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во-практичної конференції, організованої Лабораторією проблем корпоратив-
ного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва 
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України спільно з навчально-науковим 
юридичним інститутом ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
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України до європейського права. 
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Аксіологічний характер права полягає в його здатності за-
безпечити суб’єктам права реалізацію їх рівних можливостей під 
час реалізації цивільних правовідносин. Результативність дії пра-
ва пов’язана з дотриманням до відповідних правових приписів. 
Завдяки цьому право стає найбільш ефективним регулятором су-
спільних відносин. 

Свого часу В. П. Грибанов підкреслив, що «…право хоча і 
проголошене в законі, але не забезпечене з боку держави необхід-
ними заходами захисту, може розраховувати лише на добровільну 
повагу з боку неуправомочених осіб, набуваючи при цьому ста-
тусу лише морально забезпеченого права, що покоїться тільки на 
авторитеті держави та високій правосвідомості членів суспіль-
ства» [1, с. 104].

Право покликано захищати суб’єктивні права та інтереси 
учасників цивільних правовідносин. Правовий захист досяга-
ється шляхом надання особі можливості запровадження таких 
заходів впливу за допомогою яких досягається відновлення його 
statusquo.

Традиційна модель права на захист корпоративних правовід-
носин передбачає вирішення юридичного конфлікту між учасни-
ками відповідних корпоративних правовідносин за допомогою 
усталених правових конструкцій. 

Слід зазначити, що такі конструкції не передбачають спеці-
альних (нетипових) процедур захисту прав та інтересів тих осіб, 
які не є безпосередньо учасниками корпоративних правовідно-
син, хоч й перебувають в межах корпоративного конфлікту. 

До осіб, які не є учасниками корпоративних правовідносин 
ми відносимо тих, що, не маючи суб’єктивного цивільного права 



Субстандартні способи захисту корпоративних прав

121

в структурі корпоративних правовідносин, одночасно володіють 
об’єктивним прагненням до захисту власного правового інтересу 
в такому правовідношенні. 

Таке прагнення потребує не тільки правової регламентації, 
але й правового захисту від порушення з боку третіх осіб, або 
навіть створення загрози такого порушення. 

На наше переконання рівень надання правового захисту ін-
тересу такій особі має бути ідентичним засобам правового захи-
сту наявного суб’єктивного цивільного права учасника корпора-
тивних правовідносин як за характером правового навантаження, 
так і за формою його реалізації. 

Правовий інтерес особи до певних правовідносин завжди 
опосередковано пов’язаний із потенційною наявністю суб’єк-
тивного цивільного права або формуванням його в майбутньому 
як прагнення особи до участі в конкретному правовідношенні. 
В зв’язку з цим вважаємо, що форма реалізації такого захисту, а 
також відповідні способи мають бути пов’язані із забезпеченням 
правового інтересу в реалізації суб’єктивного цивільного права 
на стадії до його виникнення. Отже, інтерес є передумовою реа-
лізації такого суб’єктивного цивільного права.

З другого боку, заначимо, що класична формула ознак юри-
дичної особи вимагає змістовного вдосконалення. Абстрактність 
юридичної особи від людського субстрату при очевидному кон-
тролі людини за її діяльністю нівелює свого значення. Обумов-
леність наслідків діяльності юридичної особи від поведінки фі-
зичної особи, яка перебуває за її «вуаллю» не викликає сумніву. 
Майнова відповідальність юридичної особи не персоніфікується 
відносно неї. Фізична особа, впливаючи на характер діяльності 
юридичної особи, прийняття нею рішень, настання наслідків їх 
прийняття, також приймає на себе відповідальність за таку ак-
тивність. 

Необхідно зазначити, що на в контексті євроінтеграційних 
процесів, які відбуваються в Україні посилюється тенденція до 
конвергенції національної правової системи з правовими систе-
мами Європейського Союзу.

В умовах глобалізації питання уніфікації та гармонізації 
права набуває першорядної важливості. Розвиток міжнародної 
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економічної інтеграції передбачає створення нормативних пере-
думов гармонізації корпоративного права України, зокрема із за-
конодавством Європейського союзу. 

Першим кроком на цьому шляху є Угода про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європей-
ським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-чле-
нами, з іншої сторони [2].

Важливим чинником результативного співробітництва в еко-
номічній сфері є створення умов правового захисту учасників 
корпоративних правовідносин, що досягається шляхом запрова-
дження в вітчизняний законодавчий простір сталих європейських 
правових конструкції, які забезпечують його досягнення в разі 
порушення правовідносин. Безумовно наведене стосується також 
проблеми ефективного захисту корпоративних правовідносин, 
вибору дієвих правових засобів забезпечення не тільки прав, але 
інтересів їх учасників. 

До них віднесено похідні майнові та немайнові вимоги на 
користь корпорації від інших осіб (в тому числі про стягення і/
або визнання правочинів недійсними), деліктні вимоги корпора-
ції або від інших осіб до органу управління нею, а також відпо-
відальність учасника (засновника) корпорації по зобов’язанням 
перед третьома особами (piercing the corporate veil).

Це так звані бонумні вимоги (bonum  – від лат. благо, вигода), 
головна мета яких вимог полягає в забезпечені преференцій кор-
порації з метою запобігання можливих втрат від діяльності пов’я-
заних з нею недобросовісних осіб, про що буде наведено нижче.

Проблема необхідності розширення меж і способів правово-
го захисту корпоративних правовідносин має також практичний 
характер. Судова практика з розгляду корпоративних спорів дала 
можливість виявити суттєві недоліки в правовому регулюванні 
корпоративних правовідносин в Україні. Розвиток суспільства 
призводить до ускладнення форм організації і діяльності підпри-
ємницьких товариств, що вимагає постійної правотворчої роботи 
з вдосконалення чинного цивільного законодавства України в цій 
сфері. Вказане стосується не тільки аспектів правової регламен-
тації корпоративних відносин в Україні, але їх захисту. 

Таким чином, прагнення європейської інтеграції України з 
одного боку, економічно обумовлені поточні потреби українсько-



Щодо пропозицій використання до роботів концепції, подібної до юридичних осіб

123

го підприємництва з іншого, є тим фактором, за допомогою якого 
відбувається втілення в правову матерію України нових субстан-
дартних способів захисту корпоративних прав та інтересів. 

Субстандартність наведених способів полягає в теоретичній 
розробці, нормативному регламентуванню і практичному втілен-
ні нетрадиційних для цивільного права України правових кон-
струкцій, за посередництвом яких забезпечується захист прав та 
інтересів учасників корпоративних правовідносин, а також інших 
осіб. 
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ЩОДО ПРОПОЗИЦІЙ ВИКОРИСТАННЯ 
ДО РОБОТІВ КОНЦЕПЦІЇ, ПОДІБНОЇ ДО 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Питання, винесене у заголовок цих тез, ґрунтується на од-

ній із дискусій, яка ведеться у світі щодо найбільш ефективного 
врегулювання інформаційних та інших відносин, які пов’язані із 
створенням, виробленням, використанням роботів, які захоплю-
ють все більш важливі сфери життя людства.

Структура цивільних правовідносин, як відомо, має декілька 
складових – суб’єкт, об’єкт і права та обов’язки учасників таких 
відносин, що складає їх зміст. Важливо враховувати також підхід 
законодавця і доктринальні роз’яснення щодо можливості розгля-
дати цивільні правовідносини у їх динаміці – тоді приймається до 
уваги їх виникнення, зміна, припинення, цивільна правосуб’єк-


