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На крок ближче до зірок: 
корпоративна реформа в Україні на шляху до ЄС

Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо корпоративних дого-
ворів» від 23.03.2017 р. №1984-VIII 
(далі – Закон), який набув чинно-
сті 18.02.2018 р., став важливим 
кроком для українського бізнесу. 

Інструменти корпоративного 
управління, закладені в основу За-
кону, вже добре відомі світовій прак-
тиці та пропонуються багатьма іно-
земними юрисдикціями. При цьому 
імперативні норми українського 
законодавства, якими донедавна 
обмежувалося регулювання госпо-
дарської діяльності ТОВ та АТ як 
найбільш поширених форм госпо-
дарювання в Україні, значно усклад-
нювали або власне корпоративні 
відносини між учасниками/акціо-
нерами товариств, або структуру 
власності відповідних компаній. 

Безперечно, факт прийнят-
тя цього Закону, а також Закону 
Украї ни «Про товариства з обмеже-
ною та додатковою відповідальні-
стю» від 06.02.2018 р. №2275-VIII, 
який набуде чинності 17.06.2018 р., 
можна назвати позитивною но-
вацією. Цей крок свідчить про те, 
що український законотворець все 
ж таки наважився віддати певні 
важелі впливу в руки учасників 
господарських товариств. Нижче 
розглянемо ключові опції, які нині 
стають доступними для представ-
ників українського бізнесу. 

Придбання права 
на одностороннє 
розірвання договору
За цим механізмом сторони до-

говору купівлі-продажу (наприк-
лад, частки/акцій у статутному 
капіталі товариства) можуть до-
мовитися, що одна сторона придбає 
в іншої право розірвати цей договір 
в односторонньому порядку. Залеж-
но від обраних сторонами умов, 
договір буде розірваний в одному 
з таких випадків:

• сторона, яка набула право на 
розірвання договору, протягом ви-
значеного строку не заявила вимо-
гу про його виконання;

• сторона, яка набула право на 
розірвання договору, вчинила пев-
ні дії, визначені договором;

• протягом визначеного строку 
або у встановлений час настали 
обставини, визначені договором.

За своєю суттю зазначене вище 
положення характерне для опціон-
них договорів, відомих світовій 
практиці, та дозволяє сторонам до-
мовитися про умови, за якими сто-
рона має право придбати/продати 
частку (акції) в компанії, а також 
випадки, коли це право виникає.

Договір про реалізацію прав 
учасників (засновників) 
товариства з обмеженою 
відповідальністю 
Оскільки Закон передбачає схо-

жі договірні механізми реалізації 
прав учасників товариства з об-
меженою відповідальністю (далі – 

ТОВ) та акціонерів АТ, з огляду на 
те, що ТОВ є найпоширенішою 
формою ведення бізнесу в Украї-
ні, розглянемо цей інструмент 
корпоративного управління саме 
з позиції ТОВ. 

Договір про реалізацію прав 
учасників (засновників) ТОВ (далі – 
Договір корпоративного управлін-
ня) покликаний визначити особли-

вості корпоративного управління 
ТОВ. Так, сторони договору – учас-
ники (засновники) ТОВ зобов’язу-
ються реалізовувати свої корпора-
тивні права у спосіб, передбачений 
договором, та/або утримуватися 
від реалізації зазначених прав.

Що можна передбачити:
• обов’язок сторін договору го-

лосувати на загальних зборах учас-
ників у визначений спосіб;

• погоджувати придбання/
відчуження частки за заздалегідь 
визначеною ціною;

• за певних обставин утриму-
ватися від відчуження часток (до 
настання обставин, визначених у 
договорі);

• умови або порядок визначен-
ня умов, на який сторона договору 
має право або зобов’язана придба-
ти або продати частку в статутно-
му капіталі, а також визначити ви-
падки, коли таке право (обов’язок) 
виникає;

• вчинення інших дій, пов’яза-
них з управлінням товариством, 
його припиненням або виділом з 
нього нової юридичної особи.

Форма договору письмова. Під-
писи сторін – фізичних осіб за-
свідчуються нотаріально. Дата 
набрання чинності договором ви-
значається у цьому договорі. Дого-
вір може бути строковим або без-
строковим та є обов’язковим лише 
для його сторін. 

Договір не може передбачати зо-
бов’язання сторони голосувати згід-
но з вказівками органів управління, 
окрім випадків, якщо стороною до-
говору є особа, яка одночасно вхо-
дить до складу органу управління 
цього ТОВ. Умови договору, що су-
перечать вищенаведеному правилу, 
є нікчемними. 

Що стосується укладення сторо-
ною договору про реалізацію прав 
учасників (засновників) ТОВ до-
говору, що спричинює його пору-
шення, варто зазначити, що такий 
договір може бути визнаний не-
дійсним у судовому порядку, якщо 
буде доведено, що інша сторона 
договору знала або мала знати про 
обмеження, передбачені догово-

ром про реалізацію прав учасників 
(засновників) ТОВ.

Якщо інше не визначено дого-
вором, його зміст є конфіденцій-
ним. Водночас інформація про 
факт укладення договору повідом-
ляється відповідному ТОВ про-
тягом 3-х робочих днів від дати 
укладення.

Цікавим є питання щодо відпо-
відальності сторін за порушення 
договору про реалізацію прав учас-
ників (засновників) ТОВ. Законом 
визначено, що порушення дого-
вору не є підставою для визнання 
рішень органів ТОВ недійсними. 

Також Закон передбачає мож-
ливість укладення договору між 
кредиторами та учасниками ТОВ. 
Такий договір покликаний за-
безпечити законні інтереси кре-
диторів (наприклад, інвесторів 
компанії). Згідно із загальним 
правилом, до нього застосовують-
ся загальні положення про дого-
вір про реалізацію прав учасників 
(засновників) ТОВ.

Безвідклична довіреність
Довіреність, яка не може бути 

скасована достроково без згоди 
представника товариства або та-
ка, що може бути скасована ли-
ше у випадках, зазначених у ній 
(далі – безвідклична довіреність), 
видається з метою виконання або 
забезпечення виконання зобов’я-
зань учасників товариства, пред-
метом яких є права на частки або 
повноваження учасників. 

Безвідклична довіреність має 
такі ознаки:

• підлягає нотаріальному по-
свідченню;

• припиняється у разі припи-
нення зобов’язання, що є її пред-
метом;

• згідно із загальним правилом, 
не підлягає передорученню. 

Важливо зауважити, що незва-
жаючи на факт існування безвід-
кличної довіреності, сьогодні 
законодавство України не перед-
бачає прямої заборони для учас-
ника (акціонера) особисто взяти 
участь у загальних зборах та про-
голосувати всупереч взятим на се-
бе зобов’язанням. Превентивним 
заходом у такому випадку може 
виступити внесення до корпора-
тивного договору негативного зо-
бов’язання для учасника (акціо-
нера), відповідно до якого у разі 
видачі безвідкличної довіреності 
він не має права особисто голо-
сувати з питань, які її стосуються. 
За таких обставин можливе при-
тягнення особи до відповідально-
сті за порушення корпоративного 
договору. 
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Український законотворець 
все ж таки наважився віддати 

певні важелі впливу в руки учасників 
господарських товариств
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