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КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ 
 

Соціальні, економічні та політичні напрямки є векторами розвитку будь-якої країни і Україна не є винятком. Не останню роль у 

цьому розвитку відводиться і корпоративним структурам. Їх існування і динамічний прогрес  здатен суттєво впливати на 

розвиток суспільства, регіонів та держави в цілому, а відтак динамічний розвиток корпоративних правовідносин в Україні 

передбачає необхідність приділення належної уваги правовій регламентації таких відносин зі сторони законодавця. 

З огляду на зазначене у даній статті проведено аналіз теоретико-прикладних основ розвитку та становлення доктрини про 

корпоративні відносини в господарському праві, звернено увагу на особливості досліджуваних відносин: зазначено основні 

теоретичні підходи до визначення дефініції «корпоративні відносини», досліджено елементний склад корпоративних відносин в 

господарському праві; наведено основні класифікаційні ознаки корпоративних відносин в господарському праві. 

На основі дослідження теоретичних основ корпоративних відносин в господарському праві було запропоновано шляхи 

удосконалення правового регулювання корпоративних відносин в Україні на прикладі зарубіжних країн. 

Ключові слова: господарське право, корпоративне право, корпоративні відносини, правова природа корпоративних відносин, 

уніфікація та гармонізація законодавства. 

 

Постановка проблеми. Актуальність даної 

теми публікації визначається тим, що як на 

доктринальному, так і на законодавчому рівнях, 

увага в основному приділяється правовому 

регулюванню здійснення корпоративних прав. Що ж 

до питання власне корпоративних відносин, то воно 

майже не досліджується, крім того, законодавець 

також не приділив цьому належної уваги. 

З огляду на те, що корпоративне законодавство 

України знаходиться на складному етапі свого 

розвитку, пов’язаним із соціально-економічним 

становищем нашої держави, на сьогодні не існує 

системного та єдиного застосування норм, які 

регулювали б сектор корпоративних правовідносин. 

Саме ці прогалини у чинному законодавстві 

України породжують низку корпоративних спорів, 

пов’язаних із виникненням, зміною та припиненням 

корпоративних правовідносин. 

В умовах жорсткої конкуренції найбільш ефек-

тивними виявилися форми господарювання, які доз-

воляють акумулювати шляхом поєднання потенці-

алу суб’єктів значні фінансові ресурси та одночасно 

зменшують ризики. Маємо визнати економічну міц-

ність корпорацій у сучасних умовах господарю-

вання. Корпоративні відносини, що функціонують у 

межах акціонерного сектору, створюють потужний 

організаційно-економічний потенціал України. Їх 

динамічний розвиток є одним з найбільш суттєвих 

наслідків становлення ринкової економіки. 

Однак у вітчизняній науковій літературі відсутнє 

чітке правове регулювання діяльності корпоратив-

них організацій. Базові положення корпоративного 

права неодноразово ставали предметом гострих 

дискусій науковців. Вітчизняні науковці зазначають 

про неоднозначність та нечіткість визначень, не-

узгодженість їх із загальноприйнятими у світовій 

практиці. Корпоративні правовідносини за своєю 

природою є складними та різноплановими, що вик-

ликає дискусію серед дослідників корпоративного 

права і актуалізує необхідність детального розгляду 

правового регулювання корпоративних відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питанню з’ясування корпоративних прав та корпо-

ративних відносин присвячені численні роботи 

українських учених. Теоретичну основу даної робо-

ти становлять праці таких відомих вчених-правни-

ків у галузі корпоративного права та договірного 

права як: М. Л. Бєлкіна, В. А. Васильєвої, О. М. 

Вінник, В. В. Луця, Т. В. Кашаніної, Н. С. Глусь, В. 

І. Добровольського, О. Р. Кібенко, Ю. О. Заіки, В. 

М. Кравчука, А. В. Зеліско, С. В. Томчишена, І. Б. 

Саракун, І. В. Спасибо-Фатєєвої, О. С. Швиденка, В. 

С. Щербини, В. Л. Яроцького, С. С. Кравченко, Н. 

С. Кузнєцової, М. В. Оприско, В. М. Махінчука, В. 

А. Бєлова, Н. В. Єсауленка, А. А. Герц, та інших. 

Проте деякі аспекти залишаються не до кінця 

визначеними й зрозумілими, незважаючи на той 

факт, що дослідження із запропонованої тематики 

мають постійну і стійку тенденцію до збільшення, 

що теоретично має призвести до розробки концепції 

чи навіть доктрини корпоративних правовідносин. 

Мета статті полягає у формуванні системного 

наукового підходу до розуміння корпоративних 

правовідносин та виробленні науково-практичних 

висновків і практичних рекомендацій щодо подаль-

шого удосконалення законодавчих положень, які 

регулюють порядок особливості корпоративних 

правовідносин. 

Основні результати дослідження. Розвиток 

корпоративних відносин сягає ще X-XI ст. на 

розвиток корпоративних правовідносин великий 

вплив зробили дві основні форми спільної 

діяльності: ремісничі і торгові гільдії. Т.В. Каталіна 

зазначає, що «торговельні гільдії ще не були 

цілісними господарськими одиницями, і метою їх 

створення було поки що лише прагнення 
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убезпечити своє життя і збереження свого товару 

від можливих небезпек під час торгових подорожей 

в інші країни» [8, с. 9]. Ремісничі гільдії спочатку 

були «вільними» (тобто не мали ознак організованої 

праці), лише з розвитком суспільних і економічних 

відносин, на рубежі XVIII-XIX ст., утворилися 

союзи ремесел, які з’явилися, як і торговельні, 

прообразами сучасних корпорацій. 

Початковими формами корпорації, які 

розвивалися в середні віки, були маони («maonae» 

або «montes» від арабського «maounah» - спільна 

допомога, підприємство), а також гірські товариства 

і борошномельні об’єднання, що будуються на 

пайових засадах. Маони досягли свого розквіту в 

Генуї. М.Н. Малахіна вказувала, що «уряд 

запроваджував особливі корпорації, надаючи їм 

певні права і переваги по контролю державних 

боргів» [8, с. 13]. Якась частина державного боргу 

становила, якщо так можна висловитися, статутний 

капітал маона, який поділявся на рівні паї (loca 

(loga) montis ). Ці паї вільно купувалися і 

продавалися. Вигода була в тому, що на них 

нараховувалися відсотки. Купуючи такі паї, покупець 

ставав учасників маона (без будь-якої додаткової 

відповідальності) [8, с. 13]. На думку І.Т. Тарасова, 

вони були першими акціонерними товариствами 

Європи [10, с. 83-84]. Як зауважує А.А. Костін, 

розвиток товариств йшов по лінії обмеження 

відповідальності учасників за боргами товариств [8, с. 

13]. Ця лінія особливо проявилася з розвитком 

морської торгівлі в середні і наступні століття. 

Пізніше корпорація активно розвивалась на 

території Англії, Франції та США. Істотний вплив 

на розвиток корпорацій справив розвиток і 

становлення корпоративного законодавства на 

території Росії на рубежі XVII-XVIII ст. 

Нормативне визначення поняття «корпоративні 

відносини» міститься в Господарському кодексі 

України, де під корпоративними відносинами слід 

розуміти відносини, які виникають, змінюються та 

припиняються щодо корпоративних прав [1]. 

У науковій літературі наведені різні визначення 

поняття корпоративних правовідносин. Звідси, 

науковці вважають корпоративними відносинами: 

1) вид цивільного правовідношення, в основі 

якого лежить участь суб’єктів в організаційно-

правових утвореннях, що мають ознаки юридичних 

осіб, суттю яких є так звані корпоративні права, та 

які виникають на підставі певних юридичних 

фактів, а саме: участі в установчому договорі, вступі 

в кооператив, придбанні права власності на частку, 

акції тощо (В. В. Луць) [6, с. 13]; 

2) відносини, що виникають між учасниками 

(засновниками) та товариством і між самими 

учасниками (засновниками), які складаються щодо 

набуття, здійснення та припинення корпоративних 

прав (І. Б. Саракун) [9, с. 10]; 

3) відносини, які виникають у процесі 

створення, функціонування та припинення 

господарських товариств за участю безпосередніх 

учасників (засновників, учасників, самого 

товариства та його органів) та опосередкованих 

(кредиторів, споживачів, найманих працівників, 

облігаціонерів товариства, територіальної громади, 

держави в особі уповноважених органів) і 

забезпечують збалансовану реалізацію інтересів 

зазначених осіб (О. М. Вінник) [2].  

На основі проведеного наукового аналізу різних 

підходів до визначення поняття «корпоративні 

відносини» було запропоновано власне авторське 

визначення досліджуваного явища, за яким 

корпоративні правовідносини – це врегульовані 

нормами права суспільні відносини, що виникають 

у зв’язку зі створенням, діяльністю, реорганізацією 

та припиненням діяльності корпорацій і нерозривно 

пов’язані з участю учасників (членів) корпорацій в 

корпораціях або з управлінням ними. 

Поруч з дослідження етимології поняття 

«корпоративні відносини» варто звернути увагу на 

різноманіття підходів до визначення та аналізу 

ключових ознак досліджуваного в даній статті явища. 

Корпоративні відносини є складовою частиною 

господарських правовідносин, а відтак їм 

притаманні деякі ознаки і господарських 

правовідносин, до яких можна віднести такі ознаки: 

1. Вони мають обмежене, порівняно з 

цивільним і господарським правом, коло суб’єктів. 

Такими суб’єктами є (засновники, учасники, саме 

товариство, його органи) та опосерековані учасники 

(кредитори, споживачі, наймані працівники, 

територіальна громада, держава в особі 

уповноважених органів); 

2. Другою характерною ознакою 

досліджуваних правовідносин є їх об’єкт, тобто те, 

з приводу чого вони  виникають і функціонують. 

Проте, ми вважаємо, що розуміння ознак 

корпоративних відносин у поєднанні двох 

обумовлених елементів є не логічним. Так, наприклад, 

корпоративні відносини також характеризуються і 

такими ознаками: виступають об’єктами правового 

регулювання (Цивільний і Господарський кодекс, 

вузькоспеціалізовані Закони України та інші підзаконні 

нормативно-правові акти); є суспільними відносинами; 

характеризуються нерозривним зв’язком між 

учасниками корпорації; виникають у зв’язку зі 

створенням, провадженням діяльності, реорганізацією 

та припиненням діяльності корпорацій. 

Корпоративні правовідносини, як і будь-які інші 

правовідносини, мають свою структуру, що вклю-

чає суб’єктів, об’єкти, зміст, а також підстави ви-

никнення таких відносин. Відтак, основі ґрунтов-

ного дослідження доктринальних положень виок-

ремлено основні проблемні питання складу корпо-

ративних відносин: питання визнання за суб’єктами 
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корпоративних відносин певного спеціального 

статусу; визначення підпорядкованості учасників 

корпоративних відносин; конфлікт інтересів 

суб’єктів корпоративних правовідносин; ідентифі-

кація підприємницьких юридичних осіб як корпо-

ративних незалежно від їх організаційно-правової 

форми та запропоновано примірні шляхи вирі-

шення цих проблем: нормативне закріплення ознак 

учасника корпоративних відносин, що виокремлює 

їх правовий статус з-поміж інших учасників госпо-

дарських правовідносин; забезпечення рівності 

суб’єктів корпоративних відносин у питаннях за-

хисту їх прав та інтересів; забезпечення можливості 

договірного врегулювання конфліктів між учас-

никами корпоративних відносин; визнання за будь-

якою підприємницькою юридичною особою при-

ватного права особливої ознаки – корпоративності 

устрою. 

Класифікація будь-якого правового явища 

дозволяє краще розуміти його правову природу. 

Більшість вчених вказують щонайменше дві ознаки 

корпоративних правовідносин, які дозволяють 

виділити класифікаційну підставу для поділу 

розглядуваних правовідносин: суб’єкти та об’єкти 

цих відносин. В той же час найбільш поширеними 

підставами для класифікації корпоративних 

відносин є наступні:  

1) Відносини, які складаються щодо реалізації 

прав, які випливають з участі (корпоративних прав) та 

відносини, які складаються щодо виникнення, зміни 

чи припинення прав участі в товаристві [7, с. 18]; 

2) Зовнішні та внутрішні корпоративні відно-

сини, але єдиного критерію для такого поділу не 

існує. О.Р. Кібенко такий розподіл приводить за 

суб’єктами: на думку дослідниці внутрішні відно-

сини складаються між учасниками та товариством, 

а також між різними органами в товаристві, а зов-

нішніми є відносини між товариством та особами, 

які не пов’язані з товариством відносинами участі 

[4]. В.В. Долинська за основу такого поділу бере 

об’єкт правовідносин, розмежовуючи акціонерні 

правовідносини у власному розумінні, пов’язані з 

організацією та діяльністю акціонерних товариств, і 

відносин, пов’язані з регулюванням діяльності 

акціонерних товариств та акціонерів (зовнішні 

акціонерні правовідносини) [3, с. 81]. 

3) За підставами виникнення: первинні та 

похідні [5, с. 37]. 

Відтак, додатково було підтверджено наукові 

думки про те, що основними критеріями для поділу 

корпоративних правовідносин вчені виділяють: 

суб’єкти та об’єкти. Поруч з цими 

класифікаційними підставами досліджено й інші 

класифікації корпоративних правовідносин: в 

залежності від особливостей виникнення; в 

залежності від ступеня вираженості: зовнішні та 

внутрішні; також критерієм для поділу 

корпоративних відносин виступає розуміння цих 

правовідносин: у широкому та вузькому значеннях; 

за підставами виникнення корпоративні відносини 

поділяються на первинні та похідні. 

Однією із підстав виникнення корпоративних 

відносин прийнято розуміти корпоративний 

договір, який недостатньо врегульований на 

законодавчому рівні. Так, найдоцільнішим кроком 

вважається виведення корпоративного договору із 

положень статті, яка містить вказівку на обов’язки 

акціонерів, адже це нівелює одну із основних ознак 

договірних відносин – свободу договору. 

1. Виходячи із зазначено вище пропонуємо 

доповнити Закон «Про АТ» окремою статтею, яка б 

так і називалася – «Корпоративний договір 

акціонерів», і містила б, такі положення: 

«1. Акціонери мають право укласти між собою, 

а також між собою та акціонерним товариством 

договір, спрямований на управління та реалізацію їх 

корпоративних прав, визначених статутом та цим 

законом. 

2. Корпоративний договір укладається щодо:  

 Голосування певним чином: 

- зокрема, при розгляді питань порядку 

денного майбутніх загальних зборів акціонерів, 

останні можуть дійти згоди щодо власної позиції 

голосування та об’єднатися у певну групу з метою 

захисту власних інтересів (наприклад міноритарні 

акціонери), а для того, щоб на досягнуту 

домовленість не вплинули зовнішні фактори, 

акціонери можуть закріпити її шляхом укладення 

корпоративного договору, що дозволить 

виключити можливість зловживання правами та 

порушення інтересів інших акціонерів;   

 Погодження варіантів голосування з іншими 

акціонерами;  

 Зміни погоджених та інших дій, пов’язаних з 

управлінням, реорганізацією та ліквідацією АТ;  

 Видачі певним акціонерам доручення на 

участь в загальних зборах та/або представництва 

інтересів АТ у відносинах з іншими особами;  

 Обов’язок утримуватися від дій, що ставлять 

під загрозу спільну мету діяльності товариства;  

 Створення додаткових дорадчих та науково-

консультативних органів АТ;  

 Заборони вимагати ліквідації АТ; 

 Участі у бізнес проектах АТ та майбутній 

розподіл дивідендів, зумовлених їх успішною 

реалізацією;  

 Інших умов за погодженням сторін договору;  

3. Положення корпоративного договору не повинні 

суперечити цьому закону та статуту товариства» 

Висновки та пропозиції. Проведене 

дослідження дозволило сформувати ряд висновків 

та пропозицій, серед яких є ціннісно-практичні 

рекомендації, які дозволять удосконалити доктрину 

корпоративних відносин в Україні та удосконалити 
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законодавство у частині, яке стосується 

корпоративних відносин в господарському праві. 

Так, одним із результатів проведеного дослідження 

стала пропозиція щодо удосконалення розуміння 

поняття «корпоративні відносини»; також в межах 

даної роботи було сформовано твердження щодо 

того, що не можна вважати основними ознаками 

корпоративних відносин тільки об’єкт та суб’єкт 

досліджуваних правовідносин, тому варто окремо 

виділяти і такі ознаки як те, що корпоративні відносини 

виступають об’єктами правового регулювання, вони є 

суспільними відносинами; характеризуються 

нерозривним зв’язком між учасниками корпорації, а 

також виникають у зв’язку зі створенням, 

провадженням діяльності, реорганізацією та 

припиненням діяльності корпорацій. 

Було підтверджено і наголошено  на тому, що 

основною підставою виникнення корпоративних 

відносин є корпоративний договір, а також 

наголошено на необхідності внесення змін до чинного 

законодавства у частині удосконалення положень, що 

стосуються корпоративного договору. 
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Кулиуш Е.В. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРАВЕ 

Социальные, экономические и политические направления являются векторами развития любой страны и Украина не является 

исключением. Не последнюю роль в этом развитии отводится и корпоративным структурам. Их существование и динамичный 

прогресс способен существенно влиять на развитие общества, регионов и государства в целом, а затем динамичное развитие 

корпоративных правоотношений в Украине предполагает необходимость уделения должного внимания правовой регламентации 

таких отношений с стороны законодателя. 

Учитывая указанное в данной статье проведен анализ теоретико-прикладных основ развития и становления доктрины о 

корпоративных отношениях в хозяйственном праве, обращено внимание на особенности исследуемых отношений: указаны 

основные теоретические подходы к определению дефиниции «корпоративные отношения», исследовано элементный состав 

корпоративных отношений в хозяйственном праве; приведены основные классификационные признаки корпоративных отношений 

в хозяйственном праве. 

На основе исследования теоретических основ корпоративных отношений в хозяйственном праве были предложены пути 

совершенствования правового регулирования корпоративных отношений в Украине. 

Ключевые слова: хозяйственное право, корпоративное право, корпоративные отношения, правовая природа корпоративных 

отношений, унификация и гармонизация законодательства. 

 

Kuliush E. 

CORPORATE RELATIONS IN ECONOMIC LAW 

Сocial, economic and political trends are the vectors of the development of any country and Ukraine is no exception. Not least role in this 

development is given to corporate structures. Their existence and dynamic progress can significantly affect the development of society, regions 

and the state as a whole, and therefore the dynamic development of corporate legal relations in Ukraine implies the need to pay due attention 

to the legal regulation of such relations on the part of the legislator. 

Taking into account the mentioned in this article the analysis of the theoretical and applied bases of development and the formation of the 

doctrine on corporate relations in economic law was made, attention was paid to the peculiarities of the investigated relations: the main 

theoretical approaches to defining the definition of «corporate relations» were pointed out, the elemental composition of corporate relations 

in the economic right; the main classification characteristics of corporate relations in economic law are given. 

On the basis of the study of the theoretical foundations of corporate relations in economic law, ways of improving the legal regulation of 

corporate relations in Ukraine. 

Key words: economic law, corporate law, corporate relations, legal nature of corporate relations, unification and harmonization of legislation. 

 

 


