реєстрації юр. осіб

модельний статут
господарського товариства

внесення до реєстру відомостей про рішення про
заборону реєстр. дій чи арешт корп. прав

принципи корпоративного
управління

вчинення викон. напису про стягн. дивідендів
нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням заг.
зборів, голосуванням, підбиттям підсумків тощо
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Додаток Ж
Схема класифікації методів адміністративно-правової протидії
порушенням корпоративних прав в Україні
Методи адміністративно-правової протидії
порушенням корпоративних прав в Україні
за спрямованістю на суб’єктів
корпоративних правовідносин

методи безпосередньої
спрямованості

методи опосередкованої
спрямованості

приклади (де виявляє
свою дію метод):

приклади (де виявляє
свою дію метод):

встановлення правил для
учасників корпорат. прав-н
(напр., порядок виплати
дивідендів)

метод регулювання

встановлення порядку
діяльності суб’єктів протидії
(напр., порядок держ.
реєстрації юр. осіб)

метод переконання

надання рекомендацій і
роз’яснень для структуних
підрозділів НКЦПФР

владний припис до заявника:
відмовити у державній
реєстрації

метод прямого впливу

владний припис до підлеглих:
скасувати розпорядження
уповноваж. особи НКЦПФР

визнання емісії акцій
недобросовісною (захід
припинення)

метод примусу

притягнення до адмін.
відповідальності держ.
реєстратора (стягнення)

затвердження плану-графіка
перевірки емітента
(акціонерного товариства)

метод непрямого впливу

винагорода виконавцю при
виконанні рішень про захист
корп. прав

нагляд за проведенням
загальних зборів
акціонерного товариства

методи контролю та
нагляду

проведення моніторингу
реєстраційних дій

застосування заохочувальних
норм
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Додаток З
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
«Про затвердження порядку нагляду за реєстрацією учасників,
проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків
на загальних зборах товариств з обмеженою та додатковою
відповідальністю»
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок нагляду за реєстрацією учасників, проведенням
загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних
зборах товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (додається).
2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
ПОРЯДОК
нагляду за реєстрацією учасників, проведенням загальних зборів, голосуванням
та підбиттям його підсумків на загальних зборах товариств з обмеженою та
додатковою відповідальністю
1. Цей Порядок розроблено з метою здійснення перевірки територіальними
органами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі –
Комісія) дотримання вимог законодавства про господарські товариства,
визначає процедуру призначення Комісією представників для здійснення
нагляду за реєстрацією учасників (їх представників), проведенням загальних
зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах
товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (далі - Нагляд) та
порядок здійснення такого Нагляду в товариствах з обмеженою та додатковою
відповідальністю (далі – Товариство).
2.

Представники

Комісії

здійснюють

нагляд

за

дотриманням

вимог

законодавства про господарські товариства при проведенні реєстрації учасників
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(їх представників), проведенні загальних зборів, голосуванні та підбитті його
підсумків на загальних зборах Товариств.
3. Представник Комісії, що здійснює Нагляд, може призначатися виключно за
заявою учасника Товариства (його представника за довіреністю), який на день
подання звернення володіє часткою в розмірі, що може вплинути на прийняття
рішення хоча б з одного питання порядку денного загальних зборів, якщо такий
порядок денний відомий (а якщо невідомий – то заявник повинен володіти
часткою в розмірі не менше ніж 13 % статутного капіталу). Заява має бути
обґрунтованою. Заява в будь-якому випадку вважається обґрунтованою, якщо
до неї додані копії судових рішень, що набрали законної сили та підтверджують
факти порушення Товариством чи його посадовими особами законодавства про
господарські товариства під час скликання, підготовки, реєстрації учасників,
проведення загальних зборів, підбиття їх підсумків, допущені Товариством за
останні три роки перед поданням заяви. В інших випадках заява кваліфікується
як обґрунтована, якщо попередня поведінка Товариства, його посадових осіб та
/ або наявність невирішених корпоративних спорів дає підстави допускати
імовірність майбутніх порушень законодавства про господарські товариства,
які здатні заподіяти істотної шкоди правам принаймні одного його учасника.
Заява в будь-якому випадку вважається необґрунтованою, якщо учасником
Товариства є лише одна особа. Заява про призначення Представника Комісії
підписується заявником із зазначенням дати підписання та повинна містити:
а) прізвище, ім’я, по батькові або найменування заявника;
б) повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження Товариства;
в) розмір частки в статутному капіталі, що належить заявнику;
ґ) дату, час та місце проведення загальних зборів учасників Товариства, їхній
порядок денний (якщо порядок денний заявнику відомий);
д) виклад обставин, які підтверджують обґрунтованість заяви відповідно до
критеріїв обґрунтованості, зазначених в цьому пункті, та зазначення доказів, що
підтверджують такі обставини;
е) перелік документів, що додаються до заяви.
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4. Заява подається поштою або безпосередньо до територіального органу
Комісії за місцем проведення загальних зборів у строк не пізніше п’ятнадцятого
дня до дня проведення загальних зборів (не враховуючи день їх проведення).
Цей строк є присічним та поновленню не підлягає.
5. Заява реєструється територіальним органом Комісії та не пізніше наступного
дня передається керівнику територіального органу Комісії.
6. Керівник територіального органу Комісії у триденний строк з дня
надходження до нього заяви приймає одне з таких рішень:
а) про повернення заяви без розгляду по суті, якщо:
- заява подана до територіального органу Комісії не за місцем проведення
загальних зборів;
- в заяві відсутні всі необхідні реквізити;
- заява подана з пропуском встановленого строку;
б) про відмову у задоволенні заяви, якщо заявником не дотримано критеріїв
обґрунтованості заяви, або якщо заявник не володіє часткою в статутному
капіталі Товариства, розмір якої відповідає вимогам цього Порядку;
в) про задоволення заяви – в усіх інших випадках.
7. Рішення про повернення заяви без розгляду по суті, а також про відмову у
задоволенні заяви оформлюється наказом, в якому мають бути зазначені
підстави для прийняття такого рішення та висновок по суті питання. Копія
наказу не пізніше наступного дня з супровідним листом надсилається заявнику
і Товариству.
8. Рішення про задоволення заяви оформлюється дорученням, в якому
зазначаються номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові і посада особи, яка
видала доручення, прізвище, ім’я, по батькові і посада особи (Представника
Комісії), якій видано доручення, повне найменування Товариства, його
ідентифікаційний код, дата, час і місце проведення загальних зборів, підстава
для здійснення нагляду, перелік прав представника Комісії, строк дії доручення.
Доручення виписується у двох примірниках, підписується та скріплюється
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печаткою територіального органу Комісії із зазначенням дати підписання.
Облік виданих Доручень ведеться в окремому журналі.
9. Доручення передається працівнику територіального органу Комісії, якому
воно видано, не пізніше наступного дня з дня видачі. У разі виникнення
конфлікту інтересів після видачі Доручення Представник Комісії зобов'язаний
не пізніше наступного дня з дня отримання Доручення письмово повідомити
про це керівника територіального органу Комісії, який не пізніше наступного
дня видає Доручення іншому працівнику територіального органу Комісії. За
відсутності конфлікту інтересів, про факт видачі Доручення не пізніше
наступного дня Представник Комісії інформує заявника супровідним листом.
10. При здійсненні Нагляду Представник Комісії має право:
а) безперешкодно входити до місць, де проводяться загальні збори, реєстрація
учасників, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах
Товариства, за службовим посвідченням та Дорученням;
б) доступу до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення
Нагляду;
в) вимагати надання письмових пояснень, документів (належним чином
засвідчених копій), виписок, витягів з відповідних документів, які необхідні
Представнику Комісії при здійсненні Нагляду, та іншу інформацію у посадових
осіб Товариства та/або осіб, уповноважених на скликання загальних зборів,
проведення реєстрації учасників (їх представників), проведення загальних
зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах Товариства,
та/або учасників (їх представників) у зв'язку з реалізацією повноважень зі
здійснення Нагляду;
г) складати протоколи про адміністративне правопорушення;
ґ) користуватися засобами фото-, відеозйомки, аудіозапису при здійсненні
Нагляду;
д) опитувати осіб за їх згодою, залучати свідків до складення документів
Нагляду;
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е) повідомляти працівників Національної поліції про виявлені факти вчинення
кримінальних правопорушень або їх готування.
11. Представник Комісії зобов’язаний з’явитися до місця проведення загальних
зборів до початку їх проведення, мати при собі службове посвідчення і
Доручення та перебувати за цим місцем до закінчення загальних зборів, якщо
такі проводитимуться.
12. Хід проведення Нагляду, надані документи, виявлені порушення вимог
законодавства про господарські товариства фіксуються у протоколі здійснення
нагляду за реєстрацією учасників, проведенням загальних зборів, голосуванням
та підбиттям його підсумків (далі – Протокол).
13. На початку Нагляду Представник Комісії:
а) запитує в присутніх за місцем проведення загальних зборів осіб, хто є
учасниками Товариства та членами його виконавчого органу, пред’являючи їм
службове посвідчення;
б) встановлює особи присутніх учасників та членів виконавчого органу
Товариства шляхом огляду документів, що посвідчують особи;
в) запитує в особи, яка скликає загальні збори, наступні документи (в
оригіналах):
- протокол про обрання виконавчого органу Товариства;
- якщо загальні збори скликаються учасником Товариства – докази вручення
виконавчому органу Товариства вимоги про скликання загальних зборів;
- статут Товариства (чинної редакції) або протокол про перехід на діяльність на
підставі модельного статуту;
- документи, які підтверджують повідомлення всіх учасників Товариства про
проведення загальних зборів та про всі внесені зміни до порядку денного у
спосіб, передбачений законом (описи вкладення, фіскальні чеки, переліки
поштових відправлень), а також саме повідомлення;
- всі пропозиції з питань порядку денного, які надійшли від учасників
Товариства;
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г) встановлює повноваження представників учасників Товариства шляхом
огляду оригіналів документів, які підтверджують такі повноваження.
14. У випадку, якщо за місцем проведення загальних зборів не виявлено
жодного учасника Товариства, в тому числі якщо присутні особи відмовилися
надати документи, що посвідчують особу, або якщо не виявлено факту
реєстрації

учасників

(їх)

представників,

проведення

загальних

зборів,

голосування та підбиття його підсумків, або якщо Представнику Комісії не
надано вільний доступ до місця проведення загальних зборів, Протокол не
складається. У такому випадку Представник Комісії за участю не менше як
двох свідків складає акт, в якому констатує відсутність факту проведення
загальних зборів, і в триденний строк надає (надсилає) копію акту керівнику
територіального органу Комісії, заявнику і Товариству. В цей же строк
Представник Комісії повідомляє орган Національної поліції за місцем
проведення зборів про факти, що свідчать про можливе готування до вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 Кримінального
кодексу

України,

для

вжиття

заходів

із

припинення

кримінального

правопорушення.
15. Товариство зобов’язане надати Представнику Комісії вільний доступ до
місця проведення загальних зборів, а також оригінали документів, необхідних
для проведення Нагляду, надати йому місце для роботи, можливість
користуватися зв’язком, оргтехнікою (в тому числі копіювальною), іншими
послугами технічного характеру протягом здійснення Нагляду і складання
Протоколу.

Учасники,

представники

учасників

зобов’язані

надавати

Представнику Комісії оригінали документів, необхідних для проведення
Нагляду. Ненадання Представнику Комісії документів прирівнюється до
відсутності таких документів.
16. Під час здійснення нагляду за реєстрацією учасників Представником Комісії
перевіряються:
а) наявність в учасників, їх представників дійсних документів, що посвідчують
їх особи, а для учасників – також повноваження;
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б) наявність в особи, яка проводить реєстрацію учасників, повноважень особи,
яка

скликає

загальні

збори, підтверджених

протоколом

про

обрання

виконавчого органу товариства або доказами вручення виконавчому органу
Товариства вимоги про скликання загальних зборів;
в) наявність, правильність оформлення і підписання переліку учасників, які
реєструються для участі у загальних зборах;
г) наявність у зареєстрованих учасників часток в статутному капіталі
Товариства на день проведення загальних зборів, за даними Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, та правильність відображення кількості голосів в
переліку учасників;
ґ) наявність кворуму загальних зборів згідно з переліком учасників з
урахуванням положень закону і статуту;
д) відсутність фактів протиправної відмови в реєстрації, а також ненадання
учасникам (їх представникам) вільного доступу до місця проведення загальних
зборів;
е) відсутність фактів неповідомлення чи неналежного повідомлення учасників
Товариства про проведення загальних зборів.
17. Під час здійснення нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням
та підбиттям його підсумків Представником Комісії перевіряються:
а) дотримання часу початку загальних зборів;
б) у разі оголошення перерв у роботі загальних зборів – відсутність фактів
ненадання учасникам (їх представникам) вільного доступу до місця проведення
загальних зборів після закінчення перерви;
в) повноваження голови загальних зборів, лічильної комісії (якщо така
обирається);
г) відповідність переліку питань, які розглядаються загальними зборами,
порядку денному, про який повідомлялися учасники Товариства, та відсутність
у порядку денному питань на зразок «різне», «інше», «організаційні питання»;
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ґ) відсутність фактів неврахування пропозицій до порядку денного, що
надійшли від учасників Товариства у встановлений строк, а також фактів
розгляду не всіх, а лише частини питань порядку денного;
д) відповідність способу голосування закону і статуту Товариства;
е) відсутність перешкод для учасників Товариства (їх представників) в участі у
загальних зборах, в тому числі в голосуванні;
є) правильність підрахунку голосів;
ж) відсутність фактів прийняття рішень меншою кількістю голосів, ніж та, що
визначена законом і статутом;
з) дотримання вимог до оформлення та підписання протоколу загальних зборів.
18. За результатами Нагляду Представник Комісії складає і підписує Протокол
у двох примірниках (крім випадку, передбаченого пунктом 14 Порядку). За
необхідності, Представник Комісії може залучити свідків для участі в
підписанні Протоколу, яким Товариство також зобов’язане надати вільний
доступ до місця проведення загальних зборів. У Протоколі відображаються
результати Нагляду, зазначаються факти виявлених порушень законодавства
про господарські товариства та докази, якими підтверджуються ці факти,
перелік доданих до Протоколу копій документів. В триденний строк з дня
складення Протоколу, один його примірник, разом з примірником Доручення,
надсилається Товариству, а копія Протоколу – заявнику. Другий примірник
Протоколу в цей же строк передається керівнику територіального органу
Комісії.
19. За наслідками Нагляду формуються матеріали Нагляду, які включають в
себе заяву про призначення представника Комісії, додатки до заяви, Доручення,
Протокол з додатками або акт про відсутність факту проведення загальних
зборів, а також все листування, яке стосується Нагляду, у хронологічному
порядку. Право на ознайомлення з матеріалами Нагляду мають заявник і
Товариство. Матеріали нагляду зберігаються в територіальному органі Комісії і
можуть бути витребувані лише за ухвалою суду або слідчого судді.
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20. Результати Нагляду використовуються для притягнення до адміністративної
відповідальності осіб, в тому числі посадових осіб Товариства, які допустили
порушення вимог законодавства. Якщо за результатами Нагляду буде виявлено
порушення вимог законодавства, реагування на яке виходить за межі
компетенції Комісії, про це керівником територіального органу Комісії
повідомляється компетентний суб’єкт владних повноважень.
21. Контроль за діяльністю Представника Комісії під час Нагляду здійснюється
керівником територіального органу Комісії, а за діяльністю останнього –
структурним підрозділом центрального апарату Комісії, на який покладено
функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної
діяльності.
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Додаток И
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у
безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів»
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться
у

безспірному

порядку

на

підставі

виконавчих

написів

нотаріусів,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. №
1172

«Про

затвердження

переліку

документів,

за

якими

стягнення

заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих
написів нотаріусів» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 26, ст. 1241, № 45,
ст. 2243; 2000 р., № 17, ст. 710; 2014 р., № 97, ст. 2787), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
ЗМІНИ
що вносяться до переліку документів, за якими стягнення заборгованості
провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів
Доповнити перелік розділами такого змісту:
Стягнення вартості викуплених у акціонера акцій
14. Документи, що підтверджують заборгованість з виплати вартості
викуплених у акціонера акцій.
Для одержання виконавчого напису подаються:
а) засвідчена акціонерним товариством або стягувачем копія протоколу
загальних зборів:
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- на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за згодою власників
цих акцій, оформлене відповідно до вимог частини 1 статті 66 Закону України
«Про акціонерні товариства»;
- або якщо у порядку денному було розглянуто питання, передбачені частиною
1 статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
б) виписка про стан рахунку в цінних паперах акціонера, складена станом на
день подання письмової пропозиції акціонера про продаж акцій або вимоги
акціонера про обов’язковий викуп акцій;
в) письмове повідомлення акціонерного товариства про кількість акцій, що
викуповуються, їх ціну та строк викупу – у разі прийняття загальними зборами
рішення про пропорційний викуп акцій;
г) письмове повідомлення акціонерного товариства про право вимоги
обов’язкового викупу акцій, оформлене відповідно до вимог частини 2 статті 69
Закону України «Про акціонерні товариства» – у разі обов’язкового викупу
акцій;
ґ) засвідчена стягувачем копія письмової пропозиції акціонера про продаж
акцій або вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій;
д) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку
та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової
пропозиції акціонера про продаж акцій або вимоги акціонера про обов’язковий
викуп акцій;
е) засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення порушення, що
спричинило невиплату вартості викуплених у акціонера акцій, яка була
надіслана боржнику;
є) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку
та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги
про усунення порушення, що спричинило невиплату вартості викуплених у
акціонера акцій.
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Стягнення на користь учасника (акціонера) частини вартості майна
господарського товариства при його ліквідації
15. Документи, що підтверджують заборгованість зі сплати на користь учасника
(акціонера) частини вартості майна господарського товариства при його
ліквідації.
Для одержання виконавчого напису подаються:
а) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань про господарське товариство, яке
перебуває в стані припинення;
б) засвідчена товариством або стягувачем копія документу, що підтверджує
прийняття рішення вищим органом управління господарського товариства про
його ліквідацію;
в) засвідчена товариством або стягувачем копія ліквідаційного балансу
господарського товариства, в якому відображена частина вартості майна
господарського

товариства,

що

підлягає

розподілу

між

учасниками

(акціонерами);
г) для акціонерів – виписка про стан рахунку в цінних паперах станом на день
прийняття рішення про ліквідацію акціонерного товариства;
ґ) засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення порушення, що
спричинило невиплату частини вартості майна господарського товариства при
його ліквідації, яка була надіслана боржнику;
д) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку
та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги
про усунення порушення, що спричинило невиплату частини вартості майна
господарського товариства при його ліквідації.
Стягнення на користь вкладника командитного товариства його вкладу при
ліквідації товариства
16. Документи, що підтверджують заборгованість зі сплати на користь
вкладника командитного товариства його вкладу при ліквідації товариства.
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Для одержання виконавчого напису подаються:
а) свідоцтво про участь у командитному товаристві;
б) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань про командитне товариство, яке
перебуває в стані припинення;
в) засвідчена товариством або стягувачем копія ліквідаційного балансу
командитного товариства, в якому відображена частина вартості майна
командитного товариства, що підлягає розподілу між вкладниками;
г) засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення порушення, що
спричинило невиплату вкладу вкладника командитного товариства при
ліквідації товариства, яка була надіслана боржнику;
ґ) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку
та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги
про усунення порушення, що спричинило невиплату вкладу вкладника
командитного товариства при ліквідації товариства.
Стягнення частини прибутку за рік, в якому відбувається вихід (виключення)
учасника повного товариства, повного учасника командитного товариства
17. Документи, що підтверджують заборгованість зі сплати частини прибутку
за рік, в якому відбувається вихід (виключення) учасника повного товариства,
повного учасника командитного товариства.
Для одержання виконавчого напису подаються:
а) засвідчена товариством копія засновницького договору із зазначенням його
частки та строку, на який створено товариство;
б) засвідчена стягувачем копія заяви про вихід з товариства (у разі виходу з
товариства);
в) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку
та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику в строк,
передбачений законом, заяви про вихід з товариства (у разі виходу з
товариства);
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г) засвідчена боржником або стягувачем копія рішення (протоколу) про
виключення учасника з товариства (у разі виключення з товариства);
ґ) засвідчена боржником або стягувачем копія балансу товариства, в якому
відображено розмір прибутку, одержаного товариством в році виходу
(виключення) учасника;
д) засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення порушення, що
спричинило невиплату частини прибутку за рік, в якому відбувається вихід
(виключення) учасника товариства;
е) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку
та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги
про усунення порушення, що спричинило невиплату частини прибутку за рік, в
якому відбувається вихід (виключення) учасника товариства.
Стягнення вартості внеску учасника повного товариства, повному учаснику
командитного товариства, що виходить (якого виключено)
18. Документи, що підтверджують заборгованість зі сплати вартості внеску
учаснику повного товариства, повному учаснику командитного товариства, що
виходить (якого виключено).
Для одержання виконавчого напису подаються:
а) засвідчена товариством копія засновницького договору із зазначенням частки
стягувача та строку, на який створено товариство;
б) засвідчена стягувачем копія заяви про вихід з товариства (у разі виходу з
товариства);
в) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку
та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику в строк,
передбачений законом, заяви про вихід з товариства (у разі виходу з
товариства);
г) засвідчена боржником або стягувачем копія рішення про виключення
учасника з товариства (у разі виключення з товариства);
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ґ) засвідчена боржником або стягувачем копія балансу товариства, складеного
на день виходу (виключення) учасника;
е) засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення порушення, що
спричинило невиплату вартості внеску учаснику повного товариства, повному
учаснику командитного товариства, що виходить (якого виключено);
є) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку
та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги
про усунення порушення, що спричинило невиплату вартості внеску учаснику
повного товариства, повному учаснику командитного товариства, що виходить
(якого виключено).
Стягнення вартості частки учасника, який виходить (якого виключено) з
товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю
19. Документи, що підтверджують заборгованість з виплати вартості частки
учасника, який виходить (якого виключено) з товариства з обмеженою чи
додатковою відповідальністю.
Для одержання виконавчого напису подаються:
а) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань;
б) засвідчена стягувачем копія заяви про вихід з товариства (у разі виходу з
товариства);
в) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку
та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику в строк,
передбачений законом, заяви про вихід з товариства (у разі виходу з
товариства);
г) засвідчена боржником або стягувачем копія протоколу загальних зборів про
надання згоди на вихід учасника з товариства (у разі виходу з товариства), якщо
його частка становила 50 або більше відсотків статутного капіталу товариства;
ґ) засвідчена боржником або стягувачем копія протоколу про виключення
учасника з товариства (у разі виключення з товариства);
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д) оригінал розрахунку, наданого товариством, та / або повідомлення про
вартість частки учасника, що виходить (якого виключено) з товариства;
е) засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення порушення, що
спричинило невиплату вартості частки учасника;
є) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку
та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги
про усунення порушення, що спричинило невиплату частки учасника.
Стягнення вартості частки учасника правонаступнику чи спадкоємцю учасника
товариства у разі виключення правопопередника чи спадкодавця з товариства
20. Документи, що підтверджують заборгованість з виплати вартості частки
учасника правонаступнику чи спадкоємцю учасника товариства у разі
виключення правопопередника чи спадкодавця з товариства.
Для одержання виконавчого напису подаються:
а) правонаступником реорганізованої юридичної особи – витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань про стягувача із зазначенням відомостей про те,
правонаступником якої юридичної особи є стягувач;
б) правонаступником реорганізованої юридичної особи – передавальний акт або
розподільчий баланс;
в) спадкоємцем фізичної особи – свідоцтво про право на спадщину на частку в
статутному (складеному) капіталі боржника;
г) витяг з з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань про боржника, з якого вбачається, що
правопопереднику (спадкоємцю) належала

частка менше 50

відсотків

статутного капіталу боржника;
д) засвідчена стягувачем або боржником копія рішення (протоколу) про
виключення правопопередника (спадкодавця) зі складу учасників боржника;
е) оригінал розрахунку, наданого товариством, та / або повідомлення про
вартість частки учасника, правонаступником (спадкоємцем) якого є стягувач;
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є) засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення порушення, що
спричинило

невиплату

вартості

частки

учасника

правонаступнику

чи

спадкоємцю учасника товариства у разі виключення правопопередника чи
спадкодавця з товариства;
ж) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку
та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги
про усунення порушення, що спричинило невиплату вартості частки учасника
правонаступнику чи спадкоємцю учасника товариства у разі виключення
правопопередника чи спадкодавця з товариства.
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Додаток І
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
«Про затвердження змін до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів»
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, що додаються.
2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
ЗМІНИ
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
I. У главі 1 розділу III:
1. Пункт 1 доповнити новим підпунктом наступного змісту: «28) виникнення у
акціонера (акціонерів) права вимагати здійснення обов’язкового викупу акцій».
2. Главу доповнити новим пунктом 26 наступного змісту:
«26. Відомості про виникнення у акціонера (акціонерів) права вимагати
здійснення обов’язкового викупу акцій складаються за формою, наведеною в
додатку 15-1 до цього Положення.
Датою

вчинення

дії

вважається

дата

прийняття

загальними

зборами

акціонерного товариства рішення, внаслідок якого в одного або кількох
акціонерів, відповідно до частин 1-2 статті 69 Закону України «Про акціонерні
товариства», виникло право вимагати здійснення обов’язкового викупу акцій.
У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття рішення загальними зборами;
ціна викупу акцій;
кількість акцій, власники яких мають право вимагати їх викупу;
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строк здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати
вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп
акцій).
II. Пункт 1 глави 4 розділу III доповнити пунктом 35 в такій редакції:
«35) інформація про загальні збори акціонерів, яка заповнюється акціонерними
товариствами та має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі
VII додатка 38 до цього Положення.
В описі до таблиці зазначаються дата, час та місце проведення загальних
зборів; дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах; загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах; загальну кількість голосів
акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань
порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань
порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
головуючого та секретаря загальних зборів; склад лічильної комісії; порядок
денний загальних зборів; особи, що подавали пропозиції до переліку питань
порядку денного, та зміст поданих пропозицій; основні тези виступів; порядок
голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо); підсумки
голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання
порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами; у
разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала
проведення загальних зборів. У разі якщо загальні збори не відбулися,
вказуються причини.»
III. Доповнити Положення новим Додатком 15-1 наступного змісту:
Додаток 15-1
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 16 глави 1 розділу III)
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ВІДОМОСТІ
про виникнення у акціонера (акціонерів) права вимагати здійснення
обов’язкового викупу акцій
№

Дата прийняття Ціна викупу Кількість акцій, Строк здійснення

з/п

рішення

акцій

власники яких

акціонерним

загальними

мають право

товариством

зборами

вимагати їх

укладення договору

викупу

та оплати вартості
акцій

1

2

3

4

5
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Додаток Ї
Проект Закону України «Про внесення змін до законуУкраїни «Про
акціонерні товариства» (щодо забезпечення фіксації факту повідомлення
акціонерів та учасників товариств про загальні збори)»
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести такі зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» (Відомості
Верховної Ради України, 2008, № 50-51, ст. 384):
1) перше речення абзацу другого частини першої статті 35 викласти в такій
редакції: «Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект
порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає
загальні збори, листами з оголошеною цінністю з описом вкладення, у строк не
пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення»;
2) абзац перший частини восьмої статті 38 викласти в такій редакції: «У разі
внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне
товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів про
надсилає акціонерам такі зміни та порядок денний, а також проекти рішень, що
додаються на підставі пропозицій акціонерів, листами з оголошеною цінністю з
описом вкладення».
II. Прикінцеві та перехідні положення.
1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку внести до Порядку
реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного
товариства, затвердженого рішенням від 31.07.2012 № 1073, Порядку
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням від 23.04.2013
№ 737, Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків)
емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або
забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі,
затвердженого рішенням від 23.04.2013 № 736 зміни, які передбачатимуть
надання акціонерними товариствами доказів виконання вимог абзацу 2 частини
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1 статті 35, абзацу 1 частини 8 статті 38 Закону України «Про акціонерні
товариства» в редакції цього Закону.
3. Міністерству юстиції України розробити проект змін до Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських

формувань»

щодо

підтвердження

факту

персонального

повідомлення учасників (акціонерів) товариств про проведення загальних
зборів, в якому передбачити випадки, коли таке підтвердження є необхідним, та
документи, що подаються заявником на підтвердження цього факту.
Голова Верховної Ради України
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Додаток Й
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
«Про затвердження змін до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні
розміру статутного капіталу акціонерного товариства, Порядку
скасування реєстрації випусків акцій, Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв)
про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі
зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних
цінних паперів у бездокументарній формі»
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру
статутного

капіталу

акціонерного

товариства,

затвердженого

рішенням

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2012 №
1073, що додаються.
2. Затвердити зміни до Порядку скасування реєстрації випусків акцій,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 23.04.2013 № 737, що додаються.
3. Затвердити зміни до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію
випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування
емітента

та/або

забезпеченням

існування

іменних

цінних

паперів

у

бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 736, що додаються.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
ЗМІНИ
до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
I. Розділ I доповнити новим пунктом тридцятим наступного змісту:
«30. Реєструвальний орган зупиняє розгляд документів, поданих для реєстрації
випуску акцій, реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, реєстрації змін до
проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій, звіту
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про результати приватного розміщення акцій у випадку, якщо у провадженні
господарського суду перебуває справа за позовом акціонера до емітента про
визнання недійсним рішення загальних зборів, яке подано емітентом для
реєстрації. У разі зупинення розгляду документів, перебіг строків, визначених у
пунктах 8-10 цього розділу, зупиняється.
Підставою для прийняття розпорядження про зупинення розгляду документів є
засвідчена судом копія ухвали про відкриття провадження у господарській
справі, яка надається реєструвальному органу позивачем разом із клопотанням
про зупинення розгляду документів, складеним у довільній формі. В разі, якщо
зазначений в ухвалі предмет позову не дає можливості встановити, яке саме
рішення оспорюється позивачем, останнім додатково подається примірник
позовної заяви зі штампом вхідної кореспонденції суду або з розрахунковим
документом відділення поштового зв’язку про її надсилання до суду.
Реєструвальний орган поновлює розгляд документів, поданих для реєстрації
випуску акцій, реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, реєстрації змін до
проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій, звіту
про результати приватного розміщення акцій, у випадку, якщо в господарській
справі, наявність якої стала підставою для зупинення розгляду документів,
набрало законної сили судове рішення по суті позовних вимог, або про закриття
провадження у справі, або про залишення позовної заяви без розгляду. У разі
поновлення розгляду документів, перебіг строку їх розгляду продовжується з
урахуванням часу, що минув до зупинення розгляду документів.
Підставою для прийняття розпорядження про поновлення розгляду документів
є засвідчена судом копія судового рішення, названого у третьому абзаці цього
пункту, яка надається реєструвальному органу стороною господарської справи
разом із клопотанням про поновлення розгляду документів, складеним у
довільній формі. У разі, якщо таке судове рішення переглядалося в
апеляційному порядку – надається також засвідчена судом копія постанови
апеляційного

господарського

суду.

Якщо

судове

рішення

місцевого

господарського суду не переглядалося в апеляційному порядку, а з його змісту
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неможливо визначити, чи набрало воно законної сили – надається також
документ, який підтверджує набрання судовим рішенням законної сили (лист
керівника апарату суду або копія наказу на примусове виконання).»
II. У главі 1 розділу II:
1. Підпункт 1.7 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.7. Докази персонального
повідомлення

акціонерів товариства про

проведення загальних

зборів

акціонерів (у спосіб, передбачений абзацом 2 частини 1 статті 35 Закону
України «Про акціонерні товариства»), на яких прийнято рішення про
збільшення статутного капіталу та приватне розміщення акцій. Якщо до
порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни,
також надаються докази персонального повідомлення акціонерів про зміни у
порядку денному (у спосіб, передбачений абзацом 1 частини 8 статті 38 Закону
України «Про акціонерні товариства»).»
2. Підпункт 2.7 пункту 2 викласти в такій редакції: «2.7. Докази персонального
повідомлення

акціонерів товариства про

проведення загальних

зборів

акціонерів (у спосіб, передбачений абзацом 2 частини 1 статті 35 Закону
України «Про акціонерні товариства»), на яких прийнято рішення про
збільшення статутного капіталу та публічне розміщення акцій. Якщо до
порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни,
також надаються докази персонального повідомлення акціонерів про зміни у
порядку денному (у спосіб, передбачений абзацом 1 частини 8 статті 38 Закону
України «Про акціонерні товариства»).»
III. У главі 3 розділу II:
1. Підпункти 2.14 і 3.14 пункту 2 викласти в такій редакції: «Докази
персонального повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних
зборів акціонерів (у спосіб, передбачений абзацом 2 частини 1 статті 35 Закону
України «Про акціонерні товариства»), на яких прийнято рішення про внесення
змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу. Якщо
до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни,
також надаються докази персонального повідомлення акціонерів про зміни у
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порядку денному (у спосіб, передбачений абзацом 1 частини 8 статті 38 Закону
України «Про акціонерні товариства»).»
IV. У главі 4 розділу II:
1. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.4. Докази персонального
повідомлення

акціонерів товариства про

проведення загальних

зборів

акціонерів (у спосіб, передбачений абзацом 2 частини 1 статті 35 Закону
України «Про акціонерні товариства»), на яких прийнято рішення про
збільшення статутного капіталу та про внесення змін до статуту товариства,
пов'язаних зі зміною розміру статутного капіталу товариства. Якщо до порядку
денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також
надаються докази персонального повідомлення акціонерів про зміни у порядку
денному (у спосіб, передбачений абзацом 1 частини 8 статті 38 Закону України
«Про акціонерні товариства»).»
V. У розділі III:
1. Підпункт 1.9 пункту 1 викласти в такій редакції: «1.9. Докази персонального
повідомлення

акціонерів товариства про

проведення загальних

зборів

акціонерів (у спосіб, передбачений абзацом 2 частини 1 статті 35 Закону
України «Про акціонерні товариства»), на яких прийнято рішення про
анулювання викуплених акцій, зменшення статутного капіталу товариства на
обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються. Якщо до порядку
денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також
надаються докази персонального повідомлення акціонерів про зміни у порядку
денному (у спосіб, передбачений абзацом 1 частини 8 статті 38 Закону України
«Про акціонерні товариства»).»
2. Підпункт 2.4 пункту 2 викласти в такій редакції: «2.4. Докази персонального
повідомлення

акціонерів товариства про

проведення загальних

зборів

акціонерів (у спосіб, передбачений абзацом 2 частини 1 статті 35 Закону
України «Про акціонерні товариства»), на яких прийнято рішення про
зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної
вартості акцій та внесення змін до статуту товариства. Якщо до порядку
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денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також
надаються докази персонального повідомлення акціонерів про зміни у порядку
денному (у спосіб, передбачений абзацом 1 частини 8 статті 38 Закону України
«Про акціонерні товариства»).»
ЗМІНИ
до Порядку скасування реєстрації випусків акцій
I. Розділ I доповнити новим пунктом двадцять першим наступного змісту:
«21. Реєструвальний орган зупиняє розгляд документів, поданих для зупинення
обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій, якщо
у провадженні господарського суду перебуває справа за позовом акціонера до
емітента про визнання недійсним рішення загальних зборів, яке подано
емітентом для реєстрації. У разі зупинення розгляду документів, перебіг
строку, визначеного у пункті 3 цього розділу, зупиняється.
Підставою для прийняття розпорядження про зупинення розгляду документів є
засвідчена судом копія ухвали про відкриття провадження у господарській
справі, яка надається реєструвальному органу позивачем разом із клопотанням
про зупинення розгляду документів, складеним у довільній формі. В разі, якщо
зазначений в ухвалі предмет позову не дає можливості встановити, яке саме
рішення оспорюється позивачем, останнім додатково подається примірник
позовної заяви зі штампом вхідної кореспонденції суду або з розрахунковим
документом відділення поштового зв’язку про її надсилання до суду.
Реєструвальний орган поновлює розгляд документів, поданих для зупинення
обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій, у
випадку, якщо в господарській справі, наявність якої стала підставою для
зупинення розгляду документів, набрало законної сили судове рішення по суті
позовних вимог, або про закриття провадження у справі, або про залишення
позовної заяви без розгляду. У разі поновлення розгляду документів, перебіг
строку їх розгляду продовжується з урахуванням часу, що минув до зупинення
розгляду документів.
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Підставою для прийняття розпорядження про поновлення розгляду документів
є засвідчена судом копія судового рішення, названого у третьому абзаці цього
пункту, яка надається реєструвальному органу стороною господарської справи
разом із клопотанням про поновлення розгляду документів, складеним у
довільній формі. У разі, якщо таке судове рішення переглядалося в
апеляційному порядку – надається також засвідчена судом копія постанови
апеляційного

господарського

суду.

Якщо

судове

рішення

місцевого

господарського суду не переглядалося в апеляційному порядку, а з його змісту
неможливо визначити, чи набрало воно законної сили – надається також
документ, який підтверджує набрання судовим рішенням законної сили (лист
керівника апарату суду або копія наказу на примусове виконання).»
II. У розділі II:
1. Підпункт «г» пункту 1 викласти в такій редакції: «г) докази персонального
повідомлення

акціонерів товариства про

проведення загальних

зборів

акціонерів (у спосіб, передбачений абзацом 2 частини 1 статті 35 Закону
України «Про акціонерні товариства»), на яких прийнято рішення про
ліквідацію товариства. Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів
товариства були внесені зміни, також надаються докази персонального
повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений
абзацом 1 частини 8 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»).»
2. Підпункт «г» пункту 2 викласти в такій редакції: «г) докази персонального
повідомлення

акціонерів товариства про

проведення загальних

зборів

акціонерів (у спосіб, передбачений абзацом 2 частини 1 статті 35 Закону
України «Про акціонерні товариства»), на яких прийнято рішення про
скасування рішення про ліквідацію товариства. Якщо до порядку денного
загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надаються
докази персонального повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у
спосіб, передбачений абзацом 1 частини 8 статті 38 Закону України «Про
акціонерні товариства»).»
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3. Підпункт «ґ» пункту 3 викласти в такій редакції: «ґ) докази персонального
повідомлення

акціонерів товариства про

проведення загальних

зборів

акціонерів (у спосіб, передбачений абзацом 2 частини 1 статті 35 Закону
України «Про акціонерні товариства»), на яких прийнято рішення про
затвердження ліквідаційного балансу. Якщо до порядку денного загальних
зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надаються докази
персонального повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб,
передбачений абзацом 1 частини 8 статті 38 Закону України «Про акціонерні
товариства»).»
III. У розділі III:
1. Підпункт «г» пункту 1 викласти в такій редакції: «г) докази персонального
повідомлення

акціонерів товариства про

проведення загальних

зборів

акціонерів (у спосіб, передбачений абзацом 2 частини 1 статті 35 Закону
України «Про акціонерні товариства»), на яких прийнято рішення про
припинення акціонерного товариства шляхом перетворення. Якщо до порядку
денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також
надаються докази персонального повідомлення акціонерів про зміни у порядку
денному (у спосіб, передбачений абзацом 1 частини 8 статті 38 Закону України
«Про акціонерні товариства»).»
2. Підпункт «г» пункту 2 викласти в такій редакції: «г) докази персонального
повідомлення

акціонерів товариства про

проведення загальних

зборів

акціонерів (у спосіб, передбачений абзацом 2 частини 1 статті 35 Закону
України «Про акціонерні товариства»), на яких прийнято рішення про
скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом
перетворення. Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів
товариства були внесені зміни, також надаються докази персонального
повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений
абзацом 1 частини 8 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»).»
3. Підпункт «ґ» пункту 3 викласти в такій редакції: «ґ) докази персонального
повідомлення

акціонерів

товариства про

проведення загальних

зборів
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акціонерів (у спосіб, передбачений абзацом 2 частини 1 статті 35 Закону
України «Про акціонерні товариства»), на яких прийнято рішення про
затвердження передавального акта. Якщо до порядку денного загальних зборів
акціонерів

товариства

були

внесені

зміни,

також

надаються

докази

персонального повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб,
передбачений абзацом 1 частини 8 статті 38 Закону України «Про акціонерні
товариства»).»
ЗМІНИ
до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків)
емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або
забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі
I. Розділ I доповнити новим пунктом чотирнадцятим наступного змісту:
«14. Комісія зупиняє розгляд документів, поданих для заміни свідоцтва у
зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства, якщо у провадженні
господарського суду перебуває справа за позовом акціонера до емітента про
визнання недійсним рішення загальних зборів, яке подано емітентом для
реєстрації. У разі зупинення розгляду документів, перебіг строку, визначеного у
пункті 6 цього розділу, зупиняється.
Підставою для прийняття розпорядження про зупинення розгляду документів є
засвідчена судом копія ухвали про відкриття провадження у господарській
справі, яка надається Комісії позивачем разом із клопотанням про зупинення
розгляду документів, складеним у довільній формі. В разі, якщо зазначений в
ухвалі предмет позову не дає можливості встановити, яке саме рішення
оспорюється позивачем, останнім додатково подається примірник позовної
заяви зі штампом вхідної кореспонденції суду або з розрахунковим документом
відділення поштового зв’язку про її надсилання до суду.
Комісія поновлює розгляд документів, поданих для заміни свідоцтва у зв'язку зі
зміною типу акціонерного товариства, у випадку, якщо в господарській справі,
наявність якої стала підставою для зупинення розгляду документів, набрало
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законної сили судове рішення по суті позовних вимог, або про закриття
провадження у справі, або про залишення позовної заяви без розгляду. У разі
поновлення розгляду документів, перебіг строку їх розгляду продовжується з
урахуванням часу, що минув до зупинення розгляду документів.
Підставою для прийняття розпорядження про поновлення розгляду документів
є засвідчена судом копія судового рішення, названого у третьому абзаці цього
пункту, яка надається Комісії стороною господарської справи разом із
клопотанням про поновлення розгляду документів, складеним у довільній
формі. У разі, якщо таке судове рішення переглядалося в апеляційному порядку
–

надається

також

засвідчена

судом

копія

постанови

апеляційного

господарського суду. Якщо судове рішення місцевого господарського суду не
переглядалося в апеляційному порядку, а з його змісту неможливо визначити,
чи набрало воно законної сили – надається також документ, який підтверджує
набрання судовим рішенням законної сили (лист керівника апарату суду або
копія наказу на примусове виконання).»
II. Пункт 1 розділу ІІ доповнити новим пунктом 1.6 в такій редакції: «1.6. Якщо
емітентом є акціонерне товариство – докази персонального повідомлення
акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб,
передбачений абзацом 2 частини 1 статті 35 Закону України «Про акціонерні
товариства»), на яких прийнято рішення про затвердження змін до установчих
документів емітента, пов’язаних зі зміною найменування, та/або рішення щодо
бездокументарної форми існування цінних паперів. Якщо до порядку денного
загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надаються
докази персонального повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у
спосіб, передбачений абзацом 1 частини 8 статті 38 Закону України «Про
акціонерні товариства»).»
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Додаток К
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» (щодо підвищення ефективності діяльності Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку)»
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Частину другу статті 6 Закону України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної
Ради України, 2007, № 29, ст. 389) доповнити новим абзацом другим
наступного змісту: «Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку можуть встановлюватися інші, не передбачені цією статтею,
підстави для проведення позапланової перевірки діяльності емітентів цінних
паперів з питань дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або
акціонерні товариства».
Голова Верховної Ради України
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Додаток Л
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань» (щодо посилення превенції порушень
корпоративних прав)»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 2003, № 31-32, ст.263) такі зміни:
1) пункт 2 частини 4 статті 17 викласти в такій редакції:
«2)

примірник

оригіналу

рішення

уповноваженого

органу

управління

юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру,
разом з документом, що підтверджує правомочність прийняття рішення
органом управління юридичної особи, крім внесення змін до інформації про
кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі
кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник
- юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з
юридичною особою;»;
2) пункт 10 частини 4 статті 17 викласти в такій редакції:
«10) у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників)
юридичної особи – документи, зазначені в одному чи кількох з наведених
нижче підпунктів:
а) примірник оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної
особи про вихід із складу засновників (учасників), разом з документом, що
підтверджує правомочність прийняття рішення органом управління юридичної
особи та документами, що підтверджують персональне повідомлення кожного з
учасників органу управління юридичної особи (якщо дані про такого учасника
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містяться в Єдиному державному реєстрі), відсутніх під час прийняття рішення,
про дату, час, місце і порядок денний засідання;
б) заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників),
справжність підпису на якій нотаріально засвідчена;
в) договір, інший документ про перехід чи передачу частки засновника
(учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної
особи;
г) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове
виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи, разом з
документом, що підтверджує правомочність прийняття рішення органом
управління юридичної особи та документами, що підтверджують персональне
повідомлення кожного з учасників органу управління юридичної особи (якщо
дані про такого учасника містяться в Єдиному державному реєстрі), відсутніх
під час прийняття рішення, про дату, час, місце і порядок денний засідання;
ґ) ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи;
д) судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою;»;
3) підпункти «а» і «б» пункту 3 частини 5 статті 17 – доповнити словами «та
документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення загальних
зборів»;
4) пункт 2 частини 7 статті 17 викласти в такій редакції:
«2)

примірник

оригіналу

рішення

уповноваженого

органу

управління

юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту,
разом з документом, що підтверджує правомочність прийняття рішення
органом управління юридичної особи та документами, що підтверджують
персональне повідомлення кожного з учасників органу управління юридичної
особи (якщо дані про такого учасника містяться в Єдиному державному
реєстрі), відсутніх під час прийняття рішення, про дату, час, місце і порядок
денний засідання»;
5) пункт 2 частини 8 статті 17 викласти в такій редакції:
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«2)

примірник

оригіналу

рішення

уповноваженого

органу

управління

юридичної особи про перехід на діяльність на підставі власного установчого
документа та затвердження установчого документу, разом з документом, що
підтверджує правомочність прийняття рішення органом управління юридичної
особи та документами, що підтверджують персональне повідомлення кожного з
учасників органу управління юридичної особи (якщо дані про такого учасника
містяться в Єдиному державному реєстрі), відсутніх під час прийняття рішення,
про дату, час, місце і порядок денний засідання»;
6) частину 9 статті 17 викласти в такій редакції:
«8. Для державної реєстрації рішення про виділ юридичної особи подається
примірник оригіналу рішення учасників або відповідного органу юридичної
особи про виділ юридичної особи, разом з документом, що підтверджує
правомочність прийняття рішення органом управління юридичної особи та
документами, що підтверджують персональне повідомлення кожного з
учасників органу управління юридичної особи (якщо дані про такого учасника
містяться в Єдиному державному реєстрі), відсутніх під час прийняття рішення,
про дату, час, місце і порядок денний засідання.»;
7) пункти 1 і 2 частини 10 статті 17 викласти в такій редакції:
«1) примірник оригіналу рішення учасників юридичної особи або відповідного
органу юридичної особи, разом з документом, що підтверджує правомочність
прийняття рішення органом управління юридичної особи та документами, що
підтверджують персональне повідомлення кожного з учасників органу
управління юридичної особи (якщо дані про такого учасника містяться в
Єдиному державному реєстрі), відсутніх під час прийняття рішення, про дату,
час, місце і порядок денний засідання, а у випадках, передбачених законом, рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;
2) примірник оригіналу документа, яким затверджено персональний склад
комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або
ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або
відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої
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релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати
платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх
вимог - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників
юридичної особи або відповідного органу юридичної особи про припинення
юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - у рішенні відповідного
державного органу, разом з документом, що підтверджує правомочність
прийняття рішення органом управління юридичної особи та документами, що
підтверджують персональне повідомлення кожного з учасників органу
управління юридичної особи (якщо дані про такого учасника містяться в
Єдиному державному реєстрі), відсутніх під час прийняття рішення, про дату,
час, місце і порядок денний засідання;»
8) частину 11 статті 17 викласти в такій редакції:
«11. Для державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення
юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом
юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - відповідним
державним органом, подається примірник оригіналу рішення учасників
юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, разом з
документом, що підтверджує правомочність прийняття рішення органом
управління юридичної особи та документами, що підтверджують персональне
повідомлення кожного з учасників органу управління юридичної особи (якщо
дані про такого учасника містяться в Єдиному державному реєстрі), відсутніх
під час прийняття рішення, про дату, час, місце і порядок денний засідання, а у
випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу,
про відміну рішення про припинення юридичної особи.»;
9) частину 12 статті 17 викласти в такій редакції:
«12. Для державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з
реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора подається
примірник оригіналу рішення учасників юридичної особи або відповідного
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органу юридичної особи, разом з документом, що підтверджує правомочність
прийняття рішення органом управління юридичної особи та документами, що
підтверджують персональне повідомлення кожного з учасників органу
управління юридичної особи (якщо дані про такого учасника містяться в
Єдиному державному реєстрі), відсутніх під час прийняття рішення, про дату,
час, місце і порядок денний засідання, а у випадках, передбачених законом, рішення відповідного державного органу, про зміни.»;
10) пункт 2 частини 17 статті 17 викласти в такій редакції:
«2)

примірник

юридичної

оригіналу

особи

про

рішення

створення

уповноваженого
відокремленого

органу

управління

підрозділу,

разом

з

документом, що підтверджує правомочність прийняття рішення органом
управління юридичної особи та документами, що підтверджують персональне
повідомлення кожного з учасників органу управління юридичної особи (якщо
дані про такого учасника містяться в Єдиному державному реєстрі), відсутніх
під час прийняття рішення, про дату, час, місце і порядок денний засідання»;
11) частину 21 статті 17 викласти в такій редакції:
«21. У разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у
прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи
додатково подається примірник оригіналу документа, що засвідчує його
повноваження»;
12) частину 5 статті 25 доповнити новими абзацами наступного змісту:
«Судове рішення про визнання повністю або частково недійсними рішення
засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, або
визнання повністю або частково недійсними змін до установчого документу
юридичної особи є підставою для скасування реєстраційної дії, проведеної на
підставі такого рішення та / або таких змін до установчого документу.
У випадку, якщо скасована відповідно до абзацу другого цієї частини
реєстраційна дія полягала у зміні розміру статутного (складеного) капіталу
(пайового фонду) юридичної особи, зміні складу засновників (учасників)
юридичної особи – державний реєстратор одночасно скасовує всі наступні
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реєстраційні дії, проведені щодо юридичної особи, крім внесення змін до
інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної
особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її
засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про
здійснення зв’язку з юридичною особою.
У випадку, якщо скасована відповідно до абзацу другого цієї частини
реєстраційна дія полягала у зміні керівника юридичної особи, зміні фізичних
осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної
особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, зміні фізичних
осіб або зміна відомостей про фізичних осіб – платників податків, які мають
право подавати документи для державної реєстрації – державний реєстратор
одночасно скасовує всі наступні реєстраційні дії, аналогічні за характером змін
тій, яка була скасована.
У випадку, якщо скасована відповідно до абзацу другого цієї частини
реєстраційна дія полягала у зміні відомостей про органи управління юридичної
особи – державний реєстратор одночасно скасовує всі наступні реєстраційні дії,
проведені на підставі рішень органу управління юридичної особи, який
з’явився в результаті таких змін.»;
13) пункт 3 частини 1 статті 28 викласти в такій редакції:
«3) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення про
арешт корпоративних прав – у разі державної реєстрації змін до відомостей про
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із
зміною розміру частки засновника (учасника) у статутному (складеному)
капіталі (пайовому фонді) юридичної особи або зміною складу засновників
(учасників) юридичної особи»;
14) пункт 6 частини 1 статті 28 викласти в такій редакції:
«6) документи суперечать установчому документу юридичної особи, статуту
громадського формування»;
15) статтю 29 доповнити новою частиною сьомою наступного змісту:
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«7. Право ознайомлення з матеріалами реєстраційної справи юридичної особи у
паперовому вигляді та зняття фотокопій з її матеріалів, мають засновники
(учасники) юридичної особи, а також уповноважені ними особи, на підставі
письмової заяви, поданої суб’єкту державної реєстрації, визначеному згідно з
частиною 3 цієї статті.»;
16) частину 5 статті 34 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Якщо скарга подана без додержання вимог, що містяться в цій частині, орган,
що розглядає скаргу, приймає наказ про відмову у розгляді скарги без розгляду
її по суті. Наявність такого наказу не перешкоджає заявнику після усунення
недоліків скарги повторно звернутися зі скаргою з такого самого питання у
межах строку, встановленого частиною третьою цієї статті.»;
17) пункт 1 частини 8 статті 34 виключити, у зв’язку з чим пункти 2-10 вважати
відповідно пунктами 1-9.

Голова Верховної Ради України
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Додаток М
Проект наказу Міністерства юстиції України «Про внесення зміни до
Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи»
Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року
№ 228, та з метою посилення захисту корпоративних прав учасників товариств,
щодо яких проводяться реєстраційні дії, НАКАЗУЮ:
1. Внести до розділу I Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної
особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016
року № 359/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016
року за № 200/28330, таку зміну:
1) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції: «судових рішень, що
набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному
державному

реєстрі,

або

заборону

(скасування

заборони)

вчинення

реєстраційних дій, або арешт корпоративних прав, а також надійшли в
електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до
Закону України «Про виконавче провадження»;»;
2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр юстиції України
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Додаток Н
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
виконавче провадження» (щодо виконання рішень за «похідними
позовами»)»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 2016, № 30, ст.542) такі зміни:
1) частину 1 статті 4 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«У наказі господарського суду про стягнення збитків, завданих господарському
товариству його посадовою особою, зазначаються також повні найменування
(для юридичних осіб) або прізвища, імена та, за наявності, по батькові (для
фізичних осіб) усіх учасників (акціонерів) товариства, яким сукупно належить
10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, які
подали господарському суду позовну заяву від імені товариства або заяву про
здійснення представництва позивача, їх місцезнаходження (для юридичних
осіб) або адреси місця проживання чи перебування (для фізичних осіб).»;
2) частину 4 статті 4 доповнити новим пунктом одинадцятим наступного
змісту:
«11) на виконанні в органі державної виконавчої служби, у приватного
виконавця перебуває інший примірник того самого наказу господарського суду
про стягнення збитків, заподіяних господарському товариству його посадовою
особою.»;
3) статтю 16 доповнити новою частиною п’ятою наступного змісту:
«5.

У

виконавчому

провадженні

з

примусового

виконання

наказу

господарського суду про стягнення збитків, завданих господарському
товариству його посадовою особою, представником такого товариства є також
учасник (акціонер) цього товариства, якому сукупно належить 10 і більше
відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, який подав
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господарському суду позовну заяву від імені товариства або заяву про
здійснення

представництва

позивача.

Якщо

під

час розгляду справи

господарським судом кілька учасників (акціонерів) товариства, яким сукупно
належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства,
спільно уповноважили одного з них чи іншу особу на представництво
товариства, то така особа є представником товариства у виконавчому
провадженні.»;
4) статтю 16 доповнити новою частиною шостою наступного змісту:
«6. Представник стягувача, визначений у частині п’ятій цієї статті, може
здійснювати представництво товариства особисто (якщо він є фізичною
особою), через свої органи (якщо він є юридичною особою), через органи
державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування (якщо він є державою, Автономною Республікою Крим,
територіальною громадою), через інших своїх представників.»;
5) статтю 17 доповнити новою частиною другою наступного змісту:
«2.

У

виконавчому

провадженні

з

примусового

виконання

наказу

господарського суду про стягнення збитків, завданих господарському
товариству його посадовою особою, така посадова особа не вправі
представляти товариство та призначати представника для участі у виконавчому
провадженні від імені господарського товариства.»;
6) статтю 28 доповнити новою частиною шостою наступного змісту:
«6.

У

виконавчому

провадженні

з

примусового

виконання

наказу

господарського суду про стягнення збитків, завданих господарському
товариству його посадовою особою, документи виконавчого провадження
надсилаються також всім представникам стягувача, визначеним у частині п’ятій
статті 16 цього Закону.»;
7) частину 1 статті 33 викласти в такій редакції:
«1. За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять
його неможливим (хвороба сторони виконавчого провадження, відрядження
сторони виконавчого провадження, стихійне лихо тощо), сторони мають право
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звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про відстрочку
або розстрочку виконання рішення. У виконавчому провадженні з примусового
виконання наказу господарського суду про стягнення збитків, завданих
господарському товариству його посадовою особою, заява стягувача про
відстрочку або розстрочку виконання рішення має бути підписана всіма
представниками стягувача, визначеними частиною п’ятою статті 16 цього
Закону. Рішення про розстрочку виконується в частині та у строки, встановлені
цим рішенням.»;
8) частину 1 статті 37 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«У виконавчому провадженні з примусового виконання наказу господарського
суду про стягнення збитків, завданих господарському товариству його
посадовою особою, заява стягувача про відмову залишити за собою майно
боржника, нереалізоване під час виконання рішення, має бути підписана всіма
представниками стягувача, визначеними частиною п’ятою статті 16 цього
Закону.»;
9) частину 3 статті 47 доповнити новими абзацами наступного змісту:
«У виконавчому провадженні з примусового виконання наказу господарського
суду про стягнення збитків, завданих господарському товариству його
посадовою особою, заява стягувача про визначення рахунків, на які слід
перераховувати

стягнуті

грошові

кошти,

має

бути

підписана

всіма

представниками стягувача, визначеними частиною п’ятою статті 16 цього
Закону.
У разі відсутності заяви, передбаченої абзацом другим цієї частини, стягнуті
грошові суми можуть бути перераховані стягувачу на будь-який відомий
виконавцю рахунок, але лише в тому випадку, коли посадова особа, з якої
стягнуто грошові суми, на день складення виконавцем розпорядження, за
даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань, не є керівником, підписантом
стягувача та не є особою, яка вправі представляти стягувача без довіреності.»;
10) частину 7 статті 47 доповнити новим абзацом наступного змісту:
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«Положення цієї частини не поширюються на виконавчі провадження з
примусового виконання наказу господарського суду про стягнення збитків,
завданих господарському товариству його посадовою особою.»;
11) частину 1 статті 57 доповнити новим реченням наступного змісту:
«У виконавчому провадженні з примусового виконання наказу господарського
суду про стягнення збитків, завданих господарському товариству його
посадовою особою, згода стягувача на визначення вартості майна боржника
оформлюється письмово і підписується всіма представниками стягувача,
визначеними частиною п’ятою статті 16 цього Закону.»;
12) частину 6 статті 61 доповнити новим реченням наступного змісту: «У
виконавчому провадженні з примусового виконання наказу господарського
суду про стягнення збитків, завданих господарському товариству його
посадовою особою, про бажання залишити за собою нереалізоване майно може
заявити будь-який представник стягувача незалежно від згоди на це інших
представників.»;
13) частину 9 статті 61 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«У виконавчому провадженні з примусового виконання наказу господарського
суду про стягнення збитків, завданих господарському товариству його
посадовою особою, виконавець виносить постанову про передачу майна
стягувачу в рахунок погашення боргу лише тоді, коли посадова особа, з якої
стягнуто грошові суми, на день винесення постанови, за даними Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, не є керівником, підписантом стягувача та не є
особою, яка вправі представляти стягувача без довіреності.»;
14) частину 2 статті 68 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«У виконавчому провадженні з примусового виконання наказу господарського
суду про стягнення збитків, завданих господарському товариству його
посадовою особою, заява стягувача про звернення стягнення на заробітну
плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника без застосування
примусового звернення стягнення на майно боржника, має бути підписана
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всіма представниками стягувача, визначеними частиною п’ятою статті 16 цього
Закону.»;
15) статтю 74 доповнити новою частиною шостою наступного змісту:
«6.

У

виконавчому

провадженні

з

примусового

виконання

наказу

господарського суду про стягнення збитків, завданих господарському
товариству його посадовою особою, заява стягувача про відмову від скарги на
рішення, дії або бездіяльність виконавців та посадових осіб органів державної
виконавчої служби, має бути підписана всіма представниками стягувача,
визначеними частиною п’ятою статті 16 цього Закону.»
Голова Верховної Ради України
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Додаток О
Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення (щодо удосконалення відповідальності за
порушення корпоративних прав)»
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості
Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) такі
зміни:
1) статтю 163-5 викласти в такій редакції:
«Стаття 163-5. Порушення прав інвесторів в цінні папери та корпоративні
права.
Ненадання посадовою особою емітента інвестору в цінні папери (в тому числі
акціонеру), або посадовою особою господарського товариства – учаснику
господарського товариства інформації про діяльність емітента (господарського
товариства) у випадках та в межах, передбачених законом, в тому числі
ненадання документів, передбачених частиною 6 статті 24, частиною 11 статті
32, частиною 5 статті 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю», або надання йому недостовірної інформації,
крім випадків, коли таке діяння охоплюється диспозицією іншої частини цієї
статті тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від одного до двох відсотків від
вартості чистих активів емітента (господарського товариства) за даними його
останньої річної фінансової звітності, а у випадку, якщо вартість чистих активів
господарського товариства є нижчою за 100 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб – тягнуть за собою громадські роботи на строк від сорока до
шістдесяти годин.
Вимагання посадовою особою господарського товариства від акціонера
(учасника), в тому числі який є працівником цього ж підприємства, інформації
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про те, як він голосував на загальних зборах, або інформації про відчуження
такою особою своїх акцій (часток в статутному, складеному капіталі) тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від одного до двох відсотків від
вартості чистих активів господарського товариства за даними його останньої
річної фінансової звітності, а у випадку, якщо вартість чистих активів
господарського товариства є нижчою за 100 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб – тягнуть за собою громадські роботи на строк від сорока до
шістдесяти годин.
Порушення посадовою особою господарського товариства порядку скликання
або проведення загальних зборів господарського товариства, в тому числі
неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення про дату, час, місце, порядок
денний загальних зборів та зміни у порядку денному, невключення
обов’язкових

пропозицій

до

порядку

денного,

позбавлення

учасника

(акціонера) товариства можливості взяти участь у загальних зборах, відкриття
загальних зборів раніше встановленого часу або в місці, що відрізняється від
повідомленого учасникам (акціонерам), внесення на розгляд питань, не
включених до порядку денного (крім випадків, коли це дозволено згідно з
законом), порушення порядку підрахунку голосів на загальних зборах), порядку
обрання членів органів управління товариства, порядку або строку виплати
дивідендів за наявності відповідного рішення загальних зборів –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від одного до двох відсотків від
вартості чистих активів господарського товариства за даними його останньої
річної фінансової звітності, а у випадку, якщо вартість чистих активів
господарського товариства є нижчою за 100 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб – тягнуть за собою громадські роботи на строк від сорока до
шістдесяти годин.
Неповідомлення, несвоєчасне повідомлення посадовою особою акціонерного
товариства акціонера про право вимагати здійснення обов’язкового викупу
належних йому акцій –
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тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від одного до двох відсотків від
вартості чистих активів акціонерного товариства за даними його останньої
річної фінансової звітності, а у випадку, якщо вартість чистих активів
господарського товариства є нижчою за 100 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб – тягнуть за собою громадські роботи на строк від сорока до
шістдесяти годин.
Підписання протоколу загальних зборів господарського товариства за
відсутності кворуму, необхідного для того, щоб загальні збори були
повноважними, підписання протоколу загальних зборів особами, які не мають
повноважень на його підписання, визначених законом чи установчим
документом –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від трьох до п’яти відсотків від
вартості чистих активів господарського товариства за даними його останньої
річної фінансової звітності, а у випадку, якщо вартість чистих активів
господарського товариства є нижчою за 100 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб – тягнуть за собою адміністративний арешт на строк від
п’яти до десяти діб.
Діяння, передбачені частинами першою – п’ятою цієї статті, вчинені повторно
після протягом року після накладення адміністративного стягнення за вчинення
будь-якого з діянь, передбачених цими частинами, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до двадцяти відсотків
від вартості чистих активів господарського товариства за даними його
останньої річної фінансової звітності, а у випадку, якщо вартість чистих активів
господарського товариства є нижчою за 100 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб – тягнуть за собою адміністративний арешт на строк від
десяти до п’ятнадцяти діб.»;
2) в статті 221 посилання «163-1 – 163-4» замінити посиланням «163-1 – 163-5»;
3) в статті 244-17 посилання «163-5, » виключити;
4) абзац другий пункту 1 частини 1 статті 255 після посилання «162-3, »
доповнити посиланням «163-5, »;
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5) абзац сорок шостий пункту 1 частини 1 статті 255 викласти в такій редакції:
«Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 163-5, 163-7,
163-12);».
II. Прикінцеві та перехідні положення.
1. Провадження у справах про адміністративне правопорушення, передбачене
статтею 163-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розпочаті
до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються за правилами, що діяли
до набрання ним чинності.
Голова Верховної Ради України
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Додаток П
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
«Про затвердження змін до Інструкції з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку»
У зв’язку із внесенням змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 26.03.2013 № 432, що додаються.
2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
ЗМІНИ
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
I. У розділі I:
1. В абзаці першому пункту 1.4 посилання «163-5, » виключити.
2. Абзац третій пункту 1.4 після слова «передбачені» доповнити словами
«статтею 163-5, ».
3. Абзац другий пункту 4.1 після слова «передбачені» доповнити словами
«статтею 163-5, ».
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Додаток Р
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, №
51, ст.292) такі зміни:
1. Назву статті викласти в такій редакції: «Стаття 11. Відповідальність
юридичних осіб за порушення законодавства про цінні папери та акціонерні
товариства».
2. Абзаци перші пунктів 3-8 частини першої доповнити словами «(крім
акціонерних товариств)».
3. Статтю після частини першої доповнити частиною другою наступного
змісту:
«Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до
акціонерних товариств такі фінансові санкції за порушення законодавства про
акціонерні товариства:
1) несвоєчасне надання інформації акціонеру на його письмову вимогу чи запит
у розмірі від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) ненадання акціонеру на його письмову вимогу чи запит інформації про
діяльність акціонерного товариства в межах, передбачених законом, або
надання йому недостовірної інформації у розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
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у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або від 0,25 відсотка до 0,5 відсотка від вартості чистих активів
акціонерного товариства за даними його останньої річної фінансової звітності
(якщо вартість чистих активів є не нижчою за 100 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб);
3) неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або
опублікування недостовірної інформації, нерозміщення, розміщення не в
повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів акціонерним
товариством у розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або від 0,25 відсотка до 0,5 відсотка від вартості чистих активів
акціонерного товариства за даними його останньої річної фінансової звітності
(якщо вартість чистих активів є не нижчою за 100 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб);
4) неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання
недостовірної інформації акціонерним товариством до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку –
у розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або від 0,25 відсотка до 0,5 відсотка від вартості чистих активів
акціонерного товариства за даними його останньої річної фінансової звітності
(якщо вартість чистих активів є не нижчою за 100 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб);
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5) невиплата, неповна або несвоєчасна виплата дивідендів, коли існували
підстави для її виплати, порушення строку здійснення товариством оплати
вартості викуплених акцій у розмірі від 10 до 15 відсотків грошової суми, виплату якої прострочено.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року –
у розмірі від 20 до 30 відсотків грошової суми, виплату якої прострочено;
6) порушення правил визначення ринкової вартості акцій товариства –
у розмірі від 10 до 15 відсотків різниці між ринковою вартістю акцій та
вартістю, визначеною товариством неправильно.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року –
у розмірі від 20 до 30 відсотків різниці між ринковою вартістю акцій та
вартістю, визначеною товариством неправильно;
7) неповідомлення або неналежне повідомлення про право вимагати здійснення
обов’язкового викупу акцій –
у розмірі від 10 до 15 відсотків ринкової вартості акцій усіх акціонерів, які
набули право вимагати здійснення обов’язкового викупу акцій.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року –
у розмірі від 20 до 30 відсотків ринкової вартості акцій усіх акціонерів, які
набули право вимагати здійснення обов’язкового викупу акцій;
8) нескликання річних або позачергових загальних зборів у встановлений
законом строк, невключення до порядку денного питань, які згідно з законом
мають бути включені до нього, невключення обов’язкових пропозицій
акціонерів до порядку денного загальних зборів, включення до порядку денного
проекту рішення про припинення повноважень не усього складу наглядової
ради, а окремого його члена, обраного кумулятивним голосуванням –
у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або від 0,25 відсотка до 0,5 відсотка від вартості чистих активів
акціонерного товариства за даними його останньої річної фінансової звітності.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року –
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у розмірі від 0,5 до 1 відсотка від вартості чистих активів акціонерного
товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, а якщо
вартість чистих активів є нижчою за 100 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб – то у розмірі від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
9) неповідомлення, неповне або несвоєчасне повідомлення акціонерів про
проведення загальних зборів або про зміни, внесені до їх порядку денного –
у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або від 0,25 відсотка до 0,5 відсотка від вартості чистих активів
акціонерного товариства за даними його останньої річної фінансової звітності
(якщо вартість чистих активів є не нижчою за 100 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб).
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року (повторністю не вважається
неповідомлення одночасно кільком акціонерам однакової інформації) –
у розмірі від 0,5 до 1 відсотка від вартості чистих активів акціонерного
товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, а якщо
вартість чистих активів є нижчою за 100 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб – то у розмірі від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
10) неподання розпорядження про складення в порядку, передбаченому
законом, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
проведення реєстрації акціонерів без переліку акціонерів або з переліком
акціонерів, який не відповідає вимогам закону –
у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або від 0,25 відсотка до 0,5 відсотка від вартості чистих активів
акціонерного товариства за даними його останньої річної фінансової звітності.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року при скликанні чи проведенні
інших загальних зборів –
у розмірі від 0,5 до 1 відсотка від вартості чистих активів акціонерного
товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, а якщо
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вартість чистих активів є нижчою за 100 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб – то у розмірі від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
11) незаконна відмова в реєстрації для участі в загальних зборах або фактичне
недопущення акціонера (його представника) до реєстрації та участі в загальних
зборах чи створення умов, які перешкоджають доступу акціонера (його
представника) до місця проведення загальних зборів, видача акціонеру (його
представнику) бюлетенів, що не відповідають затвердженим формі і тексту або
не

засвідчені

належним

чином,

відкриття

загальних

зборів

раніше

встановленого законом часу, відкриття та проведення загальних зборів не в
місці проведення загальних зборів, вказаному в повідомленні про скликання
загальних зборів –
у розмірі від 0,5 до 1 відсотка від вартості чистих активів акціонерного
товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, а якщо
вартість чистих активів є нижчою за 100 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб – то у розмірі від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року при проведенні інших загальних
зборів –
у розмірі від 1 до 2 відсотків від вартості чистих активів акціонерного
товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, а якщо
вартість чистих активів є нижчою за 100 прожиткових мінімумів для
працездатних

осіб

–

то

у

розмірі

від

семи

до

дванадцяти

тисяч

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
12) винесення на рогляд загальних зборів питань, не включених до порядку
денного загальних зборів (крім винятків, встановлених законом), порушення
порядку підрахунку голосів на загальних зборах, неоголошення, неповне чи
неправильне оголошення підсумків голосування, непроведення кумулятивного
голосування у випадках, коли його проведення є обов’язковим –
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у розмірі від 0,5 до 1 відсотка від вартості чистих активів акціонерного
товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, а якщо
вартість чистих активів є нижчою за 100 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб – то у розмірі від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року при проведенні інших загальних
зборів –
у розмірі від 1 до 2 відсотків від вартості чистих активів акціонерного
товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, а якщо
вартість чистих активів є нижчою за 100 прожиткових мінімумів для
працездатних

осіб

–

то

у

розмірі

від

семи

до

дванадцяти

тисяч

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
13) невиконання або несвоєчасне виконання акціонерними товариствами
розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства
про акціонерні товариства –
у двократному максимальному розмірі фінансової санкції, передбаченої за
порушення, а якщо за порушення передбачено попередження – у розмірі від
тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, –
у п’ятикратному максимальному розмірі фінансової санкції, передбаченої за
порушення, а якщо за порушення передбачено попередження – у розмірі від
п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За інші порушення законодавства про акціонерні товариства Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до акціонерних
товариств попередження.
Якщо на день розгляду справи про правопорушення акціонерне товариство
повністю усунуло порушення, передбачені в пунктах 1-6, 13 частини другої цієї
статті, надавши докази такого усунення – фінансова санкція замінюється
попередженням.
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Якщо справу про правопорушення, крім передбачених пунктами 4 і 13 частини
другої цієї статті, було порушено за скаргою (скаргами) акціонера (акціонерів),
і на день розгляду справи про правопорушення акціонерне товариство та усі
скаржники надали спільну заяву про примирення – фінансова санкція
замінюється попередженням. Надходження після цього скарги від акціонера,
який не підписував заяву про примирення, є підставою для скасування
постанови та поновлення розгляду справи про правопорушення.
Якщо акціонерне товариство на день розгляду справи повністю та безумовно
визнає факт порушення, розмір накладеної на товариство фінансової санкції не
може перевищувати 50 відсотків максимального розміру фінансової санкції,
передбаченої за порушення, крім випадку повторного протягом року вчинення
порушення. У такому випадку акціонерне товариство позбавляється права на
оскарження постанови про накладення фінансової санкції з будь-яких підстав,
окрім як на тій підставі, що факт порушення було визнано неуповноваженою
особою, або під впливом помилки, обману, насильства чи тяжкої обставини.
Якщо акціонерне товариство на день розгляду справи повністю та безумовно
визнає факт порушення, а також сплатить 25 відсотків максимального розміру
фінансової санкції, передбаченої за порушення, на товариство накладається
фінансова санкція в розмірі 25 відсотків максимального розміру фінансової
санкції, передбаченої за порушення. В такому випадку винесена щодо
товариства постанова вважається виконаною в день її винесення, про що
зазначається

в

постанові.

У

такому

випадку

акціонерне

товариство

позбавляється права на оскарження постанови про накладення фінансової
санкції з будь-яких підстав, окрім як на тій підставі, що факт порушення було
визнано неуповноваженою особою, або під впливом помилки, обману,
насильства чи тяжкої обставини. Положення цієї частини не поширюються на
випадки повторного протягом року вчинення порушення.»
4. У зв’язку з вищевикладеним, частини другу-четверту вважати частинами
третьою-п’ятою.
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5. В частині третій (згідно з нумерацією за цим Законом) слово «рішення»
замінити словом «постанову».
6. Частину четверту (згідно з нумерацією за цим Законом) викласти в такій
редакції:
«Постанова про накладення фінансової санкції набирає чинності після спливу
тридцяти днів з дня її винесення, якщо її не буде оскаржено. У випадку подання
на постанову скарги до центрального апарату Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, у подальшому прийнятої до розгляду, вона
набирає чинності з дня, наступного за останнім днем строку оскарження до
суду рішення центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, якою постанову залишено без змін або змінено. У випадку
подання адміністративного позову про скасування постанови, за яким у
подальшому відкрито провадження, вона набирає чинності в день набрання
законної сили судовим рішенням, яким закінчується розгляд справи, якщо цим
судовим рішенням постанову не буде скасовано. Постанова може бути
оскаржена до центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати винесення
постанови або до адміністративного суду в місячний строк з дня винесення
постанови або з дня прийняття рішення центральним апаратом Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку за скаргою на постанову, яким
постанову залишено без змін або змінено. Постанова, що набрала чинності, є
виконавчим документом і має строк пред’явлення до примусового виконання
тривалістю три місяці з дня набрання нею чинності».
7. Статтю доповнити новою частиною шостою наступного змісту:
«З дня, наступного за днем закінчення строку оскарження постанови,
незалежно від її оскарження, на несплачену суму фінансової санкції
нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка за кожен день до дня повної сплати
суми фінансової санкції, про що зазначається в постанові. У випадку
скасування постанови, нарахована пеня анулюється. Обов’язок сплатити пеню
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настає в день набрання постановою чинності. Розмір пені обчислюється
виконавцем в процедурі примусового виконання постанови».
II. Прикінцеві та перехідні положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Положення статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку
цінних

паперів

в

Україні»,

в

частині,

що

пом’якшують

юридичну

відповідальність або іншим чином поліпшують становище акціонерного
товариства, мають зворотну дію в часі.
3. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
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Додаток С
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
«Про затвердження змін до Правил розгляду справ про порушення вимог
законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій»
У зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні», Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Правил розгляду справ про порушення вимог
законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
16.10.2012 № 1470, що додаються.
2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
ЗМІНИ
до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних
паперів та застосування санкцій
I. У розділі XIV:
1. В пункті 3 слова «Голова Комісії, » виключити.
2. Абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції: «До моменту спливу
терміну виконання розпорядження про усунення порушень таке розпорядження
може бути переглянуто Головою Комісії, за клопотанням порушника або з
власної ініціативи. За результатами перегляду розпорядження про усунення
порушень Голова Комісії приймає рішення про скасування розпорядження або
залишення його без змін.»
II. У розділі XV:
1. В пункті 5 слово «не» виключити.
2. В пункті 7 слово «тримісячний» замінити словом «місячний».
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III. У розділі XVIII:
1. Пункт 2 викласти в такій редакції: «2. Штраф має бути добровільно
сплачений юридичною особою в строк не пізніше 10 робочих днів з дня
набрання постановою чинності».
2. Пункт 5 викласти в такій редакції: «5. Постанова про накладення на
юридичну особу фінансової санкції є виконавчим документом. Уповноважена
особа, яка винесла постанову, у разі її невиконання, після спливу десяти
робочих днів і до спливу місяця з дня набрання нею чинності, надсилає
постанову разом із заявою про примусове виконання рішення до органу
державної виконавчої служби за місцезнаходженням акціонерного товариства».

