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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження корпоративного договору зумовлена 

зростаючим попитом на його використання у сьогоденні. Компанії у більшості 

країн світу вже давно ввели законодавчо і на практиці корпоративні договори. 

Оскільки угода є інструментом реалізації прав учасників, які раніше 

регулювалися лише неофіційними домовленостями, а це не найкращий вибір, 

щоб будувати бізнес крок за кроком. Досягнувши певного рівня, можна 

зіткнутися з такою проблемою, що компанія «стоїть на місці», або навіть виникла 

більш серйозна проблема. 

Для України, корпоративний договір, об’єктивно – новий спосіб 

урегулювання відносин, так як тільки в 2018 році ми отримали більш менш 

структуровану нормативну базу, яка повністю не покриває всі можливості угоди, 

але в певних питаннях і не забороняє врегулювати їх самостійно, вже за 

допомогою Статуту, договору та інших актів компанії. 

У 2020 році для корпоративного управління, так як майже для всіх інших 

галузей, стала перепоною ситуація у світі, що потягнула за собою прийняття 

нормативних актів і рішень учасників договорів щодо подальших 

функціональних можливостей розширення корпоративного договору. Так, ті хто 

ще не користувався онлайн сервісами для проведення загальних зборів, чи 

відеоконференціями, голосуванням за новим порядком мали прийняти «правила 

гри по-новому». Тож, на нашу думку віртуальна революція у корпоративному 

світі для українців буде мати гарні наслідки у майбутньому кожного з товариств. 

Мета дослідження полягає в теоретико-правовому, науковому, 

прикладному дослідженні, опрацюванні теми для ознайомлення з сферою 

корпоративних договорів, їх функціональних можливостей, та отримання 

відповіді на запитання, чим ще має поповнюватися договір у нинішніх реаліях. 

Для досягнення поставленої мети слід виконати наступні завдання: 
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- дослідити походження корпоративного договору; 

- проаналізувати корпоративний договір як явище у цілому; 

- з’ясувати роль безвідкличної довіреності у корпоративній екосистемі;  

- окреслити список питань, які, суб’єктивно, мають бути у кожному 

договорі; 

- розкрити терміни, якими може позначатися корпоративний договір; 

- провести аналіз судової практики з корпоративних справ, що так чи 

інакше стосуються корпоративних договорів; 

- проаналізувати підписання угоди через створення спільних підприємств; 

- дослідити як виникають «безвихідні ситуації» та способи їх подолання; 

- сформувати думку після дослідження доступної інформації. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі 

корпоративного управління. 

Предметом дослідження даної роботи є корпоративний договір як 

інструмент реалізації корпоративних прав і обов’язків учасників товариств. 

Стан розробки проблеми: питанню корпоративних договорів у сфері 

корпоративних відносин присвятили увагу чимало авторів, серед них: Надорф Н., 

Ігонін В., Асадчих Т., Петрик С., Яновський О., Шуляківська М., Зайцев О., 

Лібанов М., Михайлюк Я., Стеценко М., Янач В., Ярмош П.О., Козаченко А., 

Майстренко Д., Бучківський А., Войчишин О.В., Синьоок І. 

Джерела дослідження складають вітчизняні видання, які висвітлюють 

дану тему, наукові праці, статті, чинне нормативно-правове регулювання 

корпоративного договору, а також зарубіжні видання.  

У процесі дослідження корпоративного договору використовувалися такі 

наукові методи: 

– системного аналізу (застосовувався для аналізу теоретичних 

положень щодо функціонування корпоративного договору у корпоративних 

відносинах, основоположних законодавчих та нормативних актів України, а 

також наукових праць вітчизняних і зарубіжних правників); 
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– формально-юридичний (для дослідження чинних нормативно-

правових актів у даній сфері, їх подальший аналіз і висвітлення в українських 

реаліях); 

– абстрактно-логічний (були використані різні прийоми й операції для 

теоретичного узагальнення і формулювання висновків). 

Практичне значення: дослідження і його висновки, можна 

використовувати у науковій сфері, а надалі, як певна основа продовження 

досліджень або використання у практиці. 

Інформаційну основу дослідження магістерської роботи складають 

вітчизняні видання, які висвітлюють дану тему, збірники наукових праць, 

монографії, статті, чинне нормативно-правове забезпечення корпоративного 

договору, а також зарубіжні видання та нормативно-правові акти.  

Магістерська робота складається зі вступу, розділів, підрозділів, висновку, 

списку використаних джерел. Розділи розкривають такі питання:  

 Розділ 1. Корпоративний договір в українських реаліях 

(розглядається історія угоди, з чого складається корпоративний 

договір, його нормативна база); 

 Розділ 2.  Додаткові підстави розробки корпоративних договорів 

(висвітлено підписання корпоративного договору у разі створення 

спільного підприємства або як додаткова угода з кредитором, деякі 

способи регулювання корпоративних відносин); 

 Розділ 3. Deadlock clauses. Вирішення «безвихідних ситуацій» 

(розкрито поняття безвихідних ситуацій, їх наслідки, та способи 

виходу з них). 

Загальна кількість сторінок - 89, обсяг основного тексту - 81. 
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РОЗДІЛ 1. КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ 

 

 

1.1 Характеристика корпоративного договору 

 

 

У всьому світі спостерігається тенденція до постійних змін, і це стосується 

всіх існуючих на даний момент галузей. Можливо деякі з них менш прогресивні, 

за ними спостерігаються невеликі кроки, але сутність людська виявляється у 

прагненні до еволюційних змін.  

Галузь права сама по собі має обширні теоретичні засади, котрі існують з 

давніх часів. Ці знання змінювались, доповнювались, оновлювались знавцями 

права, котрі орієнтувалися на ті потреби суспільства, які існували у їх часи. 

Основною потребою завжди залишалася «справедливість», але оскільки 

розуміння даного поняття є по більшій мірі суб’єктивним,  його вираження у 

минулому також було відображенням потреб суспільства. Наприклад, існування 

рабства, вже на нашу думку є несправедливим, але у свій час, 3-й президент США, 

Томас Джефферсон, автор вислову «всі люди створені рівними» мав рабів 

приблизно 600 чоловік і не відпустив їх навіть після смерті, а також не приймав 

мір за часи президентства. Це доводить просту істину, що справедливість мала те 

вираження, що і в баченні найвпливовіших людей.  

Зараз, в своєму еволюційному перебігу, ми досягли близькості до 

об’єктивного розуміння вказаного вище поняття. Хоча ідеал існуючий у 

свідомості людей як недосяжний і вважається нами за «істину».  

Правова галузь змінювалась з плином часу і створювала універсальні 

способи співпраці, котрі набували форми і змісту. Одним з наслідків змін є спосіб 

використання корпоративних прав таких як реалізація або утримання від 

реалізації у наслідок підписання корпоративного договору, в якому і 

визначаються такі права та/або обов’язки. 



7 

 

Корпоративний договір зародився у Великій Британії. Перші затверджені 

прецеденти датуються XIV століттям, а вже законодавче закріплення інститутів 

корпоративного права у XIX ст.  

Як зазвичай, розробка такої галузі права як корпоративне почалась через 

необхідність. Суспільно-економічні відносини того часу змушували учасників 

гільдії торгівців шукати способи ведення корпоративного управління на заміну 

«lex mercatoria». Реформи Генріха VIII Тюдор у XVI cт., які встановили 

необхідність схвалення актів компаній судовими службовцями, ознаменували 

перехід  від  автономного  регулювання  корпоративних   інститутів (на основі 

звичаєвого права) до втручання держави у внутрішні процеси компаній.1 

Вже наступним кроком було заснування інституту акціонерних товариств. 

Вони отримували королівські грамоти, що давало їм право визначати свою 

корпоративну структуру та розробляти нові способи взаємодії і управляння між 

учасниками компанії. 

Перепоною на шляху розвитку акціонерних товариств та подальшого 

впровадження корпоративних договорів став «Закон про мильні бульбашки» 

(«Bubble Act»), прийнятий у 1720 році.  

У ті часи стрімко виникали шахрайські компанії, які збирали гроші та 

обіцяли небачені відсотки. Ці компанії і називалися «мильними бульбашками», 

а головною була – Компанія Південних морів, яка підтримувалася лідером 

консерваторів Робертом Харлі (в історії його увіковічать як скандального творця 

Компанії Південних морів, не дивлячись на політичні досягнення). Компанія 

отримала монопольне право на торгівлю у Південній та Центральній Америці, 

але як стало відомо, торгівлю вона не вела. І таких компаній було багато.  

Після прийняття Закону, акції Компанії Південних морів різко впали, голова 

та члени правління стали розпродувати свої акції, а оскільки у них були акції 

загальнодержавного значення, уряд зажадав, щоб банк підтримав Компанію. 

Підтримка не принесла очікуваних результатів, Банк і Компанія втратили свій 

                                                
1 Войчишин О.В. Деякі аспекти розвитку інституту корпоративних договорів.  Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права . 2019. С.6. 
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престиж. Банк вистояв у важкі часи, а ось Компанія Південних морів розпалася, 

що викликало економічну кризу в країні.  

Розслідування корупційних діянь державних службовців на користь 

Компанії перейшло в публічний процес, котрий призвів до вироблення нових 

фінансових правил і заборон на вільне засновництво. 

У XIX столітті були прийняті законодавчі акти: Trading Companies Act (Акт 

про торгівельні компанії 1834 року), Chartered Companies Act (Акт про статутні 

компанії 1837 року), Joint Stock Companies Act (Акт про акціонерні товариства 

1844 року), які призвели до спрощення державного контролю за компаніями та 

введення новел щодо них. Так, у цей період і з’являються корпоративні договори 

(shareholders’ agreement). Надалі, йшлося нашарування на вже існуючі основи 

корпоративних договорів. 

Корпоративні договори на українських теренах з’явилися деякий час назад, 

але лише у 2018 році стали офіційними. До цього, наші співвітчизники укладали 

звичайні «джентльменські угоди» (договори, меморандуми), які не мали 

юридичної сили і довести їх існування в суді було надзвичайно важко. 

Суттєвішим рішенням було реєструвати компанії і укладати корпоративні 

договори у країнах, де це дозволено.2 Але такий шлях також мав свої перепони 

(наприклад, бюджет майбутнього товариства скоріше за все, не міг покрити такі 

витрати).  

Після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» і довгого 

очікування, 18 січня 2018 року він набрав чинності. 

 Законом було внесено зміни до Цивільного Кодексу України, Закону 

України «Про акціонерні товариства» і «Про господарські товариства». Також, 

незадовго до цього було прийнято Закон України «Про товариства з обмеженою 

та додатковою відповідальністю», що встановлює нормативне регулювання 

                                                
2 Бучківський А. Кінець епохи угод на серветках. Як домовитися співвласникам. 2019. URL : https://nv.ua/ukr/biz/experts/konflikti-v-biznesi-yak-domovitisya-spivvlasnikam-

tov-50042543.html 
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корпоративних договорів у відповідних товариствах. Наслідком цього є втрата 

чинності Закону України «Про господарські товариства» у частині, що 

регулювала товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.  

Корпоративний договір є відносно «сирим» поняттям у науковій сфері, але 

практикуючим юристам, котрі працювали за іноземним законодавством вже 

відомі тонкощі роботи з ним. Тепер, більше клієнтів можуть підписувати 

корпоративні договори в своїх компаніях спираючись на фінанси якими 

володіють. Раніше, це було доступно не всім, оскільки реєструвати свою 

компанію закордоном, наприклад в Англії, є не дешевим задоволенням. В 

середньому, реєстрація LLP (Limited Liability Partnership )/LTD (Limited Trade 

Development) коштує 1000-2000 доларів і це без додаткових послуг та постійного 

обслуговування. В Україні та ж сама процедура буде коштувати приблизно 150 

доларів. Реєстрація компанії в іноземній юрисдикції де корпоративні договори 

дозволені, відкривала можливість для їх підписання.  

Тож, таке законодавче рішення полегшило життя українським компаніям, 

оскільки тепер немає необхідності витрачати великі суми з бюджету лише для 

того, щоб підписати угоду. 

Поглиблюючись у вивчення законодавства вперше, може виникнути 

питання щодо вживання двох тотожних понять – корпоративний договір та 

акціонерна угода. Порівняємо визначення у Законах, щоб впевнитися у їх 

синонімічності. 

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» визначає, що корпоративний договір, це такий договір, який 

встановлює зобов’язання учасників товариства реалізувати свої права та 

повноваження у спосіб затверджений в самому документі або утриматися від 

реалізації. Угода вчиняється у письмовій формі та є безвідплатною. Якщо 

корпоративний договір не відповідає вказаним умовам, він вважається 
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нікчемним. 3 

Закон говорить про те, що дата укладання та строк дії мають бути зазначені 

у самому договорі, а також вирішувати делікатне питання щодо умов 

купівлі/продажу часток та випадки за яких виникає така можливість. 

Органи управління товариством не можуть забезпечувати голосування 

згідно зі своїми вказівками, такий договір вважатиметься нікчемним. Також, 

розкриття змісту договору не можливе, оскільки він є конфіденційним (винятком 

може бути пряма вказівка закону або договору). 

У Законі приділено увагу участі держави, територіальної громади, 

державного або комунального підприємства чи юридичної особи (якщо в 

статутному капіталі 25 та більше відсотків належить державі або територіальній 

громаді) у корпоративному договорі, що одразу надає йому публічності, тобто 

договір має оприлюднюватися протягом 10 днів з моменту його укладення 

шляхом розміщення на сайті відповідного органу. 

Договір, що укладається з порушеннями є нікчемним. 

А тепер розглянемо договір між акціонерами товариства, який ще називають 

«акціонерна угода». Законодавець називає предметом договору реалізацію прав 

акціонерами, і розписує, що це право відноситься і до власників простих, і до 

власників привілейованих акцій.  

Підписуючи договір, сторони беруть на себе зобов’язання реалізувати права 

у спосіб зазначений в договорі (або утримуватися від реалізації). У договорі 

також має зазначатися спосіб голосування на загальних зборах та інші умови 

управління товариством. 

Як і у корпоративному договорі, договір акціонерів визначає умови 

купівлі/продажу акції, та випадки за яких виникає це право. Письмова форма, 

дата набрання чинності, строк дії є атрибутами, що мають бути встановлені в 

угоді. 

                                                
3 Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю : Закон України від 16.07.2020 р. № 2275-VIII Відомості Верховної Ради України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19 
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Новим є пункт про справжність підпису учасників, який має засвідчуватися 

у порядку встановленому законом. 4 

 Нікчемним акціонерна угода буде вважатися у разі встановлення 

зобов’язання сторони договору голосувати відповідно до вказівок органів 

управління. А ще за умов, коли договір укладався з порушеннями з самого 

початку. 

За правилами встановленими Законом, договір обов’язковий тільки для його 

сторін. І всі питання, що стосуються акцій зазначаються у ньому. 

Повідомлення товариству про укладення договору робиться однією із сторін 

протягом трьох днів з моменту підписання. Порядок розкриття наявності угоди 

для публічного акціонерного товариства, встановлено у Законі України "Про 

цінні папери та фондовий ринок". Якщо інше не встановлено законом чи 

договором, зміст залишається конфіденційним. 

Розширює умови договору між акціонерами: вказане у законі правило, за 

яким рішення органів товариства не можуть бути визнанні недійсними, якщо 

підставою є порушення угоди; особа, що має право визначати варіант 

голосування на зборах акціонерів, має повідомляти товариство, про наявність у 

неї такого права (в разі набуття більше ніж 10, 25, 50 або 75 відсотками голосів 

простих акцій). Встановлений шаблон вказаного повідомлення, і правила, за 

яким його необхідно надіслати в письмовій формі протягом п’яти робочих днів 

з моменту набуття права визначати варіант голосування (але не пізніше дня, 

перед зібранням загальних зборів). Обмеження для особи, що має вказане вище 

право ,виявляється у тому, що вона може визначати варіант голосування лише за 

акціями, кількість яких не перевищує тієї, що належить цій особі до надсилання 

такого повідомлення. 

Закон України «Про акціонерні товариства» передбачає можливість 

визначення у договорі способів для забезпечення виконання зобов’язань та 

                                                
4 Про акціонерні товариства : Закон України від 16.08.2020 р. № 514-VI Відомості Верховної Ради України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 
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заходи цивільно-правової відповідальності за недодержання умов договору. 

Кредитори також отримали право укладати угоду з акціонерними 

товариствами для забезпечення своїх прав, що безумовно має переваги. 

У інформації викладеній вище, ми вбачаємо, що корпоративний договір і 

договір між акціонерами товариства є тотожними поняттями, але акціонерна 

угода може трактуватися як трохи вужча, направлена лише на використання 

акціонерними товариствами.  

Існують також доповнені статті у Законі України «Про акціонерні 

товариства», але ми вбачаємо необхідність розробки документу, що буде 

повноцінно регулювати корпоративні договори відносно різних типів товариств. 

Оскільки, маючи за своєю функціональністю одні й і ті ж способи реалізації прав, 

їх різниця випливає з того, що «Договір між акціонерами товариства» 

укладається в акціонерному товаристві, а «Корпоративний договір» у товаристві 

з обмеженою та додатковою відповідальністю. І як наслідок, такі неточності, 

котрі створюють диференціацію понять однакових за суттю у законодавстві 

вважаємо за можливе поняттєве впорядкувати для подальшого більш точного 

використання практиками. 

І все ж, на основні розглянутих даних ми вважаємо за доцільне 

використовувати терміни: корпоративний договір, акціонерна угода, договір між 

акціонерами та акціонерний договір в одному контексті.  

Розглянемо корпоративний договір за кожним його пунктом, щоб краще 

розуміти 

Корпоративний договір є самостійним документом, і якщо він правильно 

складений, то не суперечить статуту та/або закону. З одного боку, може здатися, 

що це все одне й те ж, але вони мають різни предмети регулювання. Зміст прав і 

повноважень учасників встановлюється Законом і статутом (не можуть 

суперечити законодавству). Роль корпоративного договору ж полягає у 

встановленні правил реалізації (або шлях утримання від реалізації) прав та 

повноважень сторін угоди. Ці права та повноваження вже мають бути 
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затверджені статутом та законом ще перед укладанням договору. Виходячи з 

цього, ми розуміємо,  що корпоративний договір не може змінити прав та 

повноважень учасників, визначених законом чи статутом, а лише встановлює 

зобов’язання перед сторонами щодо реалізації цих прав та повноважень певним 

чином. 

Відповідно до частини 1 статті 7 Закону України «Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю», корпоративний договір 

вчиняється в письмовій формі. Це положення створює складний характер 

правовідносин між сторонами, які мають намір її укладати. А тому, ми вбачаємо 

високий рівень важливості корпоративного договору на наслідки після його 

укладання, які неминуче тягнуть за собою реалізацію прав та повноважень. З 

огляду на це, існує підвищений ризик конфліктів щодо різних інтерпретацій 

положень, тим більш, коли формою договору обирається – усна і шанси на 

доведення початкових умов знижуються.  

Передбачаючи настання таких наслідків, законодавець встановив правило 

про нікчемність договору в разі порушення вимоги вказаного вище Закону про 

письмову форму. 

Одначе ж, для знавців цивільного законодавства відомий шлях для усного 

укладення корпоративного договору. Так, передбачається, в разі вчинення дії 

однієї із сторін, а інша підтверджує її вчинення, договір можна вважати 

складеним. Дана угода у разі спору може бути визнана судом дійсною відповідно 

до частини 2 статті 218 Цивільного Кодексу України. При цьому, доказовість 

такого усного правочину досить сумнівна, як ми вже й зазначали. Слід мати на 

увазі, що, згідно з абзацом другим частини 2 статті 218 ЦК України, ґрунтуватися 

на свідченнях свідків судове рішення не може, що значно погіршує умови 

встановлення первозданності суті угоди.5 

Тож, обрання затвердженої Законом (письмової) форми вважаємо кращим 

вибором, але у разі коли усна форма буде єдиним рішенням, можна використати 

                                                
5 Цивільний кодекс України від 16.10.2020р. № 435-IV Відомості Верховної Ради України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 
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і її. 

При реєстрації товариства обов’язковим є наявність статуту за яким і буде 

функціонувати компанія. В свою чергу корпоративний договір не є 

обов’язковим, його підписання, це зважене, вивірене рішення засновників, 

учасників товариства задля запобігання подальших розладів між акціонерами 

підприємства.  

Цей інструмент є гарним запобіжником і в тому числі – стратегією реалізації 

прав учасників у тих питаннях, які не може охопити за своєю структурою статут. 

Розвиток бізнесу є нестабільним явищем, коли з’являються нові питання їх вже 

неможливо вирішувати типовими, стандартними механізмами і тоді виникає 

потреба у врегулюванні прогалин. Така практика є звичайною в Європі та США, 

і знаходить позитивний відклик у процесі застосування українськими 

компаніями.  

Використовуючи існуючий досвід корпоративного управління є можливість 

укласти корпоративний договір навіть до створення товариства і підписання 

статуту, оскільки Законом не врегульовану момент з якого угода може бути 

укладена, а тому, відчувається свобода у маневруванні нею. Але, звісно, що 

відповідні права і обов’язки учасників виникнуть лише після набуття 

учасниками статусу сторін договору.  

Цей договір є зобов’язальним, а тому накладає права та обов’язки тільки для 

сторін угоди. В той час як не створює жодних прав та обов’язків для інших осіб, 

які не є сторонами договору.6  

За своєю суттю корпоративний договір є багатостороннім, тобто зазвичай 

його підписує велика кількість осіб. Законодавчо не закріплено, склад сторін, які 

можуть укладати корпоративний договір, тож перш за все ми виділяємо 

учасників товариства, як первинну ланку.  

Також, теоретично можлива участь й інших осіб, котрі не є учасниками 

товариства. Це дає ширші можливості у користуванні таким інструментом на 

                                                
6 Попоюв Ю.Ю. Науково-практичний коментар: Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальність. − 2019. – С. 28. 
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залучення осіб, які наприклад тільки мають бажання вступити до товариства. 

Тобто, ще до моменту отримання статусу учасника, «абітурієнти» можуть 

отримати спектр специфічних умов вступу. До всього ще існує можливість 

установити й ті умови на яких особа буде приймати участь у товаристві (щодо 

розпорядження її часткою, в якому разі вона має її продати; набуття статусу 

учасника чи з питання грошового/негрошового вкладу майбутнього учасника 

тощо). Таких осіб ми надалі будемо йменувати однією категорією – треті особи. 

Частиною  6  статтею 7 Закону України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю» (далі – Закон про ТОВ) встановлено, що «договір, 

укладений стороною корпоративного договору на порушення такого 

корпоративного договору, є нікчемним, інша сторона за договором знала або 

мала знати про таке порушення». 

 Ця частинна, може бути спрямована проти поведінки третьої особи, якщо 

вона недобросовісно уклала договір із другою стороною. У разі коли така третя 

особа діяла добросовісно і не збиралася порушувати договір, то правило 

частини 6 застосовуватися не буде. 

Інша третя особа про яку можна дізнатися, наприклад на лекціях фахового 

юриста з корпоративної практики та практики M&A – Миколи Стеценка, 

укладання договору із кредиторами товариства. Договір з кредиторами 

укладається задля забезпечення охоронюваного законом інтересу таких третіх 

осіб, де зазначається у який спосіб акціонери зобов’язуються реалізувати 

(утриматися або відмовитися) свої права. Української практики недостатньо для 

розуміння як цей механізм працює нині, але існування можливості вже розширює 

функціональність на ринку товариств України. 

 На противагу вказаному вище, стороною корпоративного договору не може 

бути керівний орган господарського товариства або саме господарське 

товариство.  

Щодо строковості корпоративного договору, як зазначено у Законі, такий 

строк не регламентується. Сторони угоди самі визначають, буде він строковим 
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чи безстроковим, і прописують це у тексті. Існує ще один важливий часовий 

показник – дата вступу в силу договору, що також має зазначатися у тексті. Без 

зазначення такої дати в самій угоді, датою набрання чинності буде вважатися 

день підписання договору. 

У частині 1 статті 7 Законі про ТОВ вказано, що корпоративний договір є 

безвідплатним.  

Політико-правовий базис корпоративного договору полягає у його 

призначені - вдосконалення корпоративного управління у товаристві, а не для 

впливу на результат, що наприклад, може виражатися у ухваленні рішення в 

сторону впливовіших учасників. Існування можливості отримання винагороди 

учасником за використання своїх повноважень в інтересах інших учасників чи 

третіх осіб, якщо це не вмотивовано особистою волею,  залишає відкритим 

питання, щодо того, якими мотивами керується учасник при ухваленні рішень. 

Це може створювати високий рівень ризиків для належного корпоративного 

управління. Як наслідок таких неправомірних дій у вигляді порушення правила 

частини 1 коментованої статті є нікчемність договору. 

Порушенням правила про безвідплатність корпоративного договору може 

виявлятися: 

 У встановленні в корпоративному договорі обов’язку однієї сторони 

щодо реалізації нею своїх прав або повноважень певним чином; 

 У вказівках щодо утримання від їх реалізації і обов’язку другої 

сторони сплатити на користь першої гроші, передати інше майно, 

надати послугу чи інше благо. 

Як зазначає Ю.Ю. Попов у своєму науково-практичному коментарі, 

порушення правила про безвідплатність корпоративного договору може 

статися і у прихованому вигляді. Таке положення не буде міститися в самому 

документі під назвою «корпоративний договір», а знайде своє відображення 

поза його межами. До прикладу, окрім акціонерної угоди, яка є безвідплатною 

відповідно до чинного законодавства, сторони уклали ще один договір, така 
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письмова домовленість може мати будь яку назва, хоча б – «Про надання 

стороною корпоративного договору послуг». Оплата послуг та/або розмір такої 

оплати вже обумовлюється в цій угоді, після виконанням виконавцем своїх 

обов’язків за корпоративним договором. Це може вказувати на порушення 

правила про безвідплатність корпоративного договору.  

Як вже зазначалося раніше, строк дії корпоративного договору 

встановлюється сторонами договору у тексті. Оскільки це питання зазначається 

у Законі, то строк дії корпоративного договору – істотна умова корпоративного 

договору. Тож, якщо не зазначати цю важливу умову в договорі, то він надалі 

буде визнаний таким, що є неукладеним. 

У своїх коментарях, Попов Ю.Ю. зазначає, що бувають випадки, коли строк 

дії корпоративного договору можливо визначати із самого змісту умов. Такі 

тонкощі видаються не практичними, але у разі звернення до суду, можуть стати 

у нагоді для захисту своїх прав, як сторони. В приклад, нам наводять ситуацію 

за якої корпоративний договір укладений ad hoc, тож його змістом є обов’язки 

учасників щодо голосування тільки на певних загальних зборах, призначених 

на певну дату, то навряд чи є підстави вважати такий договір неукладеним. 

Акціонерна угода викликає довіру, як інструмент реалізації корпоративних 

прав оскільки є повністю конфіденційним документ, якщо інше не встановлено 

договором або законом. 

В тій же частині де зазначається про конфіденційність, встановлене 

спеціальне правило про порядок оприлюднення корпоративного договору, коли 

однією із сторін виступає: держава, територіальна громада чи контрольована 

цими суб’єктами юридична особа (у статутному капіталі якої 25 і більше 

відсотків прямо або опосередковано належить державі або територіальній 

громаді). Встановлене правило виключає можливість конфіденційності договору 

задля запобігання використання угоди у корупційних схемах, а також 

встановлюється чіткий термін за який має бути оприлюднено договір – протягом 

10 днів. 
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Новацією для ринку корпоративних правовідносин, що раніше була 

відсутня у законодавстві України є безвідклична довіреність. Її появі ми 

завдячуємо співпраці України з Європейським Союзом у галузі корпоративного 

управління. Наближення до європейських стандартів в сукупності зі 

спрямованістю на підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних 

товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю і призвело до такого 

результату.  

До прийняття норм, котрі регулюють безвідкличну довіреність з 

корпоративних прав, вона могла бути видана лише на визначений строк на 

підставі частини 4 статті 249 Цивільного Кодексу України (далі ЦК України). У 

одному випадку, було передбачено довіреність, яка міститься у статті 10 Закону 

України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю», де зазначалося, що у 

забудовника є право видавати безвідкличну довіреність управителю на час дії 

договору, з правом делегувати третім особам функції забудовника у випадку 

порушення останніми умов договору з управителем.7 

З моменту введення в дію нового Закону, безвідклична довіреність може 

видаватися для виконання чи забезпечення виконання зобов’язань учасників, які 

виникають внаслідок укладання корпоративного договору.  

Природа безвідкличної довіреності має дуальний характер. З одного боку, 

видача довіреності є таким явищем, що базується довірливих відносинах між 

суб’єктами, які вчиняють таку дію. З іншого — навіть за наявності волі, 

довіритель вже не може скасувати її дію після видачі довіреності.  

«Звичайна довіреність» у нашому розумінні, направлена на захист інтересів 

довірителя, а у випадку безвідкличної, ситуація інша, її ціллю буде захист 

інтересів повіреного. Однією з функцій безвідкличної довіреності є забезпечення 

виконання зобов’язання. Так, у випадку, якщо сторони корпоративного договору 

домовляються проголосувати заздалегідь передбаченим способом на загальних 

                                                
7 Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю : Закон України від 01.12.2020 р. № 978-IV Відомості Верховної 

Ради України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-15 
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зборах, одна сторона може надати безвідкличну довіреність іншій стороні на 

голосування від її імені на загальних зборах товариства. Якщо сторони 

домовилися утриматись від відчуження своїх часток у статутному капіталі, вони 

можуть обмінятися безвідкличними довіреностями на здійснення дій, пов’язаних 

з відчуженням таких часток.8 

Тож, безвідклична довіреність з корпоративних прав може видаватися лише 

для досягнення точно установленої мети - виконання або забезпечення 

виконання зобов’язань учасників. В разі якщо довіреність видається для іншої 

мети, вона вже не може вважатися безвідкличною, її скасування може відбутися 

в будь-який час особою, що видавала її, і зробить це на законній підставі частини 

1 статті 249 ЦК України. Така хитрість, як вказати в назві, що довіреність є 

«безвідкличною також не спрацює і може бути скасовано у порядку зазначеному 

раніше.  

Потрібно уточнити, що у разі, якщо представник порушив права й інтереси 

довірителя, то останній може припинити довіреність, не дивлячись на 

безвідкличний характер 

Можлива ситуація, коли виникає спір стосовно припинення безвідкличної 

довіреності та відмова від неї довірителя, то в цьому випадку припинити 

довіреність може суд. Це питання врегульоване лише в Законом про ТОВ, в той 

час як в Законі України «Про акціонерні товариства» (далі Закон про АТ) 

відсутнє подібне положення.  

Тож, у разі порушення прав та інтересів довірителя: 

 Представник має негайно припинити користуватися  довіреністю та 

відмовитися від неї, якщо такою є вимога довірителя; 

 Спровокувати спір у якому суд скасує безвідкличну довіреність. 

Безвідкличну довіреність посвідчують нотаріально і передоручати її іншій 

особі не можна, не важливо це учасник чи третя особа.  

                                                
8 Законодавче врегулювання інституту корпоративних договорів та безвідкличної довіреності URL: 
https://protocol.ua/ru/zakonodavche_vregulyuvannya_institutu_korporativnih_dogovoriv_ta_bezvidklichnoi_dovirenosti/ 
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За загальним правилом, довіреність припиняється, одночасно з 

припиненням зобов’язання, для виконання або забезпечення виконання якого 

вона була видана. 

У статті присвяченій безвідкличній довіреності згадується охоронне 

зобов’язання, воно полягає у тому, що довіритель чиї права та інтереси порушені, 

може звернутися з вимогою про припинення користування безвідкличною 

довіреністю, а також про відмову від неї. В разі такого перебігу подій 

представник зобов’язаний дослухатися і виконати вимогу. 

Якщо представник не виконує того, що від нього вимагається, довіритель 

має право звернутися до суду, де після розгляду позову і винесення рішення 

може бути встановлено скасування довіреності. 

Після часткового ознайомлення з корпоративним договором, розглянемо 

перше судове рішення щодо такого виду договору, з якого і починається 

практика застосування. 

Суть справи: Партнер 1 звернувся до Господарського суду Одеської області 

із позовом до Партнера 2 Відповідач про визнання недійсними 2 пунктів 

Корпоративного договору від 21.02.2019. 

Позовні вимоги включали в себе посилання на частину першу статті 202, 

статті 203, 204, частини першу, другу статті 215, статтю 217, частину першу 

статті 230 Цивільного кодексу України, статтю 7 Закону України «Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 

2275-VIII, і обґрунтовувалися тим, що включивши до умов Корпоративного 

договору від 21.02.2019 пункти 5.6 та 5.7, Відповідач, ввів в оману Позивача 

щодо необхідності включення цих пунктів, як обов`язкової умови дійсності 

договору в цілому. Позивач посилався на відсутність юридичної грамотності, як 

слідство, відсутності у нього юридичної освіти, тобто не мав знань в галузі права. 

Позивач говорив про те, що в Корпоративному договорі вказано, що за 

передбаченими пунктами мав право викупу у всіх зазначених товариствах, а не 

обов`язок. Тому, оскільки Партнер 1 не має зобов’язання з викупу часток у 
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товариствах за Корпоративним договором від 21.02.2019, забезпечення його 

виконання також є неможливим. 9 

Позивач запевняв, що був введений в оману Відповідачем щодо 

необхідності внесення в Корпоративний договір від 21.02.2019 пунктів 5.6 та 5.7, 

пояснюючи необхідність цих пунктів тим, що законно і справедливо, якщо кожна 

зі сторін надасть довіреність. А також говорив, що вважав ці пункти заставою 

корпоративних прав. Позивач посилався на частину 1 статті 203, частини 1, 2 

статті 215, статтю 655 Цивільного Кодексу України, говорячи про те, що пункт 

5.6 є недійсним, бо він передбачає перехід корпоративних прав Партнера 1 до 

Відповідача без будь-яких оплат, що суперечило нормам ЦК. 

Вже у відзиві Позивач, спираючись на відсутність у обов`язку з викупу 

часток Партнера 2, запевняє, що ще під час включення пункту 5.6 до угоди, вона 

вже була введена в оману, оскільки не можна забезпечити виконання 

зобов`язання сторони, якщо згідно із договором в неї немає жодного 

зобов`язання. 

Партнер 2 у відзиві на позовну заяву зазначив, що введення в оману не 

відбувалося, оскільки сам він також не має юридичної освіти, а тому, в процесі 

підготовки договору вони були рівні. Більш того, умови договору 

обговорювалися при участі адвокатів з обох сторін. А також, перед підписанням, 

адвокати роз’яснили можливі наслідки підписання угоди. А тому, Партнер 1 

мала зобов’язання перед Відповідачем і як наслідок, повинна була його виконати 

(Позивач зобов`язана була компенсувати повну вартість належного до сплати 

нею внеску в розвиток спільного бізнесу сторін (200 000,00 доларів США). Крім 

цього, за пунктом 5.1 Партнер 1 мала не лише погасити борг перед іншою 

стороною договору, а й одночасно викупити долю Відповідача у спільному 

бізнесі. Пункт 5.6 пояснювався як зарахування зустрічних однорідних вимог. 

Судді означили, що: 

                                                
9 Рішення Господарського суду Одеської області № 86175401 від 28.11.2019р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-

document/86175401/ 
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 У учасника є право чи зобов`язання купити/продати частку зі 

статутного капіталу, оскільки корпоративний договір може 

передбачати подібні умови. Виконання зобов`язання має відбуватися 

належним чином (відповідно до ст. 193 ГКУ, ст. 525, 526 ЦКУ та 

вимог інших НПА); 

  Одностороння зміна/відмова від зобов`язань не можливе (лише у 

випадку встановлення законом або договором); 

 Сторони можуть врегульовувати відносини на власний розсуд за 

взаємною згодою (відповідно до ст.6 ЦКУ); 

 Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦКУ); 

 Пунктами 4.1, 4.2 сторони корпоративного договору могли визначити 

загальну оціночну вартість оспорюваних корпоративних прав. До того 

ж, домовитися, щодо оціночної вартості бізнесу, яка має враховувати 

суму отриманих на розвиток спільного бізнесу - позик; 

 За пунктом 5.6 Корпоративного договору сторони домовилися, якщо 

Партнер 1 недотримається умов договору, належні йому корпоративні 

права у товариствах, перейдуть Партнеру 2 за номінальною вартістю 

без додаткових оплат;  

 Пунктом 5.7 вказаного договору учасники домовлялися, що Позивач 

передасть  під відповідальність Відповідача на зберігання установчі 

документи товариств, що визначаються пунктом 2.1 договору, із 

безвідкличною довіреністю; 

 Суд розглянув питання Позивача, щодо обману, структуровано 

роз’яснивши, що вважається обманом з посиланням на рішення суду, 

і вирішив, що введення в оману не було доведено Позивачем, оскільки 

не виявлено умислу Відповідача; 

 Доводи Позивача щодо пунктів 5.6, 5.7 судом були не прийняті, 

оскільки посилання не відповідало суті зазначених пунктів. 

Враховуючи перераховані вище доводи, суд прийняв рішення відмовити у 
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задоволенні позову. Надалі, в апеляційній інстанції рішення залишили без змін. 

За результатами цієї справи ми можемо бачити позитивну судову практику 

у бік корпоративних договорів, і що прийнявши на себе його умови, обов’язки 

їх необхідно виконувати. Так, суд убезпечив відносини між компаніями і надав 

гарний інструмент для захисту, який працює не тільки в теорії, а й на практиці. 

До питання менеджменту компанії, корпоративний договір не може прямо 

впливати на відносини з ним. Певний вплив він може мати, якщо сам директор є 

учасником товариства. Інший варіант — впливати через статут. Себто, ви можете 

встановити обмеження при прийманні деяких рішень за попереднім 

погодженням з учасниками компанії (встановлюється обов’язок менеджмента 

ставити те чи інше питання перед учасниками). Корпоративним договором вже 

встановлюється сам процес за яким учасники компанії вирішуватимуть питання, 

які поставить менеджмент. 

Ще одним вагомим чинником, через який корпоративний договір може бути 

визнаним нікчемним це: в разі, коли відбувається встановлення обов’язку 

учасників щодо забезпечення голосування згідно з вказівками органів 

управління товариства (частина 4 статті 7 Закону про ТОВ). Цим правилом не 

можна керуватися задля заборони укладання корпоративного договору між 

учасниками товариства, де один з них входить до складу органів управління 

товариства.  

Корпоративний договір укладається без нотаріального посвідчення, але 

після його підписання і моменту набрання чинності, він вважається офіційним і 

виконання його приписів є обов’язковим для кожного учасника, що підписав 

угоду. Можливе ускладнення договору нотаріальним посвідченням, але це лише 

за бажанням учасників. 

У разі, якщо учасник порушує встановлений корпоративним договором 

обов’язок проголосувати певним чином на загальних зборах товариства, 

підставою для визнання рішення загальних зборів недійсним це вважатися не 

буде. Згідно Закону про ТОВ - корпоративний договір зв’язує лише сторони 



24 

 

такого договору, але не товариство, органом якого є загальні збори учасників. 

Переходячи ближче до питання порушення корпоративного договору 

учасниками товариства, яке тягне для них негативні наслідки, передбачені 

законом або корпоративним договором (обов’язок відшкодувати збитки, 

сплатити передбачену договором неустойку). У разі якщо таке порушення 

визнається судом істотним, то за рішенням суду, можлива зміна або розірвання 

договору, згідно частини 2 статті 651 ЦК України. 

За працею Попова Ю.Ю., питання яким можуть задаватися при першому 

упорядкуванні такого ємного документа є можливість примусового виконання 

судового рішення про виконання обов’язку з корпоративного договору в натурі. 

Якщо, теоретично, суд постановить рішення про зобов’язання учасника 

товариства взяти участь у загальних зборах учасників і проголосувати на них 

певним чином. Так, у порядку передбаченому пункту 5 частині 2 статті 16 ЦК 

України такий спосіб захисту, як примусове виконання обов’язку в натурі.  

Насправді, ефективність такого судового рішення з подальшим виконанням 

у примусовому порядку стрімко знижується за нинішнім способом регулювання 

корпоративних відносин.  

Насамперед, такий спосіб захисту сам по собі не може гарантувати 

виконання дій учасником товариства. До прикладу, якщо учасника зобов’язали 

взяти участь у загальних зборах учасників, він може не з’явитися на них 

особисто, і навіть не призначить представника, який з’явиться на них. 

Застосовувати силу до учасника і привести, звісно, не можна. З іншого боку, 

участь у загальних зборах може стати обов’язковою у порядку укладеного 

договору.10 

Наступним кроком, якщо учасник або його представник візьмуть участь у 

зборах, примусити їх голосувати неможливо, а тим більш певним чином 

відповідно до судового рішення.  

                                                
10 Смірнов Г. Правове регулювання захисту корпоративних прав: порівняльно-правовий аналіз. 2019. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/5/11.pdf 
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Обов’язковість судового акта не є абсолютною. Дія судового акта, як і його 

обов’язковість, стосується осіб, котрі брали участь у справі, та інших осіб, які 

повинні виконувати цей акт. Відповідно до статті 6 Закону України «Про 

виконавче провадження», товариство та його вищий орган не є особою чи 

органом, на яке покладається виконання судових рішень.  

Отже, таке судове рішення зв’язує в першу чергу саме відповідача, але не 

саме товариство, в особі загальних зборів. До того ж, голосування на загальних 

зборах учасників може бути таємним, якщо це передбачено статутом (частина 1 

статті 34 Закону про ТОВ, говорить про те, що рішення загальних зборів 

учасників приймаються відкритим голосуванням, тільки якщо інший вид 

голосування не передбачено статутом), у зв’язку з чим голосування учасника, 

проти якого ухвалене судове рішення про зобов’язання голосувати певним 

чином, може бути взагалі неможливо проконтролювати. 

Механізми виконання певних судових рішень передбачаються у Законі 

України «Про виконавче провадження». Серед таких механізмів, найчастіше 

використовують - стягнення з боржника грошових сум, які є на рахунку (в 

іншому випадку за рахунок виручки від продажу нерухомого майна, але лише у 

тому разі, якщо на нього зареєстроване право власності) рухомого майна. 

Моделюючи ситуацію, уявляємо, що вже виданий виконавчий лист на боржника, 

який передбачає арешт на грошові кошти чи інше майно, що є у власності 

боржника. З моменту накладення арешту виконавцем, боржник буде обмежений 

у розпорядженні вказаними коштами і майном. Далі виконавець повністю 

повертає борг стягувачові за рахунок боржника, якщо він не має достатньо 

грошових коштів, то виконавець вправі реалізувати його майно. 

 Нажаль, такий механізм не передбачений у разі якщо боржник зобов’язаний 

вчинити певні дії. На нашу думку це є проблемою і має знайтися інший законний 

вихід з ситуацій, коли виконавча служба безсильна. 

Корпоративний договір може включати такі способи реалізації прав і 

обов’язків, що стосуються купівлі часток, різного змісту, наприклад: 
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 drag-along right (обов’язок міноритарія продати свій пакет акцій нарівні 

з мажоритарієм на тих самих умовах у разі, якщо потенційний покупець 

пакета акцій мажоритарія висловить зацікавленість в придбанні також і 

міноритарного пакета);  

 tag-along right (право міноритарного акціонера вимагати викупу у нього 

акцій на тих самих умовах, на яких вони купуються у мажоритарія).11 

Міноритарій – це акціонер (інвестор), який володіє пакетом акцій меншим 

ніж контрольний. 

Мажоритарій – це акціонер (інвестор), який володіє великим пакетом акцій. 

В наступних розділах ми більш детально розглянемо вказані і деякі інші 

механізми реалізації прав і обов’язків учасників товариства, що беззаперечно 

впливає на весь процес корпоративних взаємовідносин. Роль міноритарних та 

мажоритарних володільців пакетів акцій, та як вони вирішують питання 

купівлі/продажу акцій між собою. 

 

 

1.2 Зміст корпоративного договору 

 

 

Питань, які зазначаються у корпоративному договорі доволі багато, тому, 

ми розглянемо ті, що привернули увагу більше всього. Компанія по своїй суті це 

велике накопичення людей зі своїми правами та обов’язками, які підтримують 

існування і розвиток. Людина, це неминуче мінлива особа, що своїми діями 

впливає на всі сфери у товаристві, а тому, задля забезпечення комфортного 

перебування в одному колективі, потрібно вирішувати питання реалізації прав, 

що декларуються в угоді. Тож, розглянемо питання, що можуть підійматися в 

момент розробки тексту договору. 

                                                
11 Майстренко Д. Секрет розробки акціонерної угоди 2019. URL: https://lhs.net.ua/ru/sekretamy-rozrobky-aktsionernoi-uhody-podilyvsia-denys-maistrenko/ 
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Перш за все, розглянемо впорядкування купівлі частки. Не дивлячись на те, 

що договір укладається між учасниками товариства (власниками часток), таке 

явище як купівля часток не є чимось дивним. Наприклад, в ситуації залучення 

нового спеціаліста до бізнесу, йому можуть дати невелику частку, щоб 

мотивувати працювати сумлінніше. В корпоративному договорі можна 

зазначити, що від показників його ефективності у компанії буде залежати надалі 

зріст його частки (тобто, можливість купити, збільшити розмір такої частки).  

Купівля частки за корпоративним договором передбачає, що може бути 

визначено переважне право одного з учасників на купівлю частки, іншого кола 

осіб, а далі вже за встановленою процедурою. Якщо учасник недотримується 

умов договору, щодо передання своєї частки, існує функція «lock-up period», яка 

тимчасово припиняє користування учасником своєю часткою. 12 

Далі, ми розглянемо продаж своєї частки, що нерозривно пов’язано з 

купівлею. Раніше існувало таке правило, що при продажі своєї частки її спершу 

потрібно запропонувати учасникам товариства, а вже після їх відмови – комусь 

іншому. Зараз, це правило можна зазначити в корпоративному договорі і 

визначити його межі (тобто, якому колу осіб можна продавати частку і навіть 

більш детальні умови). 

Фактично, учасник може продати свою частку – іншим учасникам ТОВ, 

третім особам або ТОВ як юридичній особі. Можливі інші правила, що 

встановлюються корпоративним договором. 

Процедура продажу передбачає 3 основні етапи: підготовчий, прийняття 

рішення та укладення договору про купівлю-продаж. 

 Етап перший передбачає, що у разі купівлі частки ТОВ як юридичною 

особою, то учасник має письмово повідомити інших учасників в 

письмовій формі. Така форма не затверджена законодавче, тому є 

вільною. За ч.3 ст.20 Закону про ТОВ, такий лист має містити: ціну та 

розмір частки, а також інші дані.  

                                                
12 Як правильно продати частку та припинити участь у ТОВ 2018. URL: https://zkg.ua/yak-pravylno-prodaty-chastku-ta-prypynyty-uchast-u-tov/ 
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 У другому етапі, якщо учасник ТОВ чи декілька вирішили купити 

частку, вони мають подати письмову заяву «продавцю» про такий 

намір (ч.4 ст.20 Закону про ТОВ). В цьому випадку договір купівлі-

продажу укладається протягом місяця. Але якщо ніхто не виявив 

бажання за 30 днів, то на 31-й можна запропонувати третій стороні, на 

тих же умовах, що і учасникам ТОВ. 

 Третій етап, це вже укладення договору купівлі-продажу, але оскільки 

законом не визначений спеціальний договір для купівлі-продажу 

частки, ми керуємося гл. 54 ЦК України. 13 

Іншим, не менш важливим питанням у корпоративному договорі є 

відповідальність за порушення корпоративного договору, оскільки встановлює 

відповідальність за певні проступки, які можуть бути не передбачені іншими 

актами. Такою свободою у встановленні правил, угода і відрізняється від статуту. 

Якщо учасник порушує умови корпоративного договору, то він буде нести 

цивільну відповідальність у тому  разі, якщо вона була зазначена у договорі. Не 

виконавши умови зазначеного виду покарання за певний проступок, учасник 

ризикує опинитися у суді, де вже не зможе уникнути відповідальності у разі 

доведення вини. 

Що є важливим, це розподіл кількості голосів, якою володіє учасник при 

голосуванні в кожному окремому питанні. У статті Бучківського вказаній 

раніше, говориться, що до оновлення законодавства України, кількість голосів 

учасника була чітко прив’язана до розміру його частки (тобто, маючи 60% частки 

– 60 голосів тощо). Нині, це правило можна урегулювати самостійно. Так 

компанії зазвичай діють, якщо залучають інвесторів або розподіляють кількість 

голосів між собою у різних питання. 

Щоб зрозуміти як це працює, розглянемо приклад. Інвестор прийшов до 

компанії і купив велику долю часток, при цьому отримуючи маленьку кількість 

                                                
13  Шевченко А. Продаж частки в статутному капіталі: оформлення 2019. URL: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-pravovie-soveti-67-prodazha-doli-v-ustavnom-

kapitale-oformlenie#:~:text=Загальні%20правила%20продажу%20частки%20в,саме%20ТОВ%20як%20юридична%20особа. 
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голосів. В такий спосіб може забезпечуватися лад в управлінні компанією коли 

приходить нова людина, оскільки більшість голосів все ж залишається за 

первинним складом учасників ТОВ.  

Знаючи кількість голосів, ми переходимо до самого процесу голосування. 

Можливим є встановлення обов’язку сторін корпоративного договору 

голосувати певним способом, під час загальних зборів учасників товариства. 

Цей пункт стосується лише акціонерних товариств, так як зазначений у Законі 

України «Про акціонерні товариства».  

Спосіб перший – заочне голосування. Коли акціонер не має можливості або 

бажання бути присутнім на зборах, після отримання листу про скликання, він 

має скласти письмову відповідь щодо порядку денного, де буде зазначатися 

його позиція у запланованих питаннях.  

Другий спосіб – використовуючи бюлетені. На бюлетені зазначається 

порядок денний і варіанти «за», «проти», «утримався». Після підрахунку 

голосів, затверджуються прийняті рішення. (Також можливе голосування без 

бюлетенів, шляхом підіймання рук, наприклад, або комбінований, коли 

половина питань вирішуються за допомогою бюлетенів, а інша – підніманням 

рук).  

Третій – кумулятивний. Використовуючи цей спосіб голосування під час 

обрання осіб до складу органів товариства, ми перемножуємо всі голоси 

акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, яких обирають. 

У акціонера є право віддати усі наявні голоси за одного кандидата чи 

розподілити між декількома. 

Види голосування за Законом про ТОВ. 

Основним видом голосування на загальних зборах ТОВ є відкрите 

голосування. В залежності від піднятого питання, потрібне більшістю голосів, 

трьома чвертями голосів всіх учасників. 

В іншому випадку застосовується заочне голосування, процедура його така 

ж, як і в АТ. 
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Також є можливості, котрі пропонують спеціалісти. 

Люди звикли працювати стаціонарному режимі, але в 2020 році все 

змінилося. Непостійність, недоступність робочого процесу, карантин, невелика 

паніка, все це мало певний вплив на товариства і на їх звичний лад. А тому, 

задля покращення ситуації, компанія DLA PIPER підготувала статтю для 

товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та акціонерних товариств (АТ), 

сутність якої полягає в виведенні способів проведення загальних зборів в 

«безпечний спосіб». 

Відеоконференція це достатньо ефективний спосіб проведення зборів, 

оскільки в такому режимі на ній можуть бути присутні всі учасники, особливо 

при тому, що про такий вид зв’язку кожен учасник інформується в 

індивідуальному порядку (будь-яким з можливих спосіб). А завдяки тому, що у 

частині 3 статті 33 Закону України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю» (Закон про ТОВ) така можливість встановлена, 

її можна застосовувати. Важливим є, що під час відеоконференції, має бути 

видно і чути всіх учасників загальних зборів одночасно (якщо це не було 

заборонено статутом). 14 

До того ж, в зв’язку з ситуацією, що склалася в світі у 2020 році, український 

законодавець прийняв Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби», в якому зазначено спеціальний порядок проведення щорічних 

загальних зборів акціонерів у 2020-му році.  

Через два тижні після опублікування Закону, Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку було опубліковано на сайті рішення про 

затвердження «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення 

загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного 

                                                
14 Козаченко А. Дистанційне проведення корпоративних зборів у світлі проблеми коронавірусу − 2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.dlapiper.com/uk/ukraine/insights/publications/2020/03/remote-corporate-meetings-in-light-of-coronavirus-situation/ 
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інвестиційного фонду».  

Збори яких стосувалося встановлене правило: щорічні загальні збори 

акціонерів (далі - ЗЗА) за результатами 2019 фінансового року; позачергові ЗЗА 

в разі скликання; річні ЗЗА корпоративного інвестиційного фонду у 2020 році 

за результатами 2019 фінансового року; позачергові ЗЗА корпоративного 

інвестиційного фонду у випадку їх скликання. 15 

Проведення ЗЗА у дистанційній формі мало бути за допомогою електронних 

сервісів Центрального депозитарія («ЦД») або депозитарної системи. Щоб 

використати ці технології товариство має взаємодіяти з ЦД. 

ЦД  розробили сервіс «Кабінет Зборів» для дистанційного голосування, і 

навіть виклали інструкцію з користування. 16 

Голосування на ЗЗА відбувається із використанням бюлетенів, розміщених 

на веб-сайті емітента, через депозитарні установи, які обслуговують рахунки 

акціонерів у цінних паперах. Щоб реалізувати своє право на участь у ЗЗА, 

акціонер звертається до своєї депозитарної установи і подає їй заповнений і 

засвідчений бюлетень для голосування.  

Коли голосування завершується депозитарні установи направляють ЦД 

через систему "Кабінет Зборів" інформацію про акціонерів і інформацію, що у 

бюлетенях. 

Далі ми підходимо до ще одного запозичення з закордону - вихід з дедлоків 

(deadlock clauses). Дедлок це ситуація за якої ніхто не поступається і єдиним 

виходом є застосування прописаного в корпоративному договорі механізму. 

Таких виходів існує достатньо, щоб обрати, який підходить більше: російська 

рулетка, техаська перестрілка, голландський аукціон тощо.  

Дедлоки прийшли до нас з закордону, так як і сам договір, тому буває, що 

українські компанії вже підлаштовують їх під себе - комбінують, модифікують 

їх, можуть надавати українського колориту, все залежить від конкретних цілей 

                                                
15 Ігонін В., Асадчих Т., Петрик С. Дистанційні загальні збори акціонерів. Перша версія. − 2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – 

https://vkp.ua/ua/publication/distantsiyni-zagalni-zbori-aktsioneriv-persha-versiya 

16 Інструкція дій користувачів при користуванні функціоналом «Кабінет Зборів» 2020. URL: https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depend/InstractionMP_202005191314.pdf 
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бізнесу.  

Говорячи про те, що це у будь-якому разі бізнес, необхідно розглянути 

питання про антиконкуренцію. Бізнес це завжди конкуренція, коли існує попит, 

то кількість пропозицій росте. Правило про антиконкуренцію проіснувало у 

Законі лише декілька місяців, але видалася гарною ідеєю у застосуванні і тому, 

продовжує використовуватися.  

Правило можна висловити так, що:  учасники мають право домовлятися, що 

участь у вашому товаристві забороняє учаснику бути партнером іншого 

підприємства, яке перш за все є конкурентом. У новій редакції Закону вже 

відсутня дана норма і можливо й не знайде своє відображення, але нею все таки 

можна користуватися, коли учасники самостійно встановлюють умови 

корпоративного договору. Для ринку компаній це важливе правило, котре дає 

стабільне існування товариствам.  

Також розглянемо, прискорення процесу прийняття операційних рішень. 

Раніше, ми вже говорили про безвідкличну довіреність і зараз розглянемо один 

із способів її застосування у товаристві. В разі, якщо один учасник товариства 

з певних причин не зможе скористатися своїм голосом через певні обставини, 

він може скласти безвідкличну довіреність за якою  інший учасник компанії 

використає його права на реалізацію прав задля пришвидшення процесу. 

Останнє розглянуте нами питання буде не менш важливе ніж всі інші  - 

спосіб скликання загальних зборів. Спосіб у який скликаються загальні збори є 

досить простим, всі основні відомості, такі як: місце, дату, час і порядок денний 

направляються на пошту кожного з учасників, обов’язково з повідомленнями 

про вручення, щоб факт отримання листа можна було довести. В разі якщо хоча 

б один учасник зборів не отримає повідомлення-запрошення, цей факт він 

зможе оскаржити у суді і такі збори будуть визнані не дійсними.  

Поштові ж адреси учасників містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

Рентабельність такого способу повідомлення на нашу думку є достатньо 
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низькою. В першу чергу, це підготовка поштових відправлень, їх оформлення і 

отримання повідомлення про вручення. Це забирає багато часу і повідомлення 

може загубитися на пошті. В разі якщо таке повідомлення загублене, знайти 

його видається важкою справою, а учасник товариства вправі поскаржитися до 

суду і буде виправданий. 

 Нам відомо, що теми на порядок денний зборів мають пропонуватися до їх 

проведення, але у запропонований спосіб, ми можемо бути впевнені, що більша 

частина тем не надійде вчасно. 

Гарним виходом з такої ситуації буде використання технологій і це можна 

передбачити у корпоративному договорі. Це може бути електронна пошта, хоча 

на більшості з них дізнатися чи прочитане ваше повідомлення не можливо до 

моменту відповіді на нього. Можна передбачити у договорі також скликання за 

допомогою однієї з офіційних соціальних мереж. Необхідно буде 

підтвердження кожного учасника, що вказаний профіль належить йому, задля 

забезпечення компанії від позовів і доказовості в судах, в разі необхідності.17 

Але дивлячись на те, що соціальні мережі не так пристосовані до взаємодії 

людей між собою відеозв'язком, краще буде обрати один з відомих  

месенджерів, який повністю відповідає критеріям умов корпоративного 

договору, в кожному окремому випадку. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

Корпоративний договір за своєю суттю покликаний допомогти учасникам 

товариства врегулювати реалізацію їх прав та повноважень у спосіб 

передбачений більшістю. Має вчинятися у письмовій формі та бути 

безвідплатним. Мета угоди полягає у визначенні взаємовідносин між різними 

                                                
17 Корпоративний договір - зручний інструмент у корпоративному управлінні угоди − 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – 

https://www.ukrlegist.com/korporatyvniy-dogovir 
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учасниками, їх частками/акціями, корпоративне управління компанією.  

Виконуючи одне з завдань дослідження, ми пройшлися сторінками історії 

корпоративного договору і дізналися, що свій початок він бере у середньовічній 

Британії XIV століття, де проходять довгі процеси боротьби з компаніями – 

мильними бульбашками, і лишу у XIX столітті з’являються сучасні нормативні 

акти і поняття корпоративний договір. 

Корпоративний договір слід розглядати як доповнення до статуту, і ці два 

внутрішні акта товариства не повинні жодним чином суперечити один одному. 

Вони мають доповнювати один одного, оскільки там де щось не можна 

реалізувати в одному документі – можливо в іншому. А тому, проаналізувавши 

корпоративний договір ми дійшли висновку, що ним можна вирішити багато 

питань, які можуть зупиняти роботу компанії (наприклад як спосіб голосування, 

чи відповідальність). 

Ще одним важливим питанням було використання термінів корпоративний 

договір так акціонерна угода у одному значенні. Співставивши данні з Законів, 

ми узгодили, що вони можуть використовуватися як тотожні. 

Існує, насправді, кілька основних причин укласти акціонерну угоду, таких 

як: 

– Реалізація прав і обов’язків учасників; 

– Захистити частки/акції учасників товариств та встановити 

взаємовигідні відносини між ними;  

– Докорінно визначити правила купівлі/продажу особистої частки/акції, 

які повинні застосовуватися, а також, якщо сторона має намір 

передати свої акції третій стороні; 

– Способи врегулювання потенційних суперечок та тупикових ситуацій 

між учасниками, задля комфортного співіснування; 

– Визначити склад дій у разі смерті учасника а також інші питання, 

розглянуті у розділі. 

Важливо, щоб акціонерна угода була адаптована до конкретних потреб 
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сторін, оскільки це складна угода, яку потрібно скласти з урахуванням 

індивідуальних обставин. Більш того, можливе укладання безвідкличної 

довіреності, яка базується на довірі між учасниками, і спрямована на виконання 

або забезпечення виконання зобов’язань учасників, шляхом тимчасової передачі 

особистих прав (наприклад, щодо голосування). 

Чітко прописаний договір, що має всі основні риси характерні для якісного 

документу, що визначає станом на теперішній час і майбутнє всі можливі 

управлінські питання, співробітництва та вирішення можливих спорів у тій чи 

іншій ситуації.  
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РОЗДІЛ 2. Додаткові підстави розробки корпоративних договорів 

 

 

У своїй доповіді на LHS, Микола Стеценко поділився думками щодо 

спільного створення підприємства і що на фоні цього нерідко виникають 

проблеми, більше всього через небажання власників ділити управління бізнесом 

з інвесторами; культура акціонерів відрізняється від товариства до товариства; 

іноді, може відбуватися розкриття конфіденційної інформації; різні цілі 

учасників спільної компанії; збільшується формалізм у господарській діяльності 

спільного підприємства; виникають проблеми виходу з бізнесу. 

Юрист корпоративної практики задля уникнення небезпек пропонує 

визначатися з усіма умовами в корпоративному договорі та статуті до 

об’єднання з іншим партнером. І навіть пропонує вносити певні питання до 

статуту, він все ж надає перевагу акціонерній угоді, так як це більш гнучкий 

документ, а також – конфіденційний, що важливо для власників бізнесів. 

Корпоративним договором можна передбачити компенсацію збитків, в той же 

час у статуті - недійсність рішень органів спільного підприємства угод з акціями 

спільного підприємства чи угод, укладених директором такого підприємства.  

Стеценко М. виокремлює випадки, коли складається так звана безвихідна 

ситуація — це нездатність акціонерів прийняти рішення, щодо питання 

винесеного на голосування і де необхідно отримати згоду від усіх учасників 

акціонерної угоди. В таких ситуаціях, способи вирішення «дедлоку» (тобто – 

безвихідної ситуації) поділяються на конструктивні (переговори, медіація, 

висновок експерта, ескалація та вирішальний голос голови) і деструктивних 

(російська рулетка, мексиканська перестрілка, спільний продаж, ліквідація, 

опціони). 18 

 Корпоративний договір в Україні регулюється законом про ТОВ та ТДВ, в 

                                                
18 Стеценко М. Сфера застосування корпоративних договорів відповідно до українського законодавства 2019. URL: https://lhs.net.ua/ru/korporatyvni-dohovory-u-tsentri-uvahy-

slukhachiv-lhs/ 
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яких передбачено: укладення корпоративних договорів (договорів між 

акціонерами); порядок відчуження акцій; узгоджене голосування; договори 

опціону; безвідкличну довіреність; підпорядкування акціонерних угод 

іноземному праву — немає прямої заборони, але є негативна практика Пленуму 

ВСУ (від 24 жовтня 2008 року №13), вирішення спорів в арбітражі — сторонами 

акціонерної угоди мають бути всі учасники компанії; акціонерна угода має 

містити арбітражне застереження. 

Ми зацікавилися думкою Миколи Стеценка та провели дослідження, щодо 

іншої практики Пленуму ВСУ. Постанови Пленуму Верховного Суду України 

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

та від 25.02.2016 р. №4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що 

виникають з корпоративних правовідносин» зараз майже не використовуються, 

їм на заміну, після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» у 2018 році 

прийшли інші, більш прогресивні, які відповідають Закону. 

Великою Палатою Верховного Суду було розглянуто питання підсудності 

окремих видів корпоративних спорів, а саме: 

 спори, що виникають на підставі корпоративних відносин між учасниками 

приватного підприємства в зв’язку з розірвання укладеного між ними 

договору купівлі-продажу (відступлення частки) у статутному капіталі 

підприємства, є господарсько-правовим і підлягає розгляду за правилами 

господарського судочинства (постанова Великої Палати Верховного Суду 

від 23.05.2018 р. у справі №911/3494/16); 

Постанова примітна своїм свіжим поглядом на спір між учасниками 

компанії, де рішення першої і другої інстанції були визнані незаконними і 

скасовані. Це на нашу думку гарна тенденція, коли суд вирішив 

переглянути справу повністю.19 

 коли спори виникають між обслуговуючим кооперативом і ОСББ, він буде 

                                                
19 Михайлюк Я. Корпоративні спори: що каже ВС. 2019. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/korporativne-pravo-ma/korporativni-spori-shcho-kazhe-vs.html 
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підвідомчим господарському суду (постанова Великої Палати Верховного 

Суду від 18.04.2018 р. у справі №904/2796/17); 

 спір у разі подання позову спадкоємцем акціонера з питання стягнення 

дивідендів за правовою природою визнається корпоративним, адже 

відноситься до діяльності акціонерного товариства, однією із сторін якого 

є акціонер цього товариства, тобто, і це питання підлягає розгляду за 

правилами господарського судочинства (постанова Великої Палати 

Верховного Суду від 11.09.2018 р. у справі №910/18015/17). 

Позитивна тенденція проглядається і у цьому рішенні, коли спадкоємець 

акціонера отримав девіденди, що за правом належать йому. Юристи 

практики умовно розглядають можливість того, що спадкоємцем може 

стати і немовля, головне, щоб були дотримані всі вимоги. 

Отже, українська судова практика на нашу думку йде у вірному напрямку, 

що забезпечить подальше справедливе судочинство у корпоративних спорах, які 

неможливо було вирішити без втручання однієї з гілок влади. 

Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

корпоративних договорів» було внесено зміни, що стосуються кредиторів. Між 

товариством та кредитором може бути укладений корпоративний договір. Угода 

укладається задля забезпечення інтересу вказаних третіх осіб, їх права 

охороняються законом, а також можна підкріпляти корпоративним договором, і 

у такий спосіб учасники ТОВ зобов’язуються реалізувати свої корпоративні 

права у спосіб, передбачений таким договором, або утримуватися (відмовитися) 

від їх реалізації, в тому числі голосувати на загальних зборах учасників 

товариства з обмеженою відповідальністю. Таким договором можуть 

узгоджуватися інші дії, пов’язані з управлінням таким товариством, 

купівля/продаж часток в його статутному капіталі за визначеною ціною чи при 

настанні певних обставин, передбачених договором, або утримуватися від 

відчуження часток до настання визначених у договорі обставин.20 

                                                
20 Набув чинності Закон про корпоративні договори: основні зміни 2018. URL: https://loyer.com.ua/uk/nabuv-chinnosti-zakon-pro-korporativni-dogovori-osnovni-zmini/ 
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Корпоративний договір з кредитором може передбачати обов'язок учасника 

(учасників) голосувати проти відчуження майна товариства в значних розмірах, 

реорганізації товариства (в тому числі виділення), передачі майна товариства в 

заставу та ін. Обов'язок учасника голосувати «проти» із зазначених вище питань 

може запобігти ризику зменшення активів компанії. Тож, кредитор грає важливу 

роль у відносин з учасниками товариств. 

Розглядаючи підписання угоди через створення спільних підприємств, ми 

дізналися, що у статті вже використаній у цій роботі визначають такі види: 

 злиття; 

 придбання (сash-in; 

 сash-out. 

Українське законодавство передбачає два шляхи припинення діяльності 

юридичної особи: ліквідації (за рішенням учасників; за рішенням суду; визнання 

банкрутом) та реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення). 

Злиття, це по суті процедура припинення двох або більше товариств і 

створення нового суб'єкта господарювання за допомогою об'єднання активів 

учасників процесу злиття. Після процедури злиття дуже рідко вся влада 

зосереджується в руках однієї людини, зазвичай це утворення дирекції або рада 

директорів по керівництву компанією. Процедура злиття визначена нормами 

Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». 

Важливо, що під час злиття всі невиконані зобов'язання перед кредиторами всіх 

сторін процесу не нівелюються, а переходять до нового суб’єкта в тих самих 

розмірах. 

Процес злиття включає в себе такі етапи: 

1) прийняття засновниками товариств  рішення про припинення діяльності. 

Сторони повідомляють про це державного реєстратора юридичних осіб, 

фізичних осіб, для внесення запису до реєстру;  

2) для акціонерних товариств існує додаткова умова – отримання дозволу у 
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Антимонопольного комітету; 

3) призначення ліквідатора або ліквідаційної комісії рішенням 

засновникам. 

Етапи, що можуть виникнути до початку процесу злиття або під час такого: 

А)  з того моменту, як рішення про реорганізацію внесено до реєстру, 

починається обчислення строку задоволення вимог кредиторів (щодо 

черговості, її регулювання зазначається у статті 112 Цивільного Кодексу 

України; відповідно до частини 5 статті 105 ЦКУ термін на заяву кредиторами 

своїх вимог не може бути менше 2 і більше 6 місяці з моменту публікації 

інформації про початок процесу припинення юр. особи); 21 

Б) щоб процес проходив більш організовано, до прийняття рішення про 

припинення юридичної особи, рекомендується підписати корпоративний 

договір, яким буде впорядковано права і обов’язки кожного з етапів 

проведення злиття: перебіг ліквідації компаній усіх учасників; перелік 

активів, які повинні бути передані сторонами в спільне нове підприємство; 

частки кожного майбутнього директора; вирішення питань, що будуть 

виникати під час процедури злиття і далі, тощо. 

Корпоративний договір покликаний стати детальним планом дій для 

товариств, де прописується кожне питання з усіма правами, обов’язками, а при 

наймі юриста, можна ще й отримати повну консультацію щодо наслідків по 

кожному пункту зазначеному договорі (хто, що - отримає, втратить) і чи вартує 

ризик дій. Злиття як спосіб реорганізації веде до припинення діяльності 

товариства, а тому, це ризик для засновника (засновників). 

При проведенні процедури злиття, важливо дотримуватися всіх вимог до 

такої процедури, оскільки вона встановлена чинним законодавством, і будь-яке 

неспівпадіння може в подальшому призвести до оскарження такої процедури за 

позовом заінтересованої особи. В разі ж зазначення наслідків та/або 

можливостей тимчасового уникання процедури, можна убезпечити себе. 

                                                
21 Кравченко І. Полярне злиття. URL: https://pravo.ua/articles/poljarnoe-slijanie-2 
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Відповідно до нового Закону про ТОВ рішення про злиття приймається 

загальними зборів товариства (тільки тими, що мають право голосу з даного 

питання). У оформленому протоколі вказується: вид реорганізації (в нашому 

випадку, злиття), правонаступники суспільства. 

Передавальний акт щодо кредитних вимог також потрібно зазначати в 

корпоративному договорі, щоб точно знати суму і вона не змінювалась без 

причин. Так як до новоствореному товариству переходять всі права і 

зобов'язання товариств, які були припинені внаслідок злиття, воно також буде 

виступати правонаступником в контексті всіх прав і обов'язків щодо погашення 

грошових зобов'язань чи податкового боргу, тому до здійснення злиття дуже 

важливо проаналізувати всі податкові активи і пасиви. 

До прикладу, у березні 2020 року відбулося злиття двох компаній - Ingersoll 

Rand і Gardner Denver. Транснаціональна компанія Ingersoll-Rand Plc оголосила 

про успішне завершення виділу свого індустріального сегмента та його злиття з 

компанією Gardner Denver. Ingersoll Rand Inc. – це компанія, результат злиття, 

акції якої продають на Нью-Йоркській фондовій біржі.22 Але інші подробиці не 

розголошуються. 

Придбання – cash-in, це один з видів інвестиційної діяльності. При такому 

способі інвестування гроші йдуть безпосередньо в компанію, а не засновникам. 

Інвестор набуває корпоративних прав в компанії. Це можна зробити двома 

способами: збільшити статутний капітал за рахунок внеску інвестора, або через 

розміщення додаткових акцій по закритій підписці.  

Cash-in характерний практично для всіх раундів інвестування. Плюс, 

найчастіше, інвестор укладає з засновниками корпоративний договір, який 

максимально захищає інвестора. 

Така схема вигідна, якщо діяльність компанії ведуть засновники, а інвестор 

може отримувати дивіденди і лише іноді контролювати. В даному випадку 

                                                
22 Василь Кісіль і Партнери – юридичний радник злиття індустріального сегмента Ingersoll Rand і Gardner Denver. 2020. URL: https://eba.com.ua/vasyl-kisil-i-partnery-

yurydychnyj-radnyk-zlyttya-industrialnogo-segmenta-ingersoll-rand-i-gardner-denver/ 
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особливо важливо закріпити не тільки гарантії, а й обов'язки засновників не 

продавати свої частки протягом певного терміну. Це переконає інвестора, що 

засновники продовжать працювати на свою компанію, а не розпродадуть її по 

частинах. 

Cash-out. Інвестування шляхом викупу часток (акцій) компанії у одного з 

учасників (акціонерів) компанії застосовується найчастіше на пізніх стадіях. 

Новий інвестор викуповує частку інвестора, який вклав на більш ранніх стадіях. 

Мінус в тому, що гроші йдуть не на розвиток компанії, а виключно поточному 

учаснику. Але позитивний момент в тому, що кількість власників компанії не 

збільшується і не ускладнюється структура управління. 

Право «Потягнути за собою» (drag-along right) - це положення або пункт 

угоди, що наділяє мажоритарного акціонера правом змушувати міноритарних 

акціонерів приєднуватися до продажу компанії. Мажоритарний власник, який 

займається «перетягуванням», повинен надати міноритарному акціонеру таку ж 

ціну, часові рамки та умови, як і будь-який інший продавець.23 

Пропонування акцій, злиття та поглинання можуть бути складними 

операціями. Певні права можуть бути встановлені за умовами пропонування 

акцій або в угоді про злиття або поглинання. 

Забезпечення drag-along right є важливим для продажу багатьох компаній, 

оскільки покупці часто шукають повного контролю над компанією. Право 

перетягування допомагає усунути нинішніх міноритаріїв і продати 100% цінних 

паперів компанії потенційному покупцеві. 

Хоча право потягнути за собою може бути чітко і деталізовані розписано в 

угоді, але слід дивитися на диференціацію між мажоритаріями та міноритаріями. 

Компанії можуть мати різні типи класів акцій. Статут компанії може мати пункти 

про право власності та право голосу, які мають акціонери, що може мати 

наслідком для мажоритаріїв проти міноритаріїв. 

Право на перетягування може бути встановлене під час залучення коштів, 

                                                
23 Tarver E. Drag-Along Rights 2020. URL: https://www.investopedia.com/terms/d/dragalongrights.asp 
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або під час переговорів про злиття та поглинання. Наприклад, якщо 

технологічний стартап відкриває інвестиційний раунд, він продає право 

власності на компанію венчурній фірмі в обмін на вливання капіталу. У цьому 

конкретному прикладі мажоритарну власність має головний виконавчий 

директор (CEO) компанії, який володіє 51% акцій фірми. Генеральний директор 

хоче зберегти контроль над більшістю, а також хоче захистити себе у випадку 

можливого продажу. Для цього він домовляється про перетягування права із 

пропонуванням акцій фірмі венчурного капіталу, надаючи йому право змусити 

фірму венчурного капіталу продати свою частку в компанії, якщо покупець коли-

небудь з’явиться. 

Це положення запобігає будь-якій майбутній ситуації, коли міноритарний 

акціонер може будь-яким чином підривати продаж компанії, яка вже була 

затверджена мажоритарним акціонером або колективною більшістю існуючих 

акціонерів. Він також не залишає акцій придбаної компанії в руках попередніх 

акціонерів.  

У деяких випадках права перетягування можуть бути більш вагомими в 

угодах із залученням приватних компаній. Права на перетягування приватних 

акцій можуть припинитися, коли компанія виходить на біржу з новою угодою 

про розміщення акцій. Первинне публічне розміщення класів акцій, як правило, 

скасовує попередні угоди про власність та запроваджує нові права зволікання, 

якщо це можливо для майбутніх акціонерів. 

Хоча право перетягування існує щоб пом'якшити наслідки для 

міноритарних акціонерів, вони можуть бути корисними для міноритарних 

акціонерів. Цей тип забезпечення вимагає, щоб ціна, терміни та умови продажу 

акцій були однорідними по всіх напрямках, тобто щоб власники невеликих акцій 

могли реалізувати вигідні умови продажу, які можуть бути недосяжними в 

іншому випадку. 

Як правило, положення про затягування зобов’язують організувати 

ланцюжок комунікацій з міноритарними акціонерами. Це передбачає попереднє 
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повідомлення про корпоративні дії, міноритарним акціонером. Також надається 

інформацію про ціну, терміни та умови, які застосовуватимуться до акцій, що 

належать міноритарним акціонерам. Права перетягування можуть бути 

скасовані, якщо не дотримуватися належних процедур, що стосуються їх 

введення в дію. 

Чому використовують drag-along right? 

1. Частка в компанії (навіть мажоритарна) не користується таким попитом, 

як бізнес в цілому. 

2. Цей інструмент сильно полегшує життя новому власнику часток, 

оскільки фактично, у нього немає необхідності проводити переговори та 

шукати компроміс із міноритарними учасниками, які б за інших умов 

могли виставляти підвищенні ціни на свої частки.  

Вказаний механізм все ж таки, в першу чергу, це ефективний засіб захисту 

інтересів мажоритарія, оскільки дозволяє уникнути ситуацій «блокування 

продажу» компанії або контрольного пакету міноритарною групою. 

Як вже зазначалося, drag-along широко застосовується подібно до угод по 

злиттю і поглинанню М&А (Mergers and Acquisitions), оскільки дозволяє 

продати покупцеві практично всі акції(частки).  

Дана процедура здійснюється на підставі writing the «drag notice» 

(письмового повідомлення).  

У цьому повідомленні зазвичай мають міститися: 

1) вимоги продажу акцій/часток конкретній третій особі (вся необхідна для 

угоди інформація про третю особу); 

2) вартість акцій, які продаються; 

3) способи визначення ціни; 

4) термін для укладення угоди з продажу акцій.24 

Tag-along right (co-sale agreement, право слідувати, «сісти на хвіст») – це 

                                                
24 Яновський О., Шуляківська М. Корпоративний договір і вирішення безвихідних ситуацій в товариствах з обмеженою відповідальністю 2018. URL: https://zkg.ua/deadlock-

resolution-vyrishennya-bezvyhidnyh-sytuatsij-v-tovarystvah-z-obmezhnoyu-vidpovidalnistyu/ 
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право слідувати, яке також називають "правами спільної купівлі-продажу", є 

договірними зобов'язаннями, які використовуються задля захисту 

міноритарного акціонера, як правило, в угоді венчурного капіталу. Коли 

мажоритарний акціонер збирається продавати свою частку, цей інструмент дає 

міноритарному акціонеру право приєднатися до угоди і продати свою 

міноритарну частку в компанії. Tag-along right фактично зобов'язує 

мажоритарного акціонера включати пакети акцій міноритарного власника в 

переговори з тим, щоб реалізувати його право.25 

Право впасти на хвіст переважає у стартап-компаніях та інших приватних 

фірмах зі значним потенціалом зростання. Це право обговорюється ще при 

придбанні частки міноритарієм. 

Tag-along дає міноритарним акціонерам можливість скористатися угодою, 

яку укладає мажоритарій. Великі акціонери, такі як фірми венчурного капіталу, 

часто мають більші можливості для пошуку покупців та узгодження умов 

оплати. Отже, tag право забезпечує меншим акціонерам більшу ліквідність. 

Невеликі акції неймовірно важко продати, але мажоритарні акціонери часто 

можуть сприяти купівлі та продажу на вторинному ринку.  

Впроваджуючи цей механізм в корпоративному договорі, потрібно звертати 

увагу на певні особливості, такі як: умова ціни, подільність часток 

підприємства, випадки при яких можна застосувати drag(tag)-along right та інші 

можливі умови. 

Опціони (Options) – це документ, яким передбачено певний період, за який 

одна сторона, може спровокувати покупку своєї акції іншою або навпаки 

продаж собі акції іншого учасника. Таке право установлюється через сплачену 

опціонну премію. 

За думкою видержаною у статті адвокатського об’єднання «Яновський і 

партнери», англійське корпоративне право передбачає угоду option, що 

ґрунтується на праві однієї сторони (grantor), продати акції, що належать їй, 

                                                
25 Chen J. Tag-Along Rights 2020 URL: https://www.investopedia.com/terms/t/tagalongrights.asp 
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другій стороні(grantee), яка отримує право. 

Торгівля опціонами передбачає певні ризики, про які повинен знати 

інвестор перед тим, як укласти угоду. Ось чому, торгуючи опціонами з 

брокером, ви зазвичай бачите застереження, подібне до наступного: 

«Варіанти пов’язані з ризиками і підходять не всім. Торгівля опціонами 

може мати спекулятивний характер і нести значний ризик збитків.» 

Опціони належать до більшої групи цінних паперів, відомих як похідні. Ціна 

похідного інструменту залежить від ціни чогось іншого або випливає з нього. 

Опціони - це похідні фінансові цінні папери - їх вартість залежить від ціни 

якогось іншого активу. Приклади похідних інструментів включають, серед 

іншого, кол, пут, ф'ючерси, форварди, свопи та іпотечні цінні папери. 

Call option - право яким наділений акціонер вимагати здійснення продажі 

належних іншій стороні угоди акцій за умови настання визначених договором 

обставин (або strike price). 

Put option - право акціонера здійснити продаж акцій іншій стороні при 

настанні визначених обставин або спливу строку за визначеною ціною. 

An option on a futures contract - надає власнику право - купувати або 

продавати конкретний ф'ючерсний контракт за встановленою ціною до 

закінчення терміну дії опціону. 

Forward option - надає власнику право укласти форвардний контракт, за 

допомогою якого він може придбати або продати конкретний базовий актив у 

певний майбутній час за певну ціну, визначену форвардним контрактом. 

Swap option - є опціонним контрактом, який надає його власнику право, 

укладати заздалегідь визначений контракт. В обмін на право власник обміну 

повинен сплатити премію емітенту контракту.  

Як ми бачимо існує багато опціонів, деякі з них ми навіть не розглянули, але 

і цих достатньо для майбутніх досліджень, оскільки в України навіть статей 

доволі мало, що вже казати про більш ємні роботи. Також потребує 

напрацювання публічної практики використання для вагомого дослідження в 
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українських реаліях і співставлення з англійськими, як першими у цій галузі. 

Висновки до розділу 2 

 

 

Проводячи дослідження питання додаткових підстав підписання 

корпоративного договору, таких як створення спільного підприємства та 

підписання договору з кредитором.  

Ми дізналися, що основною одиницею виміру угоди є частка/акція. Вона є 

провідним елементом і відносно неї вже застосовується багато правил, 

механізмів, способів регулювання відносин. 

Як нам відомо, різні учасники можуть мати різні думки щодо положень, які 

повинні бути включені в угоду, залежно від того, є вони, наприклад, 

акціонером-засновником чи інвестором, міноритарним акціонером чи 

мажоритарним акціонером. Отже, завжди слід шукати юридичну консультацію 

при складанні угоди акціонера для забезпечення безперебійного 

функціонування бізнесу. 

Певні права перелічені під час розгляду основного питання розділу 

розкривали умови договорів, що обов’язково проявляються у майбутньому 

власника (мажоритарного та/або міноритарного) частки/акції, що безперечно 

надає змістовності визначенню кожного з цих прав. Тому, в корпоративному 

договорі можуть з’являтися такі права: drag-along та tag-along right, опціони – 

call, put, futures, forward, swap, але на вказаних список не завершується, лише 

дає ознайомитися з основними функціями. 

Не менш важливим було питання підписання корпоративного договору на 

основі однієї з 2 ситуації: 

1) Утворення спільного підприємства шляхом: злиття, придбання (сash), cash-

out. Ми розглянули їх у розділі та означили за яких умов застосовувати 

кожну з категорій; 

2) Як додатковий договір з кредитором (ця угода при укладенні має на меті 
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забезпечити інтерес третіх осіб (ким і є за своєю суттю кредитор), який 

охороняються законом, щоб у такий спосіб учасники товариства взяли на 

себе зобов’язання реалізувати особисті корпоративні права у спосіб, 

передбачений таким договором, або утримуватися (відмовитися) від їх 

реалізації. 

Тож, багатоаспектність корпоративного договору виявляється як у 

причинах його підписання, сторонах, так і способах реалізації прав, що мають 

різний вияв, відповідно до обраного виду. 
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РОЗДІЛ 3. DEADLOCK CLAUSES. ВИРІШЕННЯ БЕЗВИХІДНИХ СИТУАЦІЙ 

 

 

3.1 Загальна характеристика «взаємного блокування» 

 

 

Започаткування бізнесу, інвестування в нього, бажання розвивати це все 

характеристика учасника з яким хочеться співпрацювати, можливо, навіть, 

починати співпрацю на засадах усної домовленості. Але люди з критичним 

мисленням, а бо ті хто вже мають досвід все ж надають перевагу укладанню 

корпоративного договору задля збереження цілісності.  

Люди, це особливий елемент, який більш ніж обвал фондової біржі – 

непередбачуваний. Певна ситуація може змінити докорінно точку зору партнера 

по бізнесу і в той же час, якщо домовленість була усна, приходить розуміння, що 

все може піти шкереберть. Конфлікти можуть виникнути через зловживання 

правами (для фінансової, стратегічної, посадової вигоди), різні погляди на 

розвиток бізнесу (сталий, імпульсивний) тощо. 

Іноді, з конфлікту не можна вийти і потрібно відлучити від компанії 

партнера. 

До набрання чинності ЗУ про ТОВ, чинною була стаття 64 Закону України 

«Про господарські товариства» щодо виключення з товариства недобросовісних 

учасників. З одного боку, це могло використовуватися як спосіб відлучення від 

бізнесу неугодних, тобто, зловживання правом. З іншого, виключення з 

товариства, інструмент, що мав залишати в стороні тих, хто не приносить 

користі, шкодить справі. Втрата чинності статті, що передбачала право 

виключати учасників загальними зборами за перешкоджання діяльності 

сприймалась по різному, але необхідно було пристосуватися. 

За новим Законом, учасника можна виключити у 2 випадках: 

1) якщо учасник не вніс вклад під час первинного формування статутного 
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капіталу; 

2) у разі коли правонаступник не подає заяви про вступ до товариства. 

Можливо, якби була позитивна практика використання виключеної статті, 

вона залишилася б і у новому Законі. 

З постанов Верховного суду, ми можемо говорити про те, що існувала 

практика використання вказаної статті в неналежний спосіб, що призводило до 

оскарження таких рішень загальних зборів у суді. Далі, ми розглянемо декілька 

справ, розгляд яких підтверджує наведене твердження. 

Справа №926/3973/17 (Рішенням зборів було виключено Позивача зі складу 

учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Старлайф» через не 

виконання обов`язків, передбачених пунктами 4.4 та 4.5 Статуту. За пунктом 4.5, 

стверджувалось, що учасник не приймав участі в загальних зборах, а за пунктом 

4.4. заважав своїми діями досягненню цілей Товариства. Суд касаційної інстанції 

залишив без змін рішення суду апеляційної інстанції у частині задоволення 

позовних вимог про визнання недійсним рішення загальних зборів щодо 

виключення Позивача зі складу учасників Товариства).26 

Справа №910/19401/17 (Позивач звернувся до суду з позовом щодо 

незаконного виключення його з Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Східно-Європейський експрес». Рішення про виключення приймалося на 

загальних зборах за участі учасника Товариства – ТОВ «Імперіал Транс 

Логістік», який володіє часткою статутного фонду в розмірі 52.5%. В той час як 

Позивач не отримав повідомлення про скликання загальних зборів, маючи при 

цьому частку 47.5% статутного фонду. Розглянувши матеріали справи, суд 

дійшов висновку, що немає доказів систематичного невиконання обов'язків 

учасника та перешкоджання своїми діями досягненню цілей товариства. Тому, 

позов був задоволений, а Верховний суд залишив це рішення без змін.)27 

Справа №909/133/18 (Колективне підприємство «Октан» було учасником 

                                                
26 Постанова Верховного Суду № 926/3973/17 від 25.06.2019р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82711164 

27 Постанова Верховного Суду № 910/19401/17 від 17.07.2018р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/75399196 
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ТОВ «Снятинське АТП-12642» зі своєю часткою статутного капіталу, яка 

становила 24,2%. 29 листопада 2016р. на загальних зборах ТОВ «Снятинське 

АТП – 12642» було прийнято рішення про виключення КП «Октан»  з учасників 

вказаного ТОВ. В рішенні загальних зборів учасників від 29.11.2016р. 

зазначається, що підприємство перебуває в скрутному фінансовому положенні, 

а основною проблемою є банкрутство КП «Октан», і це в свою чергу впливало 

на імідж всього ТОВ. А також уникання КП «Октан» своїх обов’язків як 

учасника, зокрема пропускання загальних зборів протягом 5 років.  

Відповідно до рішення 1-ї інстанції, виключення КП «Октан» було 

обґрунтоване. Суд апеляційної інстанції вже в перегляді не знайшов достатніх 

доказів і визнав рішення про виключення неправомірним. Суд касаційної 

інстанції зберіг рішення апеляційного суду без змін.)28 

Справа №920/888/17 (Позивач був виключений зі складу учасників ТОВ 

«Сенс», в протоколі загальних зборів це рішення пояснювалося тим, що 

розкриваючи інформації про діяльність товариства, він суперечив цілям 

товариства. Це підстава статті 64 ЗУ «Про господарські товариства». Суди всіх 

інстанцій визнали це рішення загальних зборів необґрунтованим, і таким, що не 

підтверджується будь-якими належними доказами.)29 

Справа №911/2340/17(Позивач звернувся до суду з позовом про визнання 

недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ "Волошкове поле" від 

01.08.2014, оформлених протоколом № 1/08 від 01.08.2014. Зазначається, що в 

порядку цих зібрань Позивача було виключено з товариства і розподілено його 

частку. Виключено учасника за статтями 64 и 52 ЗУ «Про господарські 

товариства». Статтею 52, обґрунтовується те, що Позивач не вніс відповідний 

грошовий вклад до статутного капіталу товариства, а також за статтею 64 

невиконання своїх обов’язків. Розглянувши справу, суд першої інстанції визнав 

обґрунтованими позовні вимоги; суд апеляційної інстанції є навпаки відмовив в 

                                                
28 Постанова Верховного Суду № 909/133/18 від 12.06.2018р. URL:  https://reyestr.court.gov.ua/Review/82401744 

29 Постанова Верховного Суду № 920/888/17 від 17.04.2018р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73441769 
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задоволенні. Тоді, Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду і поновив 

рішення першої інстанції.)30 

Дивлячись на те, як використовувалася норма у товариствах, ми можемо 

констатувати, що від неї було більше шкоди, аніж користі.  

Але ж, навряд, повна відмова від норми це крок у бік розвитку. Можна 

доповнити цю норму деталями, розписати в яких випадках використовувати, 

надати певні правила користування. 

У Німеччині, наприклад, дозволяється конфіскація часток учасника у 

передбачених статутом випадках – відповідно до Закону про ТОВ. 

В Іспанії учасника товариства з обмеженою відповідальністю можна 

виключити загальними зборами, але якщо це передбачено встановленими 

підставами. І навіть якщо рішення прийнято, але учасника не виключили, інші 

учасники вже можуть проголосувати і виключити його. При цьому учасник, 

якого виключають, також має певні гарантії. Зокрема, власник частки розміром 

25% і більше має право заперечити проти свого виключення і в такому разі для 

виключення необхідно рішення суду.  

За швейцарським законодавством (ст. 823 Федерального акта про внесення 

змін до Цивільного Кодексу) учасника можна виключити у разі настання підстав, 

що вказані в статуті або за рішенням суду. Такими же правилами керуються у 

Туреччині (ст. 640 Комерційного Кодексу).  У Естонії інша ситуація, учасника 

можна виключити лише в судовому порядку за заявою учасників з понад 50% 

капіталу. І обов’язково це має бути за якоюсь підставою (невиконання без 

поважних причин істотних корпоративних обов’язків чи інші дії на шкоду 

інтересам товариства) – ст. 167 Комерційного Кодексу. Майже аналогічний 

порядок затверджено в Словаччині (ст. 149 Комерційного Кодексу). 31 

Судовий порядок виключення передбачений також у Нідерландах, Чехії та 

Польщі.  

                                                
30 Постанова Верховного Суду № 911/2340/17 від 03.04.2018р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73160665 

31 Ігонін В., Шматов А. Конфлікти між учасниками ТОВ: виключення проти правила 2019. URL: https://vkp.ua/publication/konflikti-mizh-uchasnikami-tov-viklyuchennya-proti-

pravila#:~:text=За%20новим%20Законом%20про%20ТОВ,заяви%20про%20вступ%20до%20товариства. 
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Якщо учасники володіють хоча третиною капіталу, вони  в змозі зобов’язати 

в судовому порядку  іншого учасника продати свою частку, якщо доведено, що 

останній своїми діями шкодить товариству (ст. 336 кн. 2 Цивільного Кодексу 

Нідерландів).  

Виключення учасника з товариства обумовлюється істотним порушенням 

корпоративних обов’язків (відповідно до ст. 204 Закону Чехії про комерційні 

компанії та кооперативи). 

Ще? Ігонін В. і Шматов А. дослідили, що у польських товариствах, 

учасникам дано право виключити учасника з компанії у судовому порядку, якщо 

вони мають понад 50% капіталу (ст. 266 Кодексу комерційних компаній). 

Законодавство передбачає, що інші учасники також зобов’язані приймати участь 

у цьому процесі. Кожен з них має зробити вибір – приєднатися до ініціаторів 

виключення або стати одним з тих, кого виключають. Якщо суд виключає 

учасника з компанії, його частку отримують інші учасники чи треті особи за її 

ринковою вартістю. 

Рішенням загальних зборів можна виключити учасника (у порядку 

передбаченому статутом), або ж звернутися до суду (ст. 501 Закону про 

компанії), це звичайна справа для Словенії. Причинами виключення може бути 

як спричинення шкоди товариству, так і відлунювання від участі в управлінні 

товариством, коли це негативно впливає на діяльність товариства чи реалізацію 

іншими учасниками своїх прав. 

Закордонна практика вказує на те, що можна обрати найбільш раціональний 

підхід, і насправді використовувати механізм виключення учасника, але з 

певними правилам, як в наведених країнах. Кожне підхід по своєму гарний, і 

звернувшись до повноцінного аналізу (експертних висновків), на цій основі 

можна будувати щось нове, синтезоване на віковій практиці, як це робиться 

роками у різних галузях. 

А наразі, не маючи такої статті у законодавстві, товариствам в Україні не 

потрібно опускати руки в питанні врегулювання відносин між учасниками 
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компанії. Законодавець дав замість статті 64 Закону України «Про господарські 

товариства» більш вагомий інструмент – корпоративний договір. За допомогою 

угоди члени компанії нерідко встановлюють правила «корпоративного 

розлучення», що спрощує життя, зберігає нервові клітини. Часто, учасники 

відзначаються гуманним характером, а тому, встановлюють лише обов’язок 

продажу частки особи, що не виконувала своїх зобов’язань. Також, одразу 

встановлюється ціна часток, і механізм продажу, ієрархію за якою учасник 

пропонує свою частку. 

Існує ще один механізм, який набагато полегшує процес домовленостей з 

особами, які уникають виконання передбачених статутом та договором 

повноважень – безвідклична довіреність. За допомогою якої, частка може бути 

продана і без участі самого винуватця.  

Звісно, як і в представлених раніше ситуаціях, корпоративний договір може 

призвести до судового процесу за визнання рішення загальних зборів 

незаконним, але цього разу шанси нижчі. Ніхто не може передбачити поведінки 

іншої особи в певний період життя, і для забезпечення своїх прав і прав інших 

учасників, ми вважаємо такий інструмент дієвим. 

А що ж робити, коли учасники ніби і виконують свої обовязки, але постала 

ситуація з якої немає виходу? Кожен стоїть на своєму і не має бажання 

поступатися іншому.  

Одним із видів корпоративних конфліктів є дедлок, або як цей термін 

локалізували на теренах України - тупикова ситуація. З англійської ж deadlock – 

це фактично, взаємне блокування, що по суті передає ситуацію, і звучить більш 

«охайно». Ситуацію deadlock визначають як перманентну неможливість 

колегіального органу господарського товариства (загальних зборів, наглядової 

ради, ради директорів, правління) прийняти рішення в межах своєї компетенції, 

що призводить до фактичного гальмування подальшої діяльності товариства.32 

Звичайною історією для товариства є ситуація, в якій номінальна частка 

                                                
32 Синьоок І. Корпоративний конфлікт: а що, якщо «дедлок»? 2020. URL: https://loyer.com.ua/uk/korporatyvnyj-konflikt-a-shho-yakshho-dedlok/ 
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вартості товариства розподілена між власниками 50 на 50. Критичність такого 

поділу випливає вже в момент управління, роботи компанії, керівники та 

акціонери не можуть погодитись як на директорському рівні, так і на рівні 

акціонерів.  

Отже, коли в такій ситуації, де акціонери мають різні погляди щодо 

подальшого розвитку товариства і ніяких рішень не можна зробити, компанія 

потрапляє у «deadlock» (переклад - «глухий кут») в юридичному сенсі. Багато 

випадків, пов'язаних з «deadlock» ситуаціями обумовлені партнерством двох 

стейкхолдерів (це широке коло осіб, що має відношення до компанії – інвестор, 

кредитор, менеджер тощо, і хто зацікавлений у розвитку підприємства), що 

розпочинають бізнес на позитивній хвилі, але з часом їх розбіжності у поглядах 

починають приносити шкоду спільній справі. 

На думку Ярмош П.О., навички кожної людини не завжди працюють 

паралельно, розбіжності виникають, і саме в момент проведення перемовин і 

необхідності прийняти рішення під час управління товариством, товариство 

потрапляє у так званий «глухий кут». Звісно, підприємство може, і навіть буде 

продовжувати працювати та провадити господарську діяльність, але виниклий 

застій у прийнятті рішення стане на заваді адекватному розвитку товариства, 

адже в сучасному світі бізнесу фігурує домінуюче правило: «Потрібно бігти з 

усіх сил, щоб залишатися на місці». 33  Напруга між керівниками неминуче 

впливає на всіх співробітників і їх мотивацію, компанія – це завжди командна 

робота, як цілісний організм, кожен підтримує свою частину роботи, а коли щось 

виходить з ладу це впливає на всю систему. 

Взаємне блокування відбувається і в компаніях, де акції розподілені не так 

рівно (пропорційно), тому деякі питання вимагають консенсусу міноритарних 

акціонерів та/або їх представників у правлінні. 

В більшості країн, де корпоративний договір зароджувався ще декілька 

століть тому, законодавство адаптоване до актуальних ринкових та 

                                                
33 Ярмош П.О. Deadlock ситуація в товаристві з обмеженою відповідальністю. Методи, шляхи врегулювання. Зарубіжний досвід 2018. URL:http://aup.org.ua/wp-

content/uploads/Малий-і-серелній-бізнес_3-4_2018.pdf#page=98 
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господарських вимог, а вирішення дедлоків передбачається у корпоративному 

договорі компанії. 

Українське законодавство дотримується своєї схеми регулювання питань, 

спочатку з’являється щось нове, воно не сприймається як можливість 

започаткування, створюється негативна практика і компанії звертаються до 

закордонного законодавства, переплачуючи, вони отримують всі необхідні 

гарантії, і вже з часом механізм отримує своє визнання в українському 

законодавстві. 

Наразі, в корпоративному договорі згідно з частини 3 статті 7 Закону 

України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», 

з’являється можливість зобов’язувати учасників товариства продавати або 

купляти частки товариства в разі виникнення умов, що прописані в такому 

корпоративному договорі. 

За вказаною роботою Синьоок І. ми віднайшли, що Верховний судовий суд 

штату Массачусетс виніс прецедентне рішення у справі Koshy v. Sachdev, SJC-

12222 14 вересня 2017 р яким встановив чотирифакторной тест для визначення 

наявності дедлоку в компанії: 

 По ряду ключових питань сторони дотримуються абсолютно різних думок 

щодо повсякденної діяльності компанії. Вони розходяться в думках з таких 

базових питань, як кадрові потреби, розподіл дивідендів і податків, і, що ще 

більш важливо, дотримуються діаметрально протилежних поглядів на 

довгострокові корпоративні стратегії та мети. Розбіжності між сторонами 

набагато більші, ніж області згоди. 

 Оскільки кожна зі сторін володіє 50% акцій компанії, кожна сторона має 

можливість перешкодити іншій проводити політику, з якою вона не згодна 

з усіх питань. Таким чином, їх безвихідне становище фактично паралізує 

компанію з усіх питань, за якими вони не згодні. 

 Відсутність вказівок на те, що будь-яка зі сторін спровокувала суперечку 

недобросовісно. Швидше, факти відображають справжні розбіжності між 
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сторонами по основним аспектам політики компанії. 

 Ступінь недовіри і антипатії між партнерами, де «взаємна антипатія може 

перетворити те, що може початися як звичайне розбіжність, в 

непримиренний конфлікт і тупикову ситуацію, в якій ворожість виключає 

компроміс». 

Що ж до механізму виходу товариств з «глухих кутів», то англо-

американська пропонує декілька популярних варіантів, що вносяться в 

корпоративний договір.  

 

 

3.2 Види вирішення безвихідних ситуацій 

 

 

«Російська рулетка» (Russian Roulette/Shoot-out-right): 

Як вже вказувалося раніше, конфлікти виникають між учасниками компанії, 

які фактично управляють вдвох, і мають, кожен з них має 50% голосів, що 

найбільше загрожує ризик тупикової ситуації. За такою структурою доцільно 

було сказати, що кожен акціонер де-факто має право вето. Практика 

застосування лише підтверджує цю теорію і показує, що тупик найчастіше 

виникає в корпораціях з двома акціонерами. 

До ситуацій «глухого кута» відносяться і корпорації, у яких міноритарний 

акціонер має блокувальну меншість або де Статут вимагає одностайності для 

затвердження певних рішень загальними зборами. 

Вирішення конфліктів, спричинених тупиковими ситуаціями, як правило, 

вимагає великих витрат часу та коштів, оскільки в цей процес часто входять треті 

особи (юристи, фінансові радники, арбітри та інші). Перебування у стані 

«дедлоку» акціонерами, можуть тимчасово паралізувати або перешкодити 

нормальному функціонуванню корпорації, перешкодити інвестиціям, 
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здійсненим корпорацією, або зашкодити її хорошій репутації на ринку. 34 

Принцип, за яким виникає дедлок. 

Тупик можна охарактеризувати як ситуацію, коли між (або між) 

акціонерами виникла суперечка з певного питання, і через розкол голосів та 

недосягнення більшості, яка згідно зі Статутом повинна бути досягнутий під 

час голосування, вони не можуть прийняти рішення, що вирішує спір. Жоден з 

акціонерів не може прийняти рішення на загальних зборах самостійно, тобто 

без голосів іншого акціонера.  

У закритих корпораціях (до того ж часто, це малий сімейний бізнес) глухий 

кут може не лише спричинити юридичні проблеми, але також може суттєво 

вплинути на сімейний або соціальний рівень міжособистісних відносин. 

Тупик серед акціонерів може просто виникнути також у зв'язку з 

прийняттям рішень з питань, для яких компетентні загальні збори і закон 

передбачає принаймні дві третини голосів акціонерів, необхідних для 

затвердження такого рішення. Або Статут може вимагати більшої більшості 

голосів або навіть одностайності голосів. Тупик може виникнути на загальних 

зборах також у зв'язку з протистоянням так званої "блокуючої меншини", а 

також лише на тій підставі, що загальні збори не мають кворуму. 

Однак не обов'язково глухий кут виникає у зв'язку з прийняттям рішень 

загальними зборами. Це також може виникнути на управлінському рівні при 

прийнятті рішень з питань управління компанією. На практиці це зазвичай 

позначається як “управлінський тупик”. Звичайно, це застосовуватиметься в 

ситуаціях, коли статутний орган є колективним; має парну кількість членів, і 

Статут не містить інших спеціальних норм, що стосуються вирішення глухого 

кута. 

Але не настільки важливо чому виникає глухий кут, не має значення; 

головним є те, наскільки дедлок впливає на загальне функціонування компанії. 

У зв’язку з реалізацією виборчого права акціонера, що призводить до 

                                                
34 Janáč V. Shoot-out right 2020. URL: https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002ficlr$002f20$002f1$002farticle-p265.xml 
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глухого кута, виникає питання, чи можна в такому випадку заявити про 

зловживання цим правом. Відповідь проста: так, може. Звичайно, все буде 

залежати від конкретних обставин справи. В англійських угодах акціонерів ці 

випадки називаються "штучним тупиком", тобто тупик, який створений 

навмисно, штучно (без розумних підстав), спричинений акціонерами. Угоди 

акціонерів забороняють таку поведінку. 

У вищезазначеній праці говорять, що у Франції ці ситуації доречно 

називають «abus d´égalité», тобто зловживання рівністю. Законодавство Франції 

намагається урівняти акціонерів, задля збереження балансу. 

Правило перестрілки - це інструмент, який був розроблений в умовах англо-

американського законодавства як відповідь на швидке та економічне вирішення 

ситуацій, що зайшли в глухий кут. Його основною метою є усунення стійких 

тупикових ситуацій, коли за допомогою формалізованої процедури визначення 

ціни придбання акцій участь кількох акціонерів фактично трансформується до 

виключної (мажоритарної) участі одного з них. Ця процедура призводить до 

усунення об’єктивно неефективного «статус кво», що зменшує загальну вартість 

корпорації або загрожує самому її існуванню.  

В англо-американському середовищі, російська рулетка (право перестрілки, 

рушниця) загалом використовується для тупикових ситуацій. У практиці інших 

країн, це право застосовується не лише як інструмент для подолання тупикових 

ситуацій або врегулювання конфліктів акціонерів загалом. Право на перестрілку 

часто впроваджується у корпоративний договір як механізм, що дозволяє 

добровільно вийти акціонеру, який не бажає залишатися в компанії. Або ж 

просто визначається як один із варіантів купівлі або продажу акцій компанії. У 

цих випадках це право частіше позначається терміном «пропозиція про купівлю-

продаж» (Buy-Sell). 

Російська рулетка - це інструмент, який в основному дозволяє справедливо 

і порівну перерозподілити ресурси компанії між акціонерами (акціонером, який 

залишається в компанії, та тим, що хоче вийти). Цей механізм покликаний 
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визначати ціну акцій. Право на перестрілку може бути використано лише як 

інструмент, що дозволяє справедливо перерозподілити ресурси за відсутності 

дисбалансу між акціонерами - включаючи інформаційну, фінансову та 

управлінську.  

У разі, якщо між володільцями часток є дисбаланс у певній сфері, під час 

використання права на «рушницю» призведе до небажаних наслідків, у вигляді 

нерівномірного розподілу ресурсів компанії 

Залежно від конкретних обставин справи та наслідків, на які вплинув 

дисбаланс ціни акцій при здійсненні процедури, такий підхід може розглядатися 

як зловживання права судом (якщо в результаті розподіл відбувся несправедливо 

та нерівномірно). 

Право на перестрілку це конкретна, окреслена процедура, яка веде до 

купівлі або продажу акцій компанії, і яка застосовується у випадку дедлоку або 

в інших випадках, узгоджених сторонами. 

Під час реалізації цього права, один з акціонер (учасник) подає іншому 

акціонеру (учаснику) пропозицію придбати або продати акції компанії та 

визначає ціну за одиницю (“ініціативний акціонер”). Інший акціонер має право 

вирішити, купуватиме або продаватиме акції у ініціюючого акціонера за 

запропоновану ціну придбання за одиницю. Це рішення залишається повністю 

на розсуд іншого акціонера.  

Ініціюючий акціонер має суб'єктивне переважне право купувати або 

продавати акції у іншого акціонера, але зміст цього права визначається 

акціонером, який потім отримає суб'єктивне зобов'язання придбати або продати 

акції ініціюючого акціонера відповідно до умови, зазначені в пропозиції ініціації. 

Це складна частина всього механізму укладання контрактів: акціонер може 

розпочати процес перестрілку, але не може бути впевненим, чи доведеться 

іншому акціонеру вийти з компанії, чи він буде змушений залишитися. 

Ця процедура за своїми основними рисами подібна до так званої 

"процедурі розрізання торта", коли одна людина розрізає торт на дві частини 
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(яка відповідає ініціативі пропозиції придбати або продати акції із зазначенням 

ціни за одиницю), тоді як інша особа має право вирішити, яку з частин вона 

обере (знову образно кажучи, інший акціонер як адресат пропозиції визначить 

тип операції, яку потрібно здійснити, тобто купівля чи продаж). 

Основною (традиційною) метою права перестрілки є реагування на 

ситуації, що виникають у глухих кутах, та їх вирішення шляхом швидкого та 

економічного припинення участі одного з акціонерів компанії, якщо інші 

рішення (зокрема взаємної згоди) не вдалося досягнути в даному випадку. 

Поява цих ситуацій та неможливість їх вирішити простими способами 

призведе до процесу реалізації права на перестрілку. Запуск цього процесу, як 

правило, пов'язаний з офіційним повідомленням про цей факт іншій стороні. У 

практиці подання заяв часто існує проміжна фаза між офіційним повідомленням 

про ініціювання права та здійсненням самого права. Цей період повинен 

забезпечити акціонерам необхідний простір для вирішення конфлікту за 

взаємною домовленістю, через посередника або арбітра. 

Вказаний період є гарною можливістю, оскільки акціонерам не потрібно 

ставитися легковажно до реалізації російської рулетки. Настання тупикової 

ситуації, це дамоклівський меч, що заноситься над шиями кожного, оскільки в 

даний момент кожному акціонеру слід знати, що якщо вони не зможуть 

вирішити дедлок ситуацію будь-яким з запропонованих способів, це буде 

загрожувати небажаним результатом. 

Етап здійснення права перестрілки, як правило, має певний рівень 

невизначеності для ініціюючого акціонера, який втрачає контроль над 

подальшим розвитком ситуації, надіславши ініціюючу пропозицію. Ініціюючий 

акціонер може виявити свою волю, діяти як покупець на початку здійснення 

права, але ця позиція може бути змінена після прояву волі іншого акціонера. А 

саме інший акціонер матиме абсолютне право вирішувати, хто з акціонерів 

залишатиметься на позиції продавця, а хто діятиме як покупець. 

Структура права на перестрілку в принципі, однакова: 
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Перша частина права визначатиме (або навпаки, навмисно не визначатиме) 

подію, яка є причиною ініціювання реалізації права перестрілки одним з 

акціонерів; 

Друга частина регулюватиме саму процедуру (включаючи механізм 

визначення ціни та переважне право іншого акціонера купувати або продавати 

акції), якої слід дотримуватись після ініціації. 

Основною перевагою права перестрілки традиційно є висока 

справедливість процедури. У цьому контексті іноземні автори часто 

посилаються на справи з американської судової практики, зокрема на вибрану 

частину підстав рішення, винесених суддею Іст-Ербруком Апеляційного суду 

США по сьомому округу, який у справі Валінот v. Балліс, де буквально 

говорить: "Оскільки сторона, що робить пропозицію (купити або продати акції), 

може опинитися на протилежній стороні цієї операції, це виключає ризик 

заниженої пропозиції ... Можливість того, що особа, яка називає ціну, може 

бути змушена або купувати, або продавати тримає учасника чесним».  

Право на перестрілку та його механізм, як правило, ефективні, на відміну 

від стандартних процесів взаємних переговорів, які можуть включати кілька 

розроблених пропозицій та зустрічних пропозицій акціонерів. Більше того, у разі 

постійного тупику акціонери можуть поводитись нераціонально і не бажають 

сідати за стіл переговорів. 

Для вирішення тупикової ситуації, акціонери з обох сторін домовленостей 

мають розпочати процес переговорів - стосовно ціни придбання та питання, чи 

будуть акції акціонера купуватися чи продаватися. Окремий акціонер може в 

односторонньому порядку ініціювати свій механізм, використовуючи який він 

подає свою пропозицію, де визначає лише ціну за акцію. На момент вручення 

пропозиції іншому акціонеру (адресату) виникає зобов'язальне укладання 

договору, внаслідок чого інший акціонер не може відмінити процес укладання 

контракту, зробивши зустрічну пропозицію (він не може відмовити від 

пропозиції на підставі запропонованої суми ціни); інший акціонер може лише 
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вибрати, що предметом договору буде купівля чи продаж акцій. Більше того, весь 

процес стискається в узгоджені часові рамки, що дозволяє відносно прискорити 

його. 

Російська рулетка, звісно має декілька недоліків, зокрема загальну 

непередбачуваність результату після початку здійснення цього права. Це 

пов’язано з ризиком для акціонерів-учасників, коли акціонер.  

Саме непередбачуваність результату після початку реалізації права 

перестрілки суттєво знижує його привабливість як інструменту врегулювання 

конфлікту акціонерів. Це також задокументовано емпіричним досвідом з-за 

кордону (англо-американське середовище), де випробувані суб'єкти у випадку 

конфлікту віддавали перевагу поданню індивідуальних пропозицій на купівлю 

або продаж акцій перед ініціацією здійснення узгодженого права на перестрілку. 

Ці висновки були підтверджені дослідженнями, проведеними в Англії та 

Сполучених Штатах Америки, де угоди акціонерів часто містили положення про 

перестрілку, але ці положення виконувались рідко. 

Різновидом механізму російської рулетки є «Чорна мітка» (black spot), яка 

реалізовується із залученням незалежного експерта, який має здійснити оцінку 

ринкової вартості часток.  

Після визначення вартості, учасник-ініціатор зобов’язаний: 

 викупити частку іншої сторони за ціною, що перевищує ринкову 

вартість на визначену договором суму або коефіцієнт (наприклад 

125%); 

 продати власну частку іншій стороні за ціною, що є нижчою від 

ринкової вартості на визначену договором суму або коефіцієнт 

(наприклад 75%).35 

Коротко, як працює «Російська рулетка»: 

Кожен учасник товариства може направити іншому пропозицію про викуп 

                                                
35 Ярмош П.О. Deadlock ситуація в товаристві з обмеженою відповідальністю. Методи, шляхи врегулювання. Зарубіжний досвід 2018. URL:   http://aup.org.ua/wp-

content/uploads/Малий-і-серелній-бізнес_3-4_2018.pdf#page=98 
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частки свого партнера із зазначенням ціни за 1% частки. Учасник, який отримав 

таке повідомлення, має право або продати свою частку за запропонованою 

ціною, або купити її в іншого учасника за тією ж ціною. По суті цей інструмент 

стимулює кожного учасника встановлювати ринкову конкурентну ціну.36 

«Сквіз-аут» (Squeeze-out): 

Перш ніж перейти до ще одного виду «перестрілки», ми маємо розглянути 

процес, який не рідко з нею пов’язують.  

Сквіз-аут це нове явище в українському правовому полі. Ця процедура хоч 

і примусова, але передбачає обов'язковий викуп акцій за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість акцій - це найважливіший фактор, який відрізняє 

сквіз-аут від незаконного привласнення акцій міноритаріїв, що порушує право 

власності відповідно до норм чинного законодавства. 

Незважаючи на те, що найважливішим аспектом сквіз-ауту якраз і є ціна 

обов'язкового продажу, але саме вона і викликає більше все незадоволеності з 

боку міноритарних акціонерів. 

Відповідно до ЗУ про АТ, визначено, що ціною обов'язкового продажу акцій 

є найбільша з наступних оцінок: найвища ціна акції, по якій заявник вимоги 

придбав акції товариства протягом останніх 12 місяців; середній біржовий курс 

акцій на відповідній фондовій біржі, розрахований за останні три місяці їх обігу; 

і ринкова вартість акцій товариства, певна суб'єктом оціночної діяльності за 

станом на день, що передує даті набуття заявником вимоги домінуючого пакету 

акцій. 

У той же час, не дивлячись на деяку свободу вибору визначення 

справедливої ціни для викупу акцій, основним способом визначення ціни є 

залишається визначення вартості суб'єктом оціночної діяльності. І якраз тут 

починаються проблеми.  

Коло українських оцінювачів включає в себе достатню кількість 

недобросовісних гравців, які оцінюють акції так, як вигідно їх клієнтам, тобто 

                                                
36 Симон О. Техаська перестрілка і інші способи вирішення корпоративних конфліктів. 2020. URL:  https://yellowrockets.com/2020/09/yrl-radical/ 
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значно занижуючи вартість міноритарних пакетів. 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку знає про існуючу 

проблему, проте вказує на те, що до повноважень регулятора відноситься 

перевірка дотримання вимог законодавства при виборі способу оцінки вартості 

акцій, а не рецензування безпосередньо результатів оцінки акцій. 

Це означає, що в разі незгоди з визначенням способу оцінки вартості акцій 

акціонери можуть звертатися до регулятора для перевірки фактів порушення 

законодавства з боку акціонерного товариства і власника домінуючого пакету 

акцій. 

Але в разі незгоди безпосередньо з результатом оцінки вартості акцій, яка і 

визначає справедливу вартість викупу, акціонери повинні залучати Фонд 

держмайна або профільні саморегулюючі організації, для отримання висновку 

про відповідність такої оцінки встановленим правилам. 

Для остаточного вирішення питання міноритарним акціонерам в будь-якому 

випадку доведеться звертатися до суду. 

Найвідомішою в практиці ЄСПЛ справою стосовно сквіз-ауту вважається 

справа Bramelid and Malmström v. Sweden (1983). На той момент скаргу розглядав 

не ЄСПЛ, а Європейська комісія з прав людини (далі – Комісія). 

Згідно з обставинами справи, в середині 70-х років ХХ століття до 

законодавства Швеції внесли зміни, які дозволили реалізувати процедуру сквіз-

ауту не лише одноосібним власникам домінуючого пакета акцій, але й особам, 

які діють спільно. Нововведенням скористалась одна з місцевих компаній і 

викупила акції міноритарних акціонерів, у тому числі акції заявників. Останні 

заявляли, що відчуження акцій здійснювалося не в інтересах суспільства, та 

посилалися на порушення ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з 

прав людини (далі – ст. 1). Ст. 1 встановлює: «Кожна фізична або юридична 

особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений 

своєї власності інакше, як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених 
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законом і загальними принципами міжнародного права. (…)».37 38 

Щодо другого речення ст. 1, то у справі Bramelid and Malmström v. Sweden 

Комісія не навела чітких висновків щодо категорії суспільного інтересу, однак 

це зробив ЄСПЛ у справі James and Others v. the United Kingdom (1986). Хоча ця 

справа не стосувалася сквіз-ауту, висновки суду варті уваги. У рішенні ЄСПЛ 

вказав, що позбавлення права власності виключно для надання особистої вигоди 

певній особі не може вважатися таким, що здійснюється в інтересах суспільства. 

Проте за певних обставин позбавлення права власності може бути виправданим 

засобом забезпечення суспільних інтересів.39 

Процедура сквіз-ауту не є однобокою і в цьому її проблема, з однієї сторони 

це гарний інструмент для вирішення виникаючих питань в компанії, з іншого ж 

– інструмент зловживань і порушення прав інших, прикритий законним 

процесом. 

І навіть передбачаючи такі ризики, в Україні є звичайною справою 

використання сквіз-аут, подивимося хоча б на статистику - станом на 01.03.2020 

р. на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), які були відкриті в 

межах здійснення процедур сквіз-аут, зберігалося 436 млн грн. Ці кошти 

призначені для виплати фізичним та юридичним особам, які є міноритарними 

акціонерами товариств, де відбулась процедура сквіз-ауту. Загалом, з рахунків 

ескроу за весь цей час було виплачено 980 млн грн.40 

Коротко, як працює «Сквіз аут»: 

Це певна процедура, яка полягає в обов'язковому продажу цінних паперів 

(або викупу акцій) на вимогу власника акціонерного пакету, який є домінуючим 

в порівнянні з іншими. Необхідно відзначити, що домінуючим вважається пакет, 

розмір якого дорівнює або перевищує 95% загального обсягу простих акцій.41 

 «Техаська перестрілка» (Texas shoot-out): перш ніж стрілятися як в 

                                                
37 Рішення ЄСПЛ у справі «Bramelid and Malmström v. Sweden» від 12.12.1983 р. URL: http://echr.ketse.com/doc/8588.79-8589.79-en-19821012/ 

38 Заблоцький К. Squeeze-out: конституційний чи не зовсім? 2020. URL: https://sk.ua/uk/publications-uk/squeeze-out-konstitutsiinii-chi-ne-zovsim/ 

39 Ігонін В., Шматов А. Сквіз-аут, що вистояв у судах. 2018. URL: https://vkp.ua/ua/publication/skvizaut_scho_vistoyav_u_sudakh 

40 Лібанов М. Сквіз-аут: у пошуках справедливої ціни 2020. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/korporativne-pravo-ma/skvizaut-u-poshukah-spravedlivoyi-cini.html 

41 Івченко О. Процедура «Squeeze-out» в чем суть 2020. URL: https://pareto.com.ua/blog/procedura-squeeze-out-v-chem-sut/ 
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техаських вестернах, проведіть «Техаську перестрілку». 

У своїй класичній формі Техаська перестрілка, ініційована будь-якою зі 

сторін «глухого кута», вимагає, щоб кожен учасник запропонував викупити 

акцію у іншого партнера за ціною, «зазначеною в конверті». Зазвичай сторони 

дедлоку подають свої пропозиції третій стороні, призначеній для цієї мети у 

корпоративному договорі (і значиться як «Суддя»), який відкриває та передає 

заявки сторонам «перестрілки».  

Потім учасник, який дав найвищу ціну, зобов’язаний придбати частку 

продавця за вказану ціну.42 

Техаська перестрілка є досить популярним видом вирішення глухого куту з  

різних причин. По-перше, перестрілка є простою за концепцією та реалізацією. 

По-друге, вона дозволяє швидко вирішити дедлок, тим самим дозволяючи 

сторонам перемовин продовжувати нормально працювати після проведення 

процедури і настання результату.  

Техаська перестрілка, як і всі сценарії переговорів (включаючи весілля), має 

свої недоліки: 

1) це може призвести до стрімкого «розлучення» між партнерами компанії, 

за винятком узгодженої домовленості, яка може дозволити сторонам продовжити 

співпрацю; 

2) за певних обставин перестрілка може надавати серйозну перевагу 

фінансово сильнішій або більш обізнаній стороні, що неодмінно зашкодить 

іншій;  

3) якщо процедура не прописана належним чином, це може призвести до 

вагомих процедурних суперечок і, зрештою, вирішення питання у судовому 

порядку, що може зашкодити обом сторонам. 

Попередні переговори щодо вирішення тупикової ситуації, сформовані 

ретельно та збалансовано у єдиний документ, може призвести до максимуму 

                                                
42 Nadorff N., McNeal Q. Breaking Joint V eaking Joint Venture Agreement Deadlocks: Befor eement Deadlocks: Before the T e the TexasShoot-Out, Try a Texas Shout-Out 2020. 

URL: https://digitalcommons.law.ou.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1239&context=onej 
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переваг та зменшити недоліки у процесі проведення.  

Ключові елементи, що мають зазначатися в угоді:  

А) кваліфікувати глухий кут, який виник між сторонами; 

Б) чіткі та реалістичні періоди надсилання пропозицій експерту; 

В) достатній час та відповідні умови для подолання глухого кута; 

Г) обрання надійного «Судді» (арбітра); 

Ґ) чітко прописані процедури «Техаської перестрілки». 

Добре складена угода про Техаську перестрілку дозволяє потенційним 

учасникам «бойових дій» мати достатньо часу та однозначно сформульовані 

процедури, щоб подолати глухий кут без додаткових сутичок, що можуть 

призвести до розладу у відносинах між сторонами. І в ідеалі, перестрілка вимагає 

подальшого періоду «тиші», перш ніж хтось зможе зробити новий хід. 

Коротко, як працює «Техаська перестрілка»: 

Кожен учасник товариства направляє незалежній особі - експерту 

пропозицію ціни, по якій цей учасник готовий придбати частки іншого партнера. 

«Розкриття пропозицій» відбувається одночасно, сторона, що запропонувала 

найбільшу ціну - перемагає і зобов'язана викупити частки партнера. 

 «Голландський аукціон» (Dutch Auction) або «Мексиканська перестрілка» 

(Mexican shoot-out): 

Голландський аукціон - це структура аукціону з  публічною пропозицією, 

при якій ціна пропозиції встановлюється після прийняття всіх заявок, щоб 

визначити найвищу ціну, за якою може бути продана загальна пропозиція. На 

цьому аукціоні інвестори роблять ставку на суму, за яку вони готові придбати 

певну кількість товару та ціну. 

Голландський аукціон також відноситься до виду аукціону, при якому ціна 

на товар низька до тих пір, поки не з’являться пропозиції. Першим внести свою 

заявку з пропозицією – це виграшна позиція, яка може призвести до продажу, 

оскільки ця ціна вище резервної. Це на відрізняє цей вид виходу з дедлоку від 

типових варіантів, коли ціна зростає в міру конкуренції учасників. 
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Коли компанія використовує ініціювання голландського аукціону і 

розміщує публічно акції, потенційні інвестори подають свої заявки на кількість 

акцій, які вони хочуть придбати, а також ціну, яку вони готові заплатити. 

Як тільки всі заявки будуть подані, відводиться спеціальне місце де 

розміщені пропозиції від нижчої до найвищої до тих пір, поки не будуть 

пропозиції щодо всіх акцій.  

Однак ціна, яку сплачує кожен учасник торгів, базується на найнижчій ціні 

з усіх призначених учасників торгів, або фактично на останній успішній заявці.  

Отже, навіть якщо ви ставите 100 доларів за свою 1000 акцій, якщо остання 

успішна ставка становить 80 доларів, вам потрібно буде заплатити лише 80 

доларів за ваші 1000 акцій. 

На голландському аукціоні ціни починаються високими і послідовно 

знижуються, доки учасник не прийме поточну ціну. Після прийняття ціни 

аукціон закінчується. 

Використання голландських аукціонів для первинних публічних пропозицій 

має як переваги, так і недоліки. 

Найбільша перевага таких аукціонів полягає в тому, що вони призначені для 

демократизації публічних пропозицій. Як це відбувається зараз, процес 

проведення типового аукціону здебільшого контролюється інвестиційними 

банками. Вони виступають гарантами пропозицій та контролюють аукціон, 

дозволяючи інвесторам купувати цінні папери емісійної компанії зі знижкою. 

Вони також відповідають за встановлення ціни.  

Однією з позитивних причин використання голландського аукціону, це 

можливість дрібним інвесторам брати участь. 

Ціни на голландських аукціонах встановлюються більш справедливим і 

прозорим методом, за допомогою якого з’являється масив заявок від різних типів 

клієнтів.  

Але у голландського аукціону є і недоліки. Оскільки аукціон відкритий для 

інвесторів усіх напрямків, існує небезпека, що вони можуть провести менш 
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сувору перевірку порівняно з інвестиційними банкірами та отримати оцінку 

ціни, яка може не точно відображати перспективи компанії. 43 

Ще один недолік голландського аукціону відомий як "прокляття 

переможця". При цьому ціна акції може впасти відразу після реєстрації 

інвесторів, які раніше подали високу ціну, усвідомлюють, що вони, можливо, 

прорахувались або зависили ціну. Такі інвестори можуть спробувати продати 

пакет акцій, щоб вийти зі свого холдингу, що призведе до падіння ціни акцій. 

Коротко, як працює «Голландський аукціон» або «Мексиканська 

перестрілка»»: 

Мексиканська перестрілка вважається різновидом Російської рулетки (де 

будь-яка сторона може подати повідомлення про пропозицію іншу або придбати 

акції іншої сторони, або продати власні акції іншій стороні за визначеною ціною) 

і має наслідком припинення діяльності спільного підприємства. 

Це відбувається тоді, коли обидві сторони зацікавлені у придбанні спільного 

підприємства та передбачають, що в цьому випадку вони обидва подають 

запечатані пропозиції "аукціоністу", а сторона, яка робить вищу ставку, купує 

компанію за нижчою ціною.  

«Розділяй та обирай» (Divide and choose) або «Я ріжу, ти вибираєш» (I cut, 

you choose): 

Розділяй і вибирай (або «Я ріжу, ти вибираєш») – цю процедуру називають  

беззаздрісним розрізанням торта між двома партнерами. Існує неоднорідний 

товар або ресурс (тобто «торт») і два партнери, які мають різні пріоритети перед 

частинами торта. Протокол діє наступним чином: одна людина розрізає торт на 

дві частини, а інша людина вибирає свій шматок першою. 

Розділяй і обирай, згадується в Біблії. У Книзі Буття, коли Авраам і Лот 

приїжджають до землі Ханаан, Авраам пропонує їм розділити її між собою. 

Потім Авраам, приходячи з півдня, розділяє землю на «ліву» (західну) частину 

та «праву» (східну), і дозволяє Лоту обирати. Лот обирає східну частину, яка 

                                                
43 Chen J. Dutch Auction clause. − 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – https://www.investopedia.com/terms/d/dutchauction.asp 
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містить Содом і Гоморру. 

Розділяй і обирай - це процедура вільна від заздрості, що полягає у 

наступному: кожен із двох партнерів може діяти так, щоб гарантувати, що 

відповідно до його власного суб’єктивного смаку виділена частка є принаймні 

такою ж цінною, як і інша частка, незалежно від що робить інший партнер. 44 

Ось як може діяти кожен партнер:  

а) «Різник» (той, хто розрізає) може розрізати «торт» на такі дві частини, які 

вона вважає рівними; 

б) «Вибірник» (той, хто обирає) обирає на свій смак одну з двох частин 

«торта», а інший залишається різнику. 

Частини в будь-якому разі будуть рівномірними, оскільки ніхто не хоче 

мати менше чим інша особа. Але також є суб’єктивне ставлення, і вибірник може 

обрати саме ту частину, яку вважає більш цінною. І навіть, якщо різник поділив 

торт на нерівномірні (на погляд вибірника), у другого все одно немає підстав 

скаржитися, бо він обрає шматок першим. В результаті такого поділу, жоден 

партнер не заздрить іншому. 

Протокол працює як для розподілу бажаного ресурсу (як при чесному 

вирізанні торта), так і для розподілу небажаного ресурсу (як при розподілі 

роботи). Розділяй та обирай, використовують якщо сторони мають рівні права та 

бажають самостійно вирішити питання про поділ або скористатися послугами 

медіатора.  

Припускається, що ділити можна будь-яким чином, але кожна сторона може 

оцінювати частини по-різному. 

Різник має стимул розподілити якомога справедливіше: бо якщо цього не 

зробити, він, швидше за все, отримає небажану порцію. Це правило є конкретним 

застосуванням концепції "завіси невігластва" (уявний експеримент 

американського політичного та морального філософа Джона Роулза), яке 

просить людей розглянути, який соціальний вибір вони хотіли б зробити, якби 

                                                
44 I Cut, You Choose. URL: https://thedailyomnivore.net/2016/06/05/i-cut-you-choose/#more-46863 
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вони не знали заздалегідь, де суспільство, в яке б вони вписалися. 

Метод розділяй та обирай не гарантує, що кожна людина отримає рівно 

половину пирога за власними оцінками, і тому не є точним поділом. Не існує 

остаточної процедури точного поділу, але це можна зробити за допомогою двох 

рухомих ножів.  

«Процедура рухомого ножа Остіна» (Austin moving-knife procedures) - це 

процедура коли один партнер «умовно» веде двома ножами над тортом, то 

однією рукою визначає де на його думку рівна половина, а потім іншою рукою 

зупиняється над тортом вже там, де на думку партнера рівні половини. Якщо 

другий партнер згодний з першим, то мовчить, і коли перший доводить ножем 

до кінця торта, то ставить там же, де його ніж. Далі все визначає підкинута 

монета. 

Коротко, як працює «Розділяй та обирай»: 

Таке застереження дає можливість одному з партнерів запропонувати поділ 

компанії, а іншому відповідно обрати її частину відповідно до 

пропорціонального розподілу часток учасників. Такий спосіб вирішення дедлоку 

можливий виключно тоді, коли бізнес або компанію можливо розділити та 

продовжити діяльність окремими фірмами. 

За цією процедурою один з учасників здійснює поділ бізнесу на частини, а 

інший має право обрати собі одну або декілька (залежно від ситуації) частин, 

пропорційно до розміру належної йому частки. Цей механізм може 

використовуватися лише у тих випадках, коли бізнес (активи) компанії можна 

розділити на рівні частки, які будуть при цьому пропорційні належним 

учасникам часткам (акціям) в компанії. 45 

Ескалація конфлікту (Escalation of the dispute/negotiations): 

Одним з видів вирішення ситуації є ескалація спору. В якості першого кроку 

процедури врегулювання дедлок ситуацій сторони можуть застосувати 

                                                
45 Зайцев О. «Російська рулетка» або «техаська перестрілка»? Яку зброю обрати для вирішення корпоративного конфлікту? URL: https://www.kkap.com.ua/korporatyvnyi-

conflict/ 
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ескалацію спору, тобто передачу суперечки вищим керівникам партнерів або їх 

материнським компаніям для вирішення.  

Замість положень про ескалацію партнери можуть використовувати 

обов’язкові переговори (наприклад, зобов’язання докласти максимум зусиль для 

вирішення суперечки протягом певного часу). 

Обидва ці методи представляють переговори, але містять суттєві 

відмінності від моделі переговорів, яка використовується для вирішення 

проблеми неповноти договору за відсутності положень щодо врегулювання 

дедлок ситуацій.  

По-перше, сторони обмежені часом ескалації (переговорів). Це захищає 

одну сторону від зловживань іншої (коли ця інша сторона навмисно затримує 

вирішення спору). Крім того, обмеження в часі чинять психологічний тиск на 

партнерів для досягнення згоди. Отже, це сприяє ймовірності досягнення згоди. 

 По-друге, у разі ескалації, партнери вищі по кар’єрній позиції (або їх 

материнські компанії) мають іншу точку зору на суперечку, оскільки вони 

представляють інтереси усіх партнери. Тому вони можуть успішно провести 

переговори.  

Як і переговори за відсутності механізмів врегулювання дедлоків у 

контракті, ескалація забезпечує гнучкість сторін і не вимагає великих грошових 

або часових витрат. Описані переваги роблять ескалацію найпопулярнішим 

механізмом вирішення взаємного блокування. Згідно з практикою Water Street 

Partners, цей механізм використовувався в 88% угод компаній. Однак цей 

механізм не працює, якщо причиною глухого кута є не просто розбіжності в 

питаннях управління, а, наприклад, втрата довіри між сторонами, тому сторони 

взагалі не бажають продовжувати відносини. У цьому випадку переговори 

забирають лише час сторін. 46 

Медіація (Mediation): 

Обгольтс вважає, якщо сторони розуміють, що вони не здатні самостійно 

                                                
46 Obgolts V. Contractual deadlock resolution mechanisms in joint venture companies in Russia 2019.URL: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=149359 
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вирішити спір, вони можуть звернутися до третьої сторони.  

Першим варіантом, у цьому випадку, є посередництво (медіація), коли 

нейтральна сторона направляє сторони на шлях досягнення консенсусу або 

компромісу (тобто надання допомоги партії, не приймаючи рішення за них). У 

цьому разі, сторони все ще мають гнучкість у розробленні рішення, але їм 

надається допомога професіонала. Особистість, навички та досвід посередника 

відіграють вирішальну роль.  

У комерційній практиці медіація є більш успішною, ніж обов’язкові 

ескалація спору. Крім того, вона має переваги у забезпеченні конфіденційності 

та відносно низьких цін на послуги, і в той же час швидкість виконання роботи 

(наприклад, у порівнянні з судовим спором (арбітражем). Однак, подібно до 

ескалації, це може розтягнути час сутечки сторін, якщо вони твердо вирішили не 

продовжувати стосунки з партнером. 

І ескалація (переговори), і медіація (посередництво) не гарантують 

прийняття рішення щодо суперечки: сторони можуть не досягти згоди. Щоб 

врешті-решт було прийнято рішення і компанія могла продовжувати свою 

діяльність, для прийняття остаточного рішення може бути залучена третя 

сторона (зовнішній вимикач (tie-breaker). Ця модель може бути відображена і в 

медіації - так званій «обов'язковій медіації», де медіатор приймає рішення щодо 

спірного питання, якщо сторони не домовляться. 

Направлення спору зовнішньому експертові (Referring the dispute to an 

external expert): 

Інший варіант, це залучення зовнішнього вимикача (tie-breaker), - передача 

спору експерту. У цьому випадку сторони передбачають, що їх суперечки 

повинні вирішуватися незалежною особою, обраною ними. 

Tie-breaker повинен бути незалежним, професійним радником, який має 

досвід у галузі, в якій компанія провадить свою діяльність. Проведення 

експертизи дозволяє експерту вирішити проблему, залишаючись 

неупередженою особою. Залучення експертів вимагає менше часу та грошей, 
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ніж арбітраж та судовий процес. 

Недоліки цього методу пов’язані з тим, що цей експерт є “стороннім” для 

компанії. Тому ця особа може не мати достатніх знань про внутрішню справу 

компанії та її історію для прийняття мудрого рішення. Крім того, може існувати 

простір для зловживань з боку експерта, оскільки ця особа не зв’язана 

фідуціарним обов'язком компанії або її акціонерам. Тому сумнівно, чи зможе 

зовнішній експерт запропонувати рішення з питань, що стосуються конкретного 

бізнесу, у конкретній ситуації.  

Арбітраж (Arbitration): 

Іншим спеціалістом з вирішення спорів може стати арбітр. Таким чином, 

сторони можуть направити свої суперечки на арбітраж. Оскільки сторони 

обирають арбітрів, вони можуть забезпечити розгляд їхнього спору особою, яка 

має досвід у галузі або навіть у спірному питанні. 

Існує точка зору, що участь експерта є настільки ж ефективною для 

вирішення безвихідних ситуацій, як і арбітраж. Хоча арбітраж дорожчий, ніж 

залучення експерта, чому сторонам все-таки слід використовувати його замість 

арбітражу?  

Наближаючись до судового процесу за формальним характером, ніж до 

експертного рішення, арбітраж передбачає менші витрати грошей і часу, ніж 

судовий процес та забезпечує конфіденційність. Крім того, арбітраж є більш 

гнучким з точки зору пошуку компромісу для сторін, а не прийняття "чорно-

білого" рішення судом. 

У літературі згадується такий недолік арбітражу, як непередбачуваність, 

оскільки арбітри не зобов'язані слідувати прецедентам. Однак це зауваження 

може стосуватися кожного порушника (суди також можуть бути 

непередбачуваними).  

Маючи можливість обрати арбітра, сторони повинні керувати цією 

непередбачуваністю, вибираючи кандидата, якому вони будуть довіряти, і, 

можливо, рішення якого вони можуть передбачити. 
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У процесі вирішення безвихідних ситуацій арбітраж може мати різну роль. 

Таким чином, арбітраж може служити додатковим інструментом у вирішенні 

тупикової ситуації  або може бути безпосередньо спрямований на вирішення 

проблеми в центрі тупикової ситуації. 

Внутрішній тай-брейкер (Internal tie-breaker): 

Якщо сторони хочуть, щоб їх дедлок вирішила особа, яка має досвід роботи 

в компанії та знає її внутрішні справи і політику, можливі наступні варіанти.  

Перш за все, сторони можуть віддати вирішальний голос голові ради 

директорів. Для збереження рівноваги між партнерами такий голова може 

періодично обиратися партнерами по черзі. Домінування однієї сторони у виборі 

голови, може призвести до ворожості з боку іншої. Крім того, може відбуватися 

кардинальна зміна політики компанії кожного разу, коли голова переобраний. 

Ті ж міркування стосуються і вирішального голосу, наданого партнеру 

спільного підприємства. У літературі згадується, що успішне застосування цього 

механізму рідкісне через його "суттєві недоліки". Щоб усунути зазначені 

недоліки, сторони можуть домовитись, що незалежним директором повинен 

бути голова. Однак, якщо директор подає у відставку під час глухого кута, 

проблема виникає, оскільки акціонери можуть не змогти знайти особу, яка 

володіє необхідними знаннями або домовитись про кандидата. 

Крім того, партії можуть додати незалежного тимчасового директора за 

допомогою вирішального голосу ради директорів лише тоді, коли виникає тупик. 

Однак може виникнути та сама проблема щодо пошуку та вибору кандидата.47 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

Протягом життя компанії учасники можуть не погоджуватися з приводу 

деяких питань управління. Іноді ці розбіжності перешкоджають діяльності 

                                                
47 Burrows M. Shareholders’ agreements & deadlock clauses. 2020. URL: https://www.dundaslawyers.com.au/shareholders-agreements-deadlock-clauses/ 
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компанії і навіть призводять до "розлучення" учасників (тобто до спільного 

виходу з бізнесу). У цьому випадку виникає глухий кут. 

Що таке глухий кут? У розділі, ми визначили для себе, що цеце розбіжності 

між учасниками (в тому числі директорами компанії) щодо бізнесу компанії. 

Однак це лише відправна точка. Таким чином, глухий кут - це щось більше, ніж 

проста розбіжність між акціонерами (або директорами). Для появи тупикової 

ситуації розподіл повноважень для голосування або право вето має бути таким, 

щоб акціонери не могли вирішити питання шляхом голосування. Таким чином, 

тупикова ситуація може виникнути внаслідок :розбіжностей між учасниками, що 

мають однакову силу голосу, або один з яких має «силу» (тобто перевагу) голосу, 

достатню для ухвалення рішень, для яких вимагається кваліфікованою більшість.  

Крім того, глухий кут може бути на рівні ради директорів. У цій ситуації все 

ще існує зв'язок з правом голосу акціонерів, оскільки глухий кут виникає, коли 

акціонери не в змозі контролювати більшість директорів для забезпечення 

прийняття конкретного рішення. 

Способом виходу з такого глухого кута є обачне встановлення засобів ще у 

корпоративному договорі. Оскільки їх доволі багато, то є з чого обирати, тим 

більш, що від компанії до компанії застосовуються модифікації, які змінюють 

суть, тим самим створюючи вже новий вид. Для України, це буває колоритне 

забарвлення способом ведення бізнесу прийнятим на теренах країни та/або 

менталітетом. 

Існує поділ між способами виходу з дедлоку, нижче представлені - мирні: 

Ескалація конфлікту (Escalation of the dispute/negotiations) - передача спору 

на розгляд керівни зборам; 

Медіація (Mediation) - це залучення експерта-медіатора, який не буде 

надавати своїх консультацій, а лише допомагати сторонам знайти вихід; 

Направлення спору зовнішньому експертові (Referring the dispute to an 

external expert) - це будь-яка незалежна особа, обрана сторонами конфлікту; 

Арбітраж (Arbitration) - залучення експерта, якому довіряють обидві 
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сторони; 

Внутрішній тай-брейкер (Internal tie-breaker) - залучення особи, що знає 

зсередини компанію, і буде компетентною у питанні. 

В той же час, якщо питання є дуже делікатним і мирні способи не можуть, 

чи не змогли зарадити, тоді використовуються інші, більш ризикові механізми: 

a) «Російська рулетка» (russian roulette) - кожна сторона договору направляє 

іншій пропозицію про викуп частки партнера в компанії. Учасник, який отримав 

таке повідомлення, має право або продати свою частку за запропонованою 

ціною, або купити її в іншого учасника за тією ж ціною. Даний інструмент 

стимулює кожного учасника встановлювати ринкову конкурентну ціну. 

б) «Техаська перестрілка (texas shoot-out) - кожна зі сторін направляє 

незалежній особі («Судді») запечатану пропозицію ціни, по якій вона готова 

придбати частку іншого боку. Конверти розкриваються одночасно, після чого 

виграє заявка з найбільшою ціною. 

в) «Голландський аукціон» (dutch auction) - сторони в пропозиціях вказують 

мінімальну ціну, за яку вони готові продати свою частку в компанії. Сторона, яка 

запропонувала найбільшу ціну, отримує право викупити частку іншої сторони за 

ціною, вказаною в її пропозиції. 

г) «Розділяй та обирай» (divide and choose) – одна сторона пропонує поділ 

компанії на рівні частини на її погляд, а інша сторона відповідно має право 

обрати її частину, яка їй більше подобається (здається кращою). Відповідно до 

пропорціонального розподілу часток учасників. Такий спосіб вирішення дедлоку 

можливий виключно тоді, коли бізнес або компанію можна розділити та 

продовжити діяльність окремими фірмами. 

Ми провели аналіз судової практики як української, так і закордонної, де 

визначилися, що український суд йде вірним шляхом і надає можливість 

корпоративним договорам і відносинам існувати. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Корпоративний договір за своєю суттю покликаний допомогти учасникам 

товариства врегулювати реалізацію їх прав та повноважень у спосіб 

передбачений більшістю. Має вчинятися у письмовій формі та бути 

безвідплатним. Мета угоди полягає у визначенні взаємовідносин між різними 

учасниками, їх частками/акціями, корпоративне управління компанією.  

Виконуючи одне з завдань дослідження, ми пройшлися сторінками історії 

корпоративного договору і дізналися, що свій початок він бере у середньовічній 

Британії XIV століття, де проходять довгі процеси боротьби з компаніями – 

мильними бульбашками, і лишу у XIX столітті з’являються сучасні нормативні 

акти і поняття корпоративний договір. 

Корпоративний договір слід розглядати як доповнення до статуту, і ці два 

внутрішні акта товариства не повинні жодним чином суперечити один одному. 

Вони мають доповнювати один одного, оскільки там де щось не можна 

реалізувати в одному документі – можливо в іншому. А тому, проаналізувавши 

корпоративний договір ми дійшли висновку, що ним можна вирішити багато 

питань, які можуть зупиняти роботу компанії (наприклад як спосіб голосування, 

чи відповідальність). 

Ще одним важливим питанням було використання термінів корпоративний 

договір так акціонерна угода у одному значенні. Співставивши данні з Законів, 

ми узгодили, що вони можуть використовуватися як тотожні. 

Існує, насправді, кілька основних причин укласти акціонерну угоду, таких 

як: 

– Реалізація прав і обов’язків учасників; 

– Захистити частки/акції учасників товариств та встановити 

взаємовигідні відносини між ними;  

– Докорінно визначити правила купівлі/продажу особистої частки/акції, 
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які повинні застосовуватися, а також, якщо сторона має намір 

передати свої акції третій стороні; 

– Способи врегулювання потенційних суперечок та тупикових ситуацій 

між учасниками, задля комфортного співіснування; 

– Визначити склад дій у разі смерті учасника а також інші питання, 

розглянуті у розділі. 

Важливо, щоб акціонерна угода була адаптована до конкретних потреб 

сторін, оскільки це складна угода, яку потрібно скласти з урахуванням 

індивідуальних обставин. Більш того, можливе укладання безвідкличної 

довіреності, яка базується на довірі між учасниками, і спрямована на виконання 

або забезпечення виконання зобов’язань учасників, шляхом тимчасової передачі 

особистих прав (наприклад, щодо голосування). 

Чітко прописаний договір, що має всі основні риси характерні для якісного 

документу, що визначає станом на теперішній час і майбутнє всі можливі 

управлінські питання, співробітництва та вирішення можливих спорів у тій чи 

іншій ситуації. 

Проводячи дослідження питання додаткових підстав підписання 

корпоративного договору, таких як створення спільного підприємства та 

підписання договору з кредитором.  

Ми дізналися, що основною одиницею виміру угоди є частка/акція. Вона є 

провідним елементом і відносно неї вже застосовується багато правил, 

механізмів, способів регулювання відносин. 

Як нам відомо, різні учасники можуть мати різні думки щодо положень, які 

повинні бути включені в угоду, залежно від того, є вони, наприклад, 

акціонером-засновником чи інвестором, міноритарним акціонером чи 

мажоритарним акціонером. Отже, завжди слід шукати юридичну консультацію 

при складанні угоди акціонера для забезпечення безперебійного 

функціонування бізнесу. 

Певні права перелічені під час розгляду основного питання розділу 



82 

 

розкривали умови договорів, що обов’язково проявляються у майбутньому 

власника (мажоритарного та/або міноритарного) частки/акції, що безперечно 

надає змістовності визначенню кожного з цих прав. Тому, в корпоративному 

договорі можуть з’являтися такі права: drag-along та tag-along right, опціони – 

call, put, futures, forward, swap, але на вказаних список не завершується, лише 

дає ознайомитися з основними функціями. 

Не менш важливим було питання підписання корпоративного договору на 

основі однієї з 2 ситуації: 

3) Утворення спільного підприємства шляхом: злиття, придбання (сash), cash-

out. Ми розглянули їх у розділі та означили за яких умов застосовувати 

кожну з категорій; 

4) Як додатковий договір з кредитором (ця угода при укладенні має на меті 

забезпечити інтерес третіх осіб (ким і є за своєю суттю кредитор), який 

охороняються законом, щоб у такий спосіб учасники товариства взяли на 

себе зобов’язання реалізувати особисті корпоративні права у спосіб, 

передбачений таким договором, або утримуватися (відмовитися) від їх 

реалізації. 

Тож, багатоаспектність корпоративного договору виявляється як у 

причинах його підписання, сторонах, так і способах реалізації прав, що мають 

різний вияв, відповідно до обраного виду. 

Протягом життя компанії учасники можуть не погоджуватися з приводу 

деяких питань управління. Іноді ці розбіжності перешкоджають діяльності 

компанії і навіть призводять до "розлучення" учасників (тобто до спільного 

виходу з бізнесу). У цьому випадку виникає глухий кут. 

Що таке глухий кут? У розділі, ми визначили для себе, що цеце розбіжності 

між учасниками (в тому числі директорами компанії) щодо бізнесу компанії. 

Однак це лише відправна точка. Таким чином, глухий кут - це щось більше, ніж 

проста розбіжність між акціонерами (або директорами). Для появи тупикової 

ситуації розподіл повноважень для голосування або право вето має бути таким, 
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щоб акціонери не могли вирішити питання шляхом голосування. Таким чином, 

тупикова ситуація може виникнути внаслідок :розбіжностей між учасниками, що 

мають однакову силу голосу, або один з яких має «силу» (тобто перевагу) голосу, 

достатню для ухвалення рішень, для яких вимагається кваліфікованою більшість.  

Крім того, глухий кут може бути на рівні ради директорів. У цій ситуації все 

ще існує зв'язок з правом голосу акціонерів, оскільки глухий кут виникає, коли 

акціонери не в змозі контролювати більшість директорів для забезпечення 

прийняття конкретного рішення. 

Способом виходу з такого глухого кута є обачне встановлення засобів ще у 

корпоративному договорі. Оскільки їх доволі багато, то є з чого обирати, тим 

більш, що від компанії до компанії застосовуються модифікації, які змінюють 

суть, тим самим створюючи вже новий вид. Для України, це буває колоритне 

забарвлення способом ведення бізнесу прийнятим на теренах країни та/або 

менталітетом. 

Існує поділ між способами виходу з дедлоку, нижче представлені - мирні: 

Ескалація конфлікту (Escalation of the dispute/negotiations) - передача спору 

на розгляд керівни зборам; 

Медіація (Mediation) - це залучення експерта-медіатора, який не буде 

надавати своїх консультацій, а лише допомагати сторонам знайти вихід; 

Направлення спору зовнішньому експертові (Referring the dispute to an 

external expert) - це будь-яка незалежна особа, обрана сторонами конфлікту; 

Арбітраж (Arbitration) - залучення експерта, якому довіряють обидві 

сторони; 

Внутрішній тай-брейкер (Internal tie-breaker) - залучення особи, що знає 

зсередини компанію, і буде компетентною у питанні. 

В той же час, якщо питання є дуже делікатним і мирні способи не можуть, 

чи не змогли зарадити, тоді використовуються інші, більш ризикові механізми: 

a) «Російська рулетка» (russian roulette) - кожна сторона договору направляє 

іншій пропозицію про викуп частки партнера в компанії. Учасник, який 
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отримав таке повідомлення, має право або продати свою частку за 

запропонованою ціною, або купити її в іншого учасника за тією ж ціною. Даний 

інструмент стимулює кожного учасника встановлювати ринкову конкурентну 

ціну. 

б) «Техаська перестрілка (texas shoot-out) - кожна зі сторін направляє 

незалежній особі («Судді») запечатану пропозицію ціни, по якій вона готова 

придбати частку іншого боку. Конверти розкриваються одночасно, після чого 

виграє заявка з найбільшою ціною. 

в) «Голландський аукціон» (dutch auction) - сторони в пропозиціях вказують 

мінімальну ціну, за яку вони готові продати свою частку в компанії. Сторона, 

яка запропонувала найбільшу ціну, отримує право викупити частку іншої 

сторони за ціною, вказаною в її пропозиції. 

г) «Розділяй та обирай» (divide and choose) – одна сторона пропонує поділ 

компанії на рівні частини на її погляд, а інша сторона відповідно має право 

обрати її частину, яка їй більше подобається (здається кращою). Відповідно до 

пропорціонального розподілу часток учасників. Такий спосіб вирішення дедлоку 

можливий виключно тоді, коли бізнес або компанію можна розділити та 

продовжити діяльність окремими фірмами. 

Ми провели аналіз судової практики як української, так і закордонної, де 

визначилися, що український суд йде вірним шляхом і надає можливість 

корпоративним договорам і відносинам існувати. 

Тож, в результаті ми дізналися про те, що собою становить корпоративний 

договір, для чого він необхідний, як він функціонує і які питання регулює. Ми 

вияснили які він має механізми регулювання корпоративних відносин, і навіть 

існування такого поняття як глухий кут і його подолання. 
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