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ВСТУП

Становлення ринкових вiдносин в Українi супроводжуєть&
ся пошуком альтернативних органiзацiйно&правових форм
суб’єктiв господарювання та нових способiв управлiння гос&
подарськими процесами, одним з яких є створення групи пiд&
приємств на чолi з холдинговою компанiєю.

У законодавствi України та наукових дослiдженнях,
що торкаються проблем правового становища холдинго&
вих компанiй, немає єдиного пiдходу до визначення понят&
тя холдингової компанiї та її правової природи, часто кон&
струкцiя холдингової компанiї виводиться пiд iншими по&
няттями.

Окремi аспекти правового статусу холдингових компа&
нiй дослiджувалися у роботах I. В. Бейцун, О. М. Вiнник,
О. А. Воловик, С. М. Грудницької, М. Г. Iсакова, О. Р. Кiбен&
ко, Н. С. Кузнєцової, В. Г. Пєскова, М. Потюка, В. Д. Прима&
ка, О. С. Семерака, Ю. В. Хахулiної, С. М. Хєди, Б. В. Шуби.
Зокрема, О. М. Вiнник вперше дослiджено проблему залеж&
них пiдприємств та запропоновано порядок субсидiарної та
солiдарної вiдповiдальностi контролюючого пiдприємства.
Росiйськi вченi К. Я. Портной, I. А. Лаптєв, С. I. Мармазова,
О. Е. Молотнiков, I. С. Шиткiна, В. А. Федчук дослiджували
проблеми правового становища та корпоративного управ&
лiння холдингових компанiй.

Бiльшiсть дослiджень стосувалися правового становища
дочiрнiх пiдприємств та проблем вiдповiдальностi холдин&
гової компанiї (контролюючого пiдприємства). В українськiй
юридичнiй науцi комплексного дослiдження правовiдносин у
холдинговiй групi не здiйснювалося. Зокрема, поза межами
наукового пошуку залишилися проблеми визначення крите&
рiю вiдмежування холдингових компанiй, їх видiв, поняття
контролю в холдинговiй групi, холдингових правовiдносин.
Вiдсутнi дослiдження проблем управлiння в холдинговiй гру&
пi. Недостатньо дослiджено особливостi правового статусу
державних холдингових компанiй.

6



На жаль, прийняття Закону України «Про холдинговi ком&
панiї в Українi» не розв’язало проблем регулювання холдингових
вiдносин.

Вищезазначенi обставини зумовлюють актуальнiсть i прак&
тичну доцiльнiсть проведення комплексного дослiдження право&
вого становища холдингових компанiй в Українi.

ÓÌÎÂÍI ÑÊÎÐÎ×ÅÍÍß

ГК — Господарський кодекс України, прийнятий Верхов�
ною Радою України 16 сiчня 2003 року

ЦК — Цивiльний кодекс України, прийнятий Верховною
Радою України 16 сiчня 2003 року

ЗУ — Закон України
РФ — Росiйська Федерацiя

СРСР — Союз радянських соцiалiстичних республiк
США — Сполученi штати Америки

ФЗ РФ — Федеральний закон Росiйської Федерацiї
ЦК РФ — Цивiльний кодекс Росiйської Федерацiї

ВРУ — Верховна Рада України
ВГСУ — Вищий господарський суд України

КМУ — Кабiнет Мiнiстрiв України
АМК — Антимонопольний комiтет України

ДКЦПФР — Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
ринку

ОВУ — Офiцiйний вiсник України
ВВР — Вiдомостi Верховної Ради України

УК — Урядовий кур’єр
АТ — акцiонерне товариство

ВАТ — вiдкрите акцiонерне товариство
ТОВ — товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
ТДВ — товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
ДХК — державна холдингова компанiя
ЗАТ — Закрите акцiонерне товариство

ФДМУ — Фонд державного майна України
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Роздiл 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ

ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНIЙ

1.1. Çíà÷åííÿ õîëäèíãîâèõ êîìïàíié
ó ñôåði ãîñïîäàðþâàííÿ

Дослiдження ролi iнституту господарського права не�
обхiдне для того, щоб зрозумiти, чи зумовлена поява такого iн�
ституту об’єктивними економiчними процесами, якi вiдбувають�
ся в країнi. В iншому разi iнститут стає не тiльки нежиттєздатним,
а й перетворюється на своєрiдний баласт у системi пiдприємни�
цтва. Зрозумiло, що будь�який iнститут господарського права
не може iснувати у вiдривi вiд економiки, а тому наука права
має дослiджувати вплив правових норм та iнститутiв на госпо�
дарське життя, буття цього впливу, шляхи подальшого вдоско�
налення правового регулювання будiвництва господарства1.

Саме тому ми почнемо аналiз правового становища холдин�
гових компанiй України з дослiдження ролi холдингових ком�
панiй у сферi господарювання.

На сьогоднi, за даними Фонду державного майна України,
налiчується 31 холдингова компанiя, в яких держава має корпо�
ративнi права2. Кiлькiсть холдингових компанiй у приватному
секторi економiки невпинно зростає. Зрозумiло, що цей процес
спостерiгається не тiльки в Українi. Конструкцiя холдингової
компанiї популярна як у США, так i в Європi. У США на 2000 р.
було зареєстровано 40% холдингових компанiй у питомiй вазi
всiх господарюючих суб’єктiв США3. Згiдно зi статистичними
даними, бiльше 70% пiдприємств Європи є учасниками рiзних
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1 Мамутов В. К. Наука права — на службу хозяйственному строитель�
ству // Экономика и право: Сб. науч. трудов. — К.: Юринком Интер, 2003. —
С. 433.

2 Реєстр корпоративних прав держави (холдинги) // Офiцiйний сайт Фон�
ду державного майна України: http://www.spfu.gov.ua/ukr/reg_hold.php

3 Chambers Rohan. What is a holding company? // Financial Gleaner. — Sep�
tember, 15. — 2000; наводиться за: http://www.rohanchambers.com/Courses/
Accountancy/what_is_a_holding_company.htm



господарських об’єднань1 (пiд об’єднаннями тут слiд розумiти
групи пiдприємств та концерни).

Треба наголосити на тому, що холдинговi компанiї створюють�
ся переважно в межах великого i середнього бiзнесу, що зумовле�
но тим, що холдинговi компанiї, як правило, акумулюють великий
капiтал, а тому основнi переваги створення холдингових i дочiрнiх
компанiй пов’язанi з ефектом масштабу виробництва. Об’єднуючи
виробничий потенцiал рiзних пiдприємств i господарських орга�
нiзацiй, холдинговi компанiї можуть досягти за рахунок зменшен�
ня витрат i перерозподiлу прибутку бiльшої ефективностi у своїй
дiяльностi. Створення холдингової групи також дозволяє консолi�
дувати значнi кошти, а отже, полегшити проведення деяких бiзне�
сових процесiв фiрми (наприклад рекламної компанiї). Однак це
не означає, що малi пiдприємства не можуть створювати холдинг.
Наприклад, для зменшення витрат та залучення нових iнвести�
цiй малi пiдприємства можуть створювати дочiрнi пiдприємства.

Українськi економiсти визначають специфiку холдингових
компанiй таким чином: «…вона є формою централiзованого роз�
подiлу капiталу i прибутку найчастiше на цiлi розвитку за одно�
часної органiзацiйної самостiйностi головних одиниць, якими є
пiдприємства зi статусом акцiонерних товариств чи товариств з
обмеженою вiдповiдальнiстю»2.

Причини створення холдингових компанiй можуть бути най�
рiзноманiтнiшими. Однi прагнуть певною мiрою пом’якшити
наслiдки кризи, iншi шукають шляхи формування гнучкої рин�
кової системи управлiння пiдприємствами, а третi намагаються
пiд новими вивiсками зберегти iснуючi об’єднання, що вперто
борються за своє збереження3. Не треба забувати й про те, що
часто холдинговi групи створювалися, щоб розподiлити ризики
i вiдповiдальнiсть мiж господарюючими суб’єктами.

З одного боку, ця мета є позитивною для пiдприємств, оскiль�
ки за диверсифiкацiї ризикiв вiдповiдальнiсть знiмається з го�
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1 Зенин И. А. Гражданское и торговое право капиталистических стран. —
М., 1992. — С. 62.

2 Ильичев А. Г., Алтухов П. Л. Направления исследования персонала хол�
дингов // Економiка промисловостi. — 2003. — № 3. — С. 149.

3 Панченко П. Холдинги и финансово�промышленные группы: точка
зрения Антимонопольного комитета Украины // Юридическая практика. —
01.12.1995. — № 9—10 // Наводиться за: «Юридическая практика», Элект�
ронная подшивка за 1995—2004 гг., изд. ЗАО «Юридическая практика».



ловної (холдингової) компанiї i переноситься на дочiрнi пiдпри�
ємства, якими подекуди можна i пожертвувати для блага хол�
дингової групи. Але, з iншого боку, страждають iнтереси третiх
осiб i держави, оскiльки такi дочiрнi пiдприємства, фактично ви�
конуючи волю холдингової компанiї, у випадках невиконання
зобов’язання iнодi не мають достатнього майна для вiдшкоду�
вання збиткiв. У цьому аспектi (до прийняття ГК) iнтереси тре�
тiх осiб взагалi не були захищенi.

Додамо, що iснує небезпека створення дочiрнiх пiдприємств
задля покриття незаконної дiяльностi головної компанiї (на�
приклад ухилення вiд податкiв). У такий спосiб як третi особи,
так i дочiрнi пiдприємства стають «жертвою» свавiлля холдин�
гової компанiї. I хоча Кримiнальний кодекс України передбачає
кримiнальну вiдповiдальнiсть за такi дiї (наприклад, його ст. 206
встановлює кримiнальну вiдповiдальнiсть за фiктивне пiдпри�
ємництво), однак, наголосимо ще раз, до останнього часу госпо�
дарюючим суб’єктам було важко реалiзувати право на вiдшко�
дування збиткiв через вiдсутнiсть норм прямої дiї щодо право�
вого статусу холдингових компанiй.

Окремо зазначимо, що вимогою часу для суб’єктiв господа�
рювання стає оперативна активнiсть, пов’язана iз стратегiєю роз�
витку, з фiнансовою самостiйнiстю, маркетинговою полiтикою1

тощо, з одного боку, а з iншого — для ефективного планування
дiяльностi групi компанiй необхiдно мати єдиний центр загаль�
ного управлiння.

1.1.1. Îñíîâíi ïåðåâàãè êîíñòðóêöi¿
õîëäèíãîâèõ êîìïàíié

Враховуючи викладене, видiлимо серед економiчних пе�
реваг конструкцiї холдингових компанiй найбiльш типовi:

— консолiдацiя дiяльностi групи пiдприємств з метою змен�
шення податкових платежiв, що досягається шляхом укладен�
ня угод мiж пiдприємствами, вiдповiдно до яких їх прибутки чи
збитки переводяться безпосередньо до головної компанiї, що дає
можливiсть враховувати збитки одного пiдприємства та прибут�
ки iншого для сплати податкiв з решти частини прибутку2;
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1 Економiка та органiзацiя дiяльностi об’єднань пiдприємств: Навч. по�
сiбник / Л. М. Чепруда, С. С. Бєляєва, М. В. Плахотнiкова та iн.; За заг. ред.
Л. М. Чепруди — К.: Професiонал, 2005. — С. 75—76.

2 Уманцiв Ю., Уманiцiв Г. Холдинговi компанiї — сучаснi форми iнтеграцiї
пiдприємств // Пiдприємництво, господарство, право. — 2002. — № 3. — С. 107.



— зростання обсягу продажу товарiв. Проведений компа�
нiєю «Mercer Management Consulting» аналiз дiяльностi вели�
ких компанiй, прибуток i валовий доход яких зростали вище се�
реднiх темпiв, показав, що у 31% з них зростання обсягу продаж
стало наслiдком створення груп компанiй1;

— диверсифiкацiя ризикiв2. Збитки або навiть банкрутство
одного з членiв холдингової групи, хоч i мають негативнi еко�
номiчнi наслiдки для iнших членiв, але, як правило, не призво�
дять до великих збиткiв чи банкрутства групи в цiлому. Це до�
сягається за рахунок розмежування сфер економiчної дiяль�
ностi i створення у цих сферах юридичних осiб. Наприклад, уже
у XVI ст. Медичi створювали фiлiали (вiддiлення, що були
повноцiнними суб’єктами права i укладали угоди вiд свого iме�
нi) з метою зниження ризику банкрутства для пiдприємства в
цiлому3;

— створення додаткових виробничих потужностей в резуль�
татi специфiчного об’єднання пiдприємств;

— проникнення через дочiрнi пiдприємства на новi ринки
продукцiї4;

— проведення загальної технiчної, економiчної, кадрової по�
лiтики та здiйснення контролю за дотриманням спiльних iнте�
ресiв пiдприємств;

— зниження рекламних витрат, оскiльки рекламна кампанiя
поширюється, як правило, на всiх членiв групи;

— вiдокремлення лiцензiйних видiв дiяльностi (банкiвська,
страхова)5;

— зниження собiвартостi продукцiї за рахунок єдиного пiд�
ходу до маркетингової полiтики (вироблення єдиних ноу�хау,
франчайзингових договорiв);
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2 Пасiчник Т. Перспективи розвитку iнтегрованих корпоративних струк�
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3 Скловский К. И. Собственность в гражданском праве: Учеб.�практ. по�
собие. — 3�е изд. — М.: Дело, 2002. — С. 182.

4 Зиновьева М. Холдинги, финансово�промышленные группы // Право
и экономика. — 2003. — № 4. — 15 с.

5 Молотников А. Холдинги: причины создания и способы образования //
Юрист. — 2003. — № 5. — С. 36.



— створення iмiджу великої компанiї та впливової iнтегро�
ваної структури1;

— можливiсть встановлення контролю над iншими пiдпри�
ємствами.

Наведемо декiлька прикладiв для iлюстрацiї. Кiпрська компа�
нiя Sparotin Limited придбала українське товариство «Оптима
Телеком» та її дочiрнi пiдприємства «Фiрма «Альтек» (Херсон),
«ОРТ�ЮГ» (Херсон), «Телефонна компанiя ЕЛС» (Одеса),
«Свiт» (Запорiжжя), «ЛюЗа» (Запорiжжя), «Оптима�Сервис�
Связь» (Севастополь), «АТ�связь» (Кривий Рiг), «Бiлоцеркiв�
ська телефонна компанiя» (Бiла Церква, Київська область), «Све�
тон» (Херсонська область), а також низку провайдерiв та ком�
панiї, що здають в оренду i реалiзують нерухомiсть та обладнан�
ня зв’язку2. Таким чином було створено рiзнопрофiльний теле�
комунiкацiйний холдинг, що дозволив об’єднати рiзнi аспекти
бiзнесу i вибудувати струнку систему управлiння.

Ще один приклад: компанiя «БIБIУС Україна» керує всiм
циклом поставки товару до замовника. Для доставки продукцiї в
межах країни компанiя використовує власний автотранспорт, на�
лагоджено партнерськi вiдносини з вiтчизняними компанiями�
перевiзниками. «БIБУС Україна» має можливiсть скористатися
перевагами масштабу мiжнародних операцiй всього холдингу3.

На нашу думку, можливiсть встановлення контролю над iн�
шими пiдприємствами є одним з ключових моментiв при ство�
реннi холдингової компанiї, тому цей аспект заслуговує на бiль�
шу увагу. Контроль — важлива складова економiчного життя
суб’єктiв господарювання. Через встановлення контролю одно�
го пiдприємства над iншим досягається можливiсть централiзо�
ваного управлiння i реалiзацiї всiх тих позитивiв, про якi йшлося
вище. Холдинговi компанiї «дозволяють використовувати рiзнi
форми корпоративного контролю над декiлькома акцiонерними
товариствами»4.
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Пiдкреслимо, що найголовнiшою перевагою конструкцiї хол&
дингової групи є те, що вона дозволяє вступати в правовiдносини
двом або бiльше формально юридично незалежним юридичним
особам, якi, у свою чергу, можуть контролюватися головною
компанiєю як економiчно, так i юридично.

1.1.2. Ïåðåâàãè ñòâîðåííÿ
õîëäèíãîâèõ êîìïàíié â Óêðà¿íi

Щодо українського варiанта переваг створення холдин�
гових компанiй, то тут, можливо, слiд видiлити деякi передумо�
ви становлення iнтегрованих груп, що склалися в силу об’єк�
тивних iсторичних причин i вiдрiзняються вiд тих, що виникли
у бiльшостi зарубiжних країн:

— по�перше, iнтенсивне формування ринкової економiки, де
холдинги є водночас i наслiдком, i розвитком пiдприємницьких
вiдносин1;

— по�друге, необхiднiсть пристосування до нових умов управ�
лiння пiдприємствами старої вертикалi в особi мiнiстерств, вi�
домств i трестiв через їх модифiкацiю. Однак особливостi побу�
дови деяких галузей народного господарства (наприклад вугiль�
ної та важкої промисловостi) об’єктивно потребують створення
єдиного центру управлiння, який пов’язував би пiдприємства
єдиного виробничого циклу, а також пiдприємства, якi входили
за рiзними причинами в об’єднання пiдприємств у СРСР (не див�
но, що вперше термiн «холдингова компанiя» було застосовано
саме щодо об’єктiв, якi перебували в державнiй власностi2);

— по�третє, створення великої кiлькостi малих пiдприємств,
якi без об’єднання зусиль або без кооперацiї з бiльшими суб’єк�
тами господарюювання не можуть вижити у жорсткiй конку�
ренцiї;

— по�четверте, у країнах з перехiдною економiкою, де право�
вий захист iнвесторiв у межах нацiональної моделi управлiння
є слабким, спостерiгається високий рiвень концентрацiї та iнте�
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грацiї капiталiв1, одним iз проявiв яких є створення холдинго�
вих компанiй;

— по�п’яте, збереження великих, стратегiчно важливих для
економiки пiдприємств в умовах економiчної кризи2.

Типовою схемою української холдингової групи є «Iндустрi�
альний союз Донбасу», що функцiонує як холдинг i контролює
повний виробничий ланцюжок «вугiлля — кокс — руда — метал —
трубний завод»3.

З аналiзу динамiки створення холдингових компанiй за рiч�
ним звiтом АМК випливає, що активiзацiя створення цих суб’єк�
тiв припадає на 2000—2001 рр. (250 i 274 холдинговi компанiї
вiдповiдно), тодi як у 1995 р. їх було створено 42, у 1997 р. — 79,
а у 1998 i 1999 рр. — жодної4. На нашу думку, така статистика
свiдчить про те, що холдинговi компанiї створюються тодi, коли
у певнiй галузi народного господарства вже вiдбулася концен�
трацiя капiталу у одного суб’єкта господарювання i вiн хотiв би
розширити сфери свого впливу. Саме тому у 2000—2001 рр. спо�
стерiгалася найбiльша активiзацiя утворення холдингових груп.

В останнi роки зростає частка холдингових компанiй з на�
явнiстю контролюючих власникiв, що свiдчить про перехiд вiд
розпорошеної структури капiталу до «оптової»5.

На нашу думку, подальшого активного збiльшення кiлькос�
тi холдингових компанiй (принаймнi на ринку великих капiта�
лiв) поки що не буде з таких причин. По�перше, первiсне утво�
рення корпоративних груп пiдприємств металургiйної, транс�
портної, нафтопереробної галузей вже вiдбулося. По�друге, при
створеннi холдингової групи проводяться попереднi складнi як
економiчнi, так i юридичнi пiдрахунки, а iнiцiатори створення
їх розраховують на те, що такi групи працюватимуть не один де�
сяток рокiв. Наприклад, у США комунiкацiйний холдинговий
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гiгант «AT&T» засновано у 1860 р.1 (щоправда, тодi вiн мав iн�
шу назву — «American Bell Telephone»).

Зрозумiло, що в процесi свого iснування холдинговi компа�
нiї можуть часто змiнювати власникiв, проходити процеси злит�
тя, видiлення, перейменування тощо. Наприклад, в авiакосмiч�
нiй галузi США за останнi кiлька рокiв у результатi злиття та
поглинання iз 140 компанiй цiєї галузi залишилося всього чо�
тири. Причому зазначена тенденцiя є до такої мiри стiйкою, що
могло взагалi залишитися три компанiї, але Конгрес США, ке�
руючись антимонопольним законодавством, цього не допустив2.

Створення холдингових компанiй (iнтегрованих груп) не раз
пiдтримували провiднi вченi�юристи i економiсти: С. Жилин�
ський3, Т. Пасiчник4, В. Мамутов. В. Мамутов вважає за необ�
хiдне створення «великих регiональних господарських структур
типу промислово�фiнансових груп, холдингiв, корпорацiй тощо
(за рахунок лiквiдацiї неефективного регiонального апарату Фон�
ду держмайна, Антимонопольного комiтету, якi наглядають за
господарською дiяльнiстю, але не несуть вiдповiдальностi за її
результати), здатних забезпечити рацiональну систему господар�
ських зв’язкiв»5.

Дiяльнiсть державних холдингових компанiй в Українi була
не завжди успiшною. З одного боку, ми бачимо приклад «Днiп�
ровського машинобудiвного холдингу», який не тiльки зберiг
унiкальний науково�технiчний i виробничий комплекс, а й по�
лiпшив економiчний i фiнансовий стан холдингової компанiї та
дочiрнiх пiдприємств. Якщо у 1995 р. його платежi (не тiльки ди�
вiденди, а й iншi платежi) до бюджету становили 2 млн. грн., то
вже у 1999 р. вони досягли 10 млн. грн.6. З iншого боку, на кi�
нець 2000 р. державними холдинговими компанiями було пере�
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раховано до бюджету всього 428,3 тис. грн. дивiдендiв, тодi як
вартiсть переданого державою майна i пакетiв акцiй становила
близько 10 млрд. грн.1. Для того, щоб холдинговi компанiї стали
прибутковими, безумовно, потрiбнi економiчнi змiни в менедж�
ментi, при цьому керiвники холдингових груп повиннi отрима�
ти юридичнi iнструменти впливу на дiяльнiсть своїх залежних
пiдприємств. Саме тому в дослiдженнi пропонуються певнi юри�
дичнi моделi управлiння холдинговими компанiями.

1.1.3. Îñíîâíi íåäîëiêè
êîíñòðóêöi¿ õîëäèíãîâèõ êîìïàíié

Необхiдно наголосити, що, попри позитивнi особливостi
i об’єктивнi умови функцiонування iнститут холдингових ком�
панiй, як i будь�яке явище, має певнi суперечностi i проблеми,
що випливають як з економiчної, так i юридичної сутностi хол�
дингових компанiй, а тому їх дослiдження є важливим факто�
ром, оскiльки дозволить уникнути деяких з них за допомогою
законодавчого закрiплення регулювання дiяльностi холдингових
компанiй. Основними з цих проблем, на нашу думку, є:

— суперечностi у взаємовiдносинах мiж акцiонерами�влас�
никами i менеджерами, що вiдображають особливостi форму�
вання структури власностi в акцiонерних товариствах2;

— проблеми управлiння розгалуженою структурою пiдпри�
ємств, якi мають проводити єдину, узгоджену з центром, полi�
тику (в iншому разi економiчного ефекту, заради якого створю�
валися асоцiйованi особи, не буде);

— високi витрати на висококласний менеджмент, який по�
винен керувати i, головне, контролювати всi господарськi та фi�
нансовi процеси в групi пiдприємств;

— загроза створення монопольної групи на ринку у разi як�
що законодавством недостатньо чiтко визначена залежнiсть мiж
пiдприємствами3;
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— вiдсутнiсть конкуренцiї всерединi холдингової групи, яка
потребує постiйного полiпшення якостi продукцiї, що виробля�
ється1;

— пiдпорядкування дiяльностi дочiрнiх пiдприємств iнтере�
сам холдингової компанiї, через що подекуди має мiсце iгнору�
вання iнтересiв перших;

— державне управлiння холдинговими компанiями не завжди
є ефективним i високопрофесiйним, що призводить до збиткiв
як пiдприємства, так i держави (оскiльки остання не доодержує
дивiденди i податки);

— в Українi вiдбувається подвiйне оподаткування холдин�
гових компанiй. Тобто спочатку дочiрнє пiдприємство сплачує
податок на прибуток, а потiм передає холдинговiй компанiї ди�
вiденди;

— усерединi холдингової групи часто укладаються угоди iз
заiнтересованiстю мiж холдинговою компанiєю та дочiрнiми пiд�
приємствами або мiж самими дочiрнiми пiдприємствами;

— за вказiвкою холдингової компанiї дочiрнi пiдприємства
можуть укладати невигiднi для них угоди i/або здiйснювати неви�
гiднi операцiї, вiд чого може потерпати як дочiрнє пiдприємство,
так i третi особи2.

Попри вищезазначенi негативнi риси, холдинговi компанiї
тим не менше залишаються привабливою формою ведення бiзне�
су через їх численнi позитиви. Слiд також вiдмiтити, що суб’єк�
тивнi (притаманнi українськiй економiцi) негативнi риси хол�
дингових компанiй можуть бути усунутi шляхом внесення вiд�
повiдних змiн до податкового, корпоративного законодавства та
законодавства про захист економiчної конкуренцiї.

1.2. Iñòîðiÿ ñòàíîâëåííÿ
õîëäèíãîâèõ êîìïàíié ó ñâiòi

Холдинговi компанiї в їх рiзновидах є поширеним ви�
дом органiзацiї корпоративного капiталу в свiтi. У цiй моногра�
фiї ми намагаємось здiйснити аналiз основних положень про
правовий статус холдингових компанiй США, Англiї та iнших
європейських країн. Такий вибiр обумовлений рядом чинникiв.
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По�перше, у цих країнах законодавство про холдинговi ком�
панiї є досить розвинутим, має свої традицiї i багату практику.
Деякий досвiд законодавчого регулювання можна було б запо�
зичити i для України, де законодавство про холдинговi компанiї
перебуває у станi розвитку. По�друге, статус холдингових компа�
нiй у цих країнах вiдрiзняється, i подекуди досить суттєво. При
порiвняльному аналiзi таких рiзних систем можна вiднайти для
нашої правової системи найбiльш прийнятнi норми права, якi
можна було б iмплементувати. Дослiдження цього юридичного
iнституту в рамках правового простору лише однiєї держави, на
нашу думку, було б далеко неповним.

Висвiтлимо основнi моделi створення холдингових компа�
нiй в зарубiжних країнах.

1.2.1. Ïðàâîâèé ñòàòóñ õîëäèíãîâèõ êîìïàíié
çà çàêîíîäàâñòâîì êðà¿í
àíãëîñàêñîíñüêî¿ ñèñòåìè ïðàâà

Виникнення холдингових компанiй у США пов’язують
з прийняттям антитрестового закону Шермана, який називався
«Акт, що має на метi захист торгових i комерцiйних iнтересiв
вiд незаконних обмежень та монополiй»1 (1980 р.), i можливос�
тями його обходу, оскiльки холдинговi компанiї були формально
самостiйними юридичними особами, що не входили до єдиного
об’єднання — тресту. Iснують рiзнi пiдходи щодо визначення
часу i мiсця виникнення асоцiйованих пiдприємств. Бiльшiсть
українських та росiйських вчених називають 1889 р., коли у Нью�
Йорку було прийнято закон, який дозволив створювати корпо�
рацiї заради однiєї мети: володiння акцiями iнших компанiй2.
Однак деякi американськi вважають, що виникнення холдинго�
вих компанiй вiдбулося набагато ранiше. Вiдповiдно до дослi�
дження, що проводив концерн Money Harvest у 1998 р., першi
холдинговi компанiї з’явилися близько 1830 р. серед залiзнич�
них компанiй, а потiм, мiж 1830 i 1860 рр., виникають телеграф�
нi та телефоннi холдинговi компанiї, такi як Western Union i the
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American Bell Telephone, що були предками сучасного холдин�
гового гiганта AT & T1.

Iз зазначеного випливає, що прийняття законодавства про
антитрести не зумовило виникнення холдингових компанiй, а
лише популяризувало вже давно iснуючий iнститут холдингу
i залежних пiдприємств, а їх виникнення було продиктовано на�
самперед економiчними умовами розвитку великих корпорацiй.

Американськi юристи визначають поняття холдингових ком�
панiй (holding company) таким чином: «Корпорацiя, при воло�
дiннi акцiями iншої корпорацiї, може мати такий процент акцiй
iншої корпорацiї, який дозволяє першiй контролювати операцiї
останньої. У такому випадку перша компанiя називається хол�
динговою, а iнша — дочiрньою, або тiєю, що управляється»2.

У США подiл асоцiйованих пiдприємств на види вiдбува�
ється залежно вiд процентної участi в статутному капiталi хол�
дингової компанiї, яка визначається в кожному штатi в Актi про
бiзнес корпорацiї штату по�рiзному. Узагальнюючи, можна ви�
дiлити такi види залежних вiд холдингової компанiї пiдприємств
у США: афiлiйована особа (affiliate) — будь�яка особа, що пря�
мо чи непрямо через одного чи двох посередникiв контролюєть�
ся обумовленою особою; асоцiйована особа (associate) — будь�
яка особа, 10% голосуючих акцiй якої прямо чи непрямо кон�
тролюються чи тримаються iншою особою; дочiрня особа (sudsi�
diary) — будь�яка особа, бiльшiстю голосуючих акцiй якої пря�
мо чи непрямо володiє iнша особа (п. 1, 3, 16 ст. 912, ст. 2554 Акта
про бiзнес корпорацiї Нью�Йорку3), i, як правило, для цього
необхiдно володiти 50% голосуючих акцiй такої компанiї4.

Голосуючий пакет акцiй (voting stock) за законодавством
США — це кiлькiсть акцiй, що у своїй сукупностi можуть бра�
ти участь у виборах директорiв (ст. 912 В. 17 Акта Нью�Йорку
про бiзнес корпорацiї). Повнiстю залежною дочiрньою компа�
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нiєю визнається компанiя, 95% голосуючих акцiй якої прямо чи
непрямо контролюються чи утримуються iншою особою, яка ви�
знається батькiвською (parent corporetion); якщо це банк, то ця
кiлькiсть дорiвнює 75% .

Пiдкреслимо, що у США поняття дочiрньої компанiї, як пра�
вило, пов’язано з володiнням контрольним пакетом акцiй, тодi
як, наприклад, у Нiмеччинi чи Англiї застосовуються й iншi фак�
тори при визначеннi цього поняття1. У США банкiвською хол�
динговою групою визнається корпорацiя, якiй належать 25%
голосуючих акцiй одного чи бiльше банкiв i яка контролює у
будь�який спосiб вибори бiльшостi ради директорiв банку чи по�
печителя банку. Рада керуючих Федеральної резервної системи
США встановила (пiсля повiдомлення та надання можливостi
для слухання), що корпорацiя справляє контрольний вплив на
менеджмент чи органи банку2.

Визначення фактичної залежностi в українських банках мiг
би виконувати Нацiональний банк України, для чого його в за�
конодавчому порядку слiд надiлити вiдповiдними повноважен�
нями.

Цiкавим i корисним надбанням англосаксонської системи
права є iнститут «пiднiмання корпоративної завiси» (lifting the
veil), або, як ще називають цю процедуру, — «свердлення кор�
поративної завiси» (piercing the corporate veil). Суть її полягає
в тому, що двi самостiйнi юридичнi особи перебувають нiби «пiд
завiсою»3, однак у деяких випадках компанiї, що входять до гру�
пи (тобто холдингова компанiя та дочiрнi) мають визнаватися
як єдине цiле, тобто вiдбувається процедура «пiднiмання завi�
си» i з’ясування справжньої сутностi юридичної особи, але таке
визнання можливе лише за рiшенням суду4.

Визнання групи компанiй одним суб’єктом господарських
(комерцiйних) вiдносин тягне, наприклад, вiдповiдальнiсть хол�
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дингової компанiї за боргами дочiрньої. Однак як американськi,
так i англiйськi суди не пiшли шляхом безумовного притягнен�
ня до вiдповiдальностi холдингiв за боргами їх дочiрнiх компа�
нiй1. У цьому випадку в американськiй моделi застосовується
iндивiдуальний пiдхiд. «Пiдняття корпоративної завiси» є фено�
меном прецедентного права в США, оскiльки, як правило, зако�
нами штатiв передбачена абсолютнiсть обмеженої вiдповiдаль�
ностi холдингових компанiй2.

З огляду на вищевикладене ми не згоднi з тим, що треба ви�
лучити ч. 6 ст. 126 ГК3. Як вiдомо, вiтчизняний законодавець пi�
шов шляхом закрiплення вiдповiдальностi холдингових компа�
нiй перед дочiрнiми пiдприємствами. Вказана норма встановлює,
що, якщо з вини холдингової компанiї дочiрнiм пiдприємством
укладено (здiйснено) невигiднi для нього угоди або операцiї, то
холдингова компанiя повинна компенсувати завданi дочiрньо�
му пiдприємству збитки. Останнi вiдшкодовуються лише дочiр�
ньому пiдприємству, над яким здiйснюється прямий контроль
(у силу переважної участi в статутному капiталi або органах
управлiння товариства — ч. 3 ст. 126 ГК). Випадки непрямого
контролю (коли, наприклад, у силу договору про пiдпорядку�
вання встановлюється контроль над господарюючим суб’єктом
i, фактично, пiдприємства перетворюються, вiдповiдно на хол�
дингову компанiю та дочiрнє пiдприємство) ст. 126 ГК не перед�
бачає. Проблемнiсть такої вiдповiдальностi вже розглядалася в
українськiй юридичнiй лiтературi4.

Сучасне англiйське законодавство про групи компанiй, по�
рiвняно з початковим варiантом (який мiститвся в Актi про ком�
панiї 1948 року), iстотно змiнилося пiд впливом європейського
законодавства (у бiк розширення переліку випадкiв визнання
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компанiї дочiрньою)1. Згiдно зi змiнами, якi були внесенi в Акт
про компанiї у 1985 р., 1989 р. з метою приведення англiйського
законодавства у вiдповiднiсть до вимог Європейського Спiв�
товариства, пiд термiном дочiрньої компанiї тепер розумiється
(ст. 144 Акта про компанiї 1989 року) дочiрня компанiя S iншої
компанiї H, яка є холдингом стосовно першої, якщо виконуєть�
ся хоча б одна з умов: а) компанiя H утримує будь�яку бiль�
шiсть голосiв у компанiї S; б) компанiя H здiйснює контроль над
процесом голосування на засiданнi ради директорiв компанiї S ;
в) компанiя H є одним iз членiв компанiї S i контролює само�
стiйно чи спiльно з iншими акцiонерами чи членами, у силу
укладення з ними угоди, будь�яку бiльшiсть голосiв компанiї S ;
г) компанiя S є дочiрньою компанiєю iншої компанiї, яка, в свою
чергу, є дочiрньою компанiєю iншої компанiї H, яка i є холдин�
говою i має право визначати дiяльнiсть компанiї S2.

На сьогоднiшнiй день таке визначення холдингової компанiї
є одним iз найбiльш повних у законодавствi зарубiжних країн.
На нашу думку, українському законодавцю варто було б запози�
чити передбачений Актом про компанiї 1985 останнiй випадок
виникнення холдингових зв’язкiв. При створеннi групи компа�
нiй нормальним явищем є контроль холдингової компанiї над до�
чiрньою, яка, у свою чергу, контролює iнше дочiрнє пiдприєм�
ство. Тому ми пропонуємо передбачити такий випадок виник�
нення вiдносин контролю мiж пiдприємствами i в практиці гос�
подарювання в Українi, для чого внести змiни до ч. 3 ст. 126 ГК.

У п. 4.2 Додатка 10а Акта про компанiї 1985 року мiстить�
ся положення щодо змiсту «договору про контроль» («control
contract»), пiд яким розумiється «контракт у письмовiй формi,
який пiдтверджує права: а) передбаченi в авторизованому будь�
яким способом статутi чи договорi дочiрнього пiдприємства, у
вiдповiдностi до яких цi права може бути реалiзовано; б) пра�
во, за яким дочiрнє пiдприємство утворено» (це не стосується
випадкiв, коли iснує фактичний переважний вплив). За допо�
могою такого контракту холдингова компанiя може справляти
вплив на управлiнськi i фiнансовi органи дочiрнього товариства
(п. 4.1 Додатка 10а). На нашу думку, такий приклад є ще одним
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свiдченням необхiдностi включення до перелiку випадкiв утво�
рення дочiрнього пiдприємства випадок, про який уже йшлося
в лiтературi1.

Англiйському праву вiдомий i такий iнститут, як 100�вiдсот�
кова дочiрня компанiя. Бiльше того, господарськi вiдносини з
такою компанiєю для холдингової компанiї мають деякi прiори�
тети. Наприклад, не вважається угодою щодо майна, яке має ве�
лику цiну (i не потребує згоди членiв холдингової компанiї на
її укладення), угода мiж холдинговою компанiєю та однiєю з її
дочiрнiх компанiй зi 100�вiдсотковою участю або мiж дочiр�
нiми компанiями, 100% акцiй яких належать однiй i тiй самiй
холдинговiй компанiї (ст. 321 (2) Акта про компанiї 1985 року).
I це зрозумiло, оскiльки в данiй ситуацiї холдингова компанiя
має у власностi корпоративнi права на всю дочiрню компанiю,
а вiдтак, остання фактично перетворюється у щось на зразок фi�
лiалу, але зберiгає статус юридичної особи. На нашу думку, та�
кий досвiд варто врахувати в майбутньому законi України «Про
акцiонернi товариства».

Згiдно iз ст. 23 Акта про компанiї 1985 року дочiрня компа�
нiя, як правило, не може бути членом холдингової компанiї (тоб�
то забороняється взаємна участь асоцiйованих пiдприємств). Се�
ред iнших питань Акт про компанiї Англiї регулює порядок ви�
дачi позик мiж холдинговою та дочiрнiми компанiями (статтi 330,
336 (а) та порядок проведення фiнансового та виробничого кон�
тролю холдингової компанiї над дочiрньою.

Щодо проблеми вiдповiдальностi холдингової компанiї за
боргами дочiрнiх пiдприємств, то англiйське законодавство i
доктрина виходять iз того, що: кожна компанiя є вiдокремле�
ною юридичною особою; її акцiонери несуть обмежену вiдповi�
дальнiсть незалежно вiд того, який процент акцiй їм належить;
кредитори певної компанiї мають право подавати позови лише
проти цiєї компанiї, а директори компанiї мають дiяти лише в
iнтересах своєї компанiї2.
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1.2.2. Ïðîáëåìè çàêîíîäàâ÷îãî ðåãóëþâàííÿ
äiÿëüíîñòi õîëäèíãîâèõ êîìïàíié
â ªâðîïåéñüêîìó Ñîþçi

Тепер перейдемо до розгляду правового статусу групи
компанiй в Європейському Союзi. У країнах Європи 70% пiд�
приємств входять до рiзних груп компанiй1. Правова система ЄС
подiляється на двi складовi: нацiональне законодавство країн�
учасниць ЄС i загальноєвропейське законодавство. Рiвень роз�
витку нацiонального законодавства стосовно груп компанiй чи
холдингових компанiй рiзний. Наприклад, у Нiмеччинi концер�
не право добре розроблене, воно спирається i на власнi iсторич�
нi традицiї, i на ґрунтовну наукову розробку проблеми2. В iнших
європейських країнах вiдповiдне законодавство не отримало та�
кого розвитку (в усякому разi порiвняно з нiмецьким)3 з ряду
причин, у тому числi через вiдносно низький рiвень концентра�
цiї капiталу.

Iз 70�х рр. i аж до початку 90�х рр. точилися тривалi дискусiї
з приводу прийняття Дев’ятої директиви ЄС про групи ком�
панiй, яка мала за основу нiмецьку модель. Головнi iдеї цьо�
го нормативного акта полягали в такому: через вжиття певних
формальних заходiв, можна управляти групою як єдиним цiлим;
захищається меншiсть у групi; група як єдине цiле повинна вiд�
повiдати за борги всiх компанiй, що входять до її складу4. Право
деяких європейських країн, наприклад Англiї, не може сприй�
няти такий status quo, а тому європейське право про компанiї по�
ки перебуває у станi становлення. Варто зауважити, що захист
iнтересiв меншостi невигiдний для європейських гiгантiв, а тому
вони не поспiшають з лобiюванням зазначеної директиви.

Коротко розглянемо деякi нормативнi акти ЄС, якi стосу�
ються групи компанiй. Основним спецiалiзованим актом ЄС
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про групи компанiй є Сьома директива «Про консолiдовану звiт�
нiсть» вiд 13 червня 1983 р. № 83/3491, в якiй встановлюють�
ся особливостi ведення бухгалтерської звiтностi та оформлен�
ня компанiй, що входять до так званих груп компанiй, порiвня�
но з правилами, встановленими Четвертою директивою ЄС «Про
рiчну звiтнiсть, яка регулює питання бухгалтерської звiтностi
для всiх iнших компанiй» вiд 25 липня 1978 р. № 78/660. Важ�
ливим є визначення термiна «група компанiй». Групу становлять
компанiї, якi перебувають у такiй ситуацiї: компанiя (материн�
ське товариство) має бiльшiсть голосуючих акцiй в установ�
чому капiталi iншої компанiї (дочiрнього товариства); або має
право призначати чи припиняти повноваження бiльшостi членiв
органiв дочiрнього товариства; або має можливiсть здiйснювати
переважний вплив на дiяльнiсть дочiрнього товариства в резуль�
татi положень контракту чи установчих документiв. Головною
вiдмiнною рисою Сьомої директиви про консолiдовану звiтнiсть
є положення, згiдно з яким у бухгалтерськiй консолiдованiй
звiтностi не дублюються активи i пасиви, що припадають на гос�
подарськi операцiї, якi вiдбуваються в межах групи компанiй.
Тобто в консолiдованiй звiтностi вiдображаються виключно опе�
рацiї з третiми особами.

Статут Європейського товариства2 (далi — Статут ЄТ) став
ще одним актом ЄС, що регулює правове становище холдинго�
вих компанiй.

Вiдмiтимо, що Статут ЄТ передбачає чотири шляхи створен�
ня європейської компанiї. Регламент передбачає 4 способи утво�
рення Європейської компанiї, утворення шляхом злиття кiлькох
акцiонерних товариств, якщо хоча б два з них пiдпорядковують�
ся праву рiзних держав�членiв ЄС. Визначення холдингової ком�
панiї у Статутi ЄТ вiдсутнє. Iз системного аналiзу випливає, що
холдингове ЄТ — це юридична особа (ч. 3 ст. 1), що створюєть�
ся АТ i ТОВ вiдповiдно до права держави�члена, якi мають за�
реєстроване мiсцезнаходження i центральну адмiнiстрацiю на те�
риторiї Спiвтовариства, можуть створювати холдингове ЄТ, якщо
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хоча б два з них: (a) регулюються правом рiзних держав�членiв,
або (b) протягом як мiнiмум двох рокiв мають дочiрнє товариство,
яке регулюється правом iншої держави�члена, або фiлiю, розта�
шовану в iншiй державi�членi (ч. 2 ст. 2). Товариства�засновни�
ки продовжують своє iснування (абз. 2 ч. 1 ст. 32). Пiдписний
капiтал холдингового ЄТ має складати не менше 120 000 євро.

Органи управлiння або виконавчi органи товариств, що бе�
руть участь у цiй операцiї, мають скласти проект умов створен�
ня холдингового ЄТ. Цей проект має включати звiт з пояснен�
ням та обґрунтуванням юридичних та економiчних аспектiв
створення та зазначенням наслiдкiв прийняття форми холдин�
гового ЄТ для акцiонерiв та працiвникiв. Цей проект має також
мiстити iнформацiю, передбачену статтями 20 (1) (a), (b), (c),
(f), (g), (h), (i), та встановлювати мiнiмальну частку акцiй у кож�
ному iз зазначених товариств, яку акцiонери повинні передати
на створення холдингового ЄТ. Ця частка має складатись з ак�
цiй, якими надається бiльше 50% постiйних прав голосу. Тобто
мiнiмум 50% голосуючих акцiй товариства�засновника має бу�
ти передано до холдингового ЄТ.

За мiсяць до проведення загальних зборiв кожний засновник
повинен у порядку, передбаченому нацiональним правом кож�
ної держави�члена, оприлюднити iнформацiю про проект умов
створення холдингового ЄТ, що вивчається експертами, призна�
ченими вiдповiдно до нацiональних положень держав�членiв ЄС.
Залучення працiвникiв до холдингового ЄТ має вiдбуватися у
порядку, встановленому Директивою 2000/86/ЄС.

Акцiонерам товариств, що беруть участь в операцiї, має на�
даватися строк у три мiсяцi для повiдомлення останнiх щодо
своїх намiрiв вкласти свої акцiї у створення холдингового ЄТ.
Перебiг строку починається з дати остаточного визначення умов
створення холдингового ЄТ вiдповiдно до ст. 32. Акцiонери, якi
передали свої акцiї для створення ЄТ, отримують акцiї у холдин�
говому ЄТ.

Низка iнших особливостей стосується процедур створення
холдингового ЄТ. Держава�член ЄС може застосовувати норми
нацiонального законодавства щодо захисту меншостi власникiв
акцiй, якi заперечують проти утворення холдингу (ст. 34).

Разом з тим, крiм згадки про дочiрнi товариства, Статут ЄТ
жодним чином не регулює їх створення та дiяльнiсть, вiдсила�
ючи до нацiонального законодавства (ст. 36).
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Серед перспектив регулювання статусу груп компанiй в ЄС
можна видiлити: 1) створення механiзмiв, якi забезпечували б
максимальне розкриття фiнансової та нефiнансової iнформа�
цiї про дiяльнiсть групи; 2) розробка спецiальної директиви з
питань менеджменту компанiй, якi входять до складу групи;
3) обмеження можливостi компанiй, якi пройшли лiстинг, бра�
ти участь у пiрамiдах1.

Рiзноманiтнi види об’єднання капiталiв пiдприємств є досить
поширеними в Нiмеччинi. Хоч поняття холдингової компанiї
не вживається в її законодавствi, однак конструкцiя пов’язаних
пiдприємств є близькою до першої. У нiмецькiй юридичнiй лi�
тературi пiдприємницькi групи розглядаються як види об’єд�
нань, у котрих однi суб’єкти є залежними вiд iншого i можуть
впливати на його дiяльнiсть внаслiдок певного юридичного фак�
ту2. Це такi «монстри бiзнесу», як Фольксваген група, Мерседес
Бенц, Сiменс. У Нiмеччинi такi пiдприємницькi об’єднання на�
зиваються пов’язаними пiдприємствами (особами), чiльне мiсце
серед яких займають концерни (Konzern).

Згiдно iз ст. 15 Акцiонерного закону Нiмеччини пов’язанi
пiдприємства — це самостiйнi у правовому аспектi пiдприєм�
ства, що перебувають в управлiннi власникiв бiльшої частки
участi, а також пiдприємствами, що беруть участь з бiльшiстю
голосiв, а також залежними та головними пiдприємствами, що
входять до концерну або є сторонами в пiдприємницькому до�
говорi. Стаття 18 згаданого Закону визначає концерн як об’єд�
нання пов’язаних мiж собою пiдприємств, де головне здiйснює
щодо iнших вплив, який встановлюється або внаслiдок укла�
дення договору про пiдкорення (Beherrschungsvertrag, ст. 291),
або без його укладення (ч. 2 ст. 18).

Головуюче пiдприємство є Концерном�матiр’ю (Konzernmut�
ter) (його ще називають Материнським пiдприємством (Mutter�
gesellschaft), а пiдпорядковане — Дочiрнiм товариством (Toch�
tergesellschaft). З юридичним статусом груп нiмецька наукова
лiтература пов’язує таку правову категорiю, як конфлiкт кон�
церну3. Через наявнiсть мiж пiдприємствами концерних зв’яз�
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кiв дочiрнi пiдприємства не є повнiстю автономними i не можуть
задовольнити всi свої iнтереси, оскiльки повиннi пiдкорятися
загальному iнтересу концерну: участь у дiяльностi дочiрнього
пiдприємства повнiстю вирiшується материнським пiдприєм�
ством, але в рамках пiдприємницького договору.

Iснують два види концерну.
Першим є договiрний концерн (Unternehmensvertrag), в яко�

му дочiрнє товариство передає материнському товариству час�
тину свого прибутку для управлiння; в свою чергу, материнське
товариство надає дочiрньому певнi привiлеї (наприклад реклам�
нi, маркетинговi або знижки) або проценти вiд прибутку. У та�
кому концернi вiдбувається обмiн взаємними привiлеями, що
робить таку конструкцiю привабливою як для дочiрнього, так i
материнського пiдприємства. У певнi строки акцiонерам дочiр�
нього товариства має бути надана iнформацiя про те, що їх то�
вариство пiдписало договiр, який можна укласти лише у випад�
ку, коли за нього проголосувало 2/3 вiд бiльшостi голосiв акцiо�
нерiв (ст. 293).

Другим видом є фактичний концерн (faktisch Konzern), який
створюється не на пiдставi договору, а в силу належностi пере�
важного пакета акцiй дочiрнього товариства материнському то�
вариству. В такому концернi не треба укладати договору, оскiль�
ки вiдносини контролю�пiдпорядкування мiж пiдприємствами
складаються на основi фактичних обставин.

У Нiмеччинi договiр про створення концерну складається з:
балансу концерну, розрахункiв доходу i збиткiв i фактично са�
мого договору про створення концерну, якi разом створюють со�
бою єднiсть, що заснована на фiнансовій i господарській дiяль�
ності учасникiв концерну (ч. 1 ст. 290 Нiмецького торговельного
уложення). На нашу думку, перелiченi документи можна було б
застосовувати у формi локальних нормативних актiв для орга�
нiзацiї господарської дiяльностi групи холдингових компанiй.

На вiдмiну вiд англосаксонської системи права, де вiдповi�
дальнiсть холдингових компанiй за боргами дочiрнiх пiдпри�
ємств законодавчо не визначена, у Нiмеччинi передбаченi випад�
ки, коли така вiдповiдальнiсть можлива (механiзм розглянуто у
розд. 2.3).

Статус холдингових компанiй у зарубiжних країнах регу�
люється по�рiзному, i окремi положення їх законодавства було б
доцiльно застосовувати в Українi, беручи до уваги нацiональну
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специфiку. Одним iз таких запозичень має стати доповнення
низки критерiїв для визнання суб’єкта господарювання хол�
динговою компанiєю (про деякi з них вже йшлося в юридичнiй
лiтературi, про що сказано вище). Наприклад, як для англосак�
сонської, так i для європейської систем права характерним кри�
терiєм при визначеннi поняття холдингової компанiї є не тiльки
контроль над статутним фондом чи органами дочiрнього пiд�
приємства, а й iншi випадки (пiдписання договору про створен�
ня концерну; ситуацiя, коли одна компанiя є дочiрньою компа�
нiєю iншої компанiї, яка, в свою чергу, є дочiрньою компанiєю
другої компанiї, що i є холдинговою i має право визначати дiяль�
нiсть першої компанiї тощо).

Певний iнтерес для практики правозастосування в Українi
становлять договори про створення концернiв, якi застосову�
ються у Нiмеччинi. Українському законодавцю варто було б та�
кож звернути увагу на напрямки реформування європейського
законодавства про групи компанiй. Подальше вивчення досвiду
зарубiжних країн необхiдне для реформування нацiонального
законодавства про холдинговi компанiї, зокрема, при роботi над
реформуванням Закону України «Про холдинговi компанiї» та
Проекту закону України «Про акцiонернi товариства».

1.3. Iñòîðiÿ ñòàíîâëåííÿ
õîëäèíãîâèõ êîìïàíié â Óêðà¿íi

У цьому пiдроздiлi ми розглянемо iсторiю становлення
холдингових компанiй України, для того, щоб показати їх ево�
люцiю i можливi шляхи розв’язання проблем, що виникають при
їх функцiонуваннi. Рiч у тому, що холдинговi компанiї не з’яви�
лися на пустому мiсцi. Тi чи iншi прототипи холдингових ком�
панiй iснували у формi синдикатiв, трестiв, об’єднань пiдпри�
ємств.

Становлення прототипiв холдингових компанiй на теренах
України можна подiлити на чотири етапи: дореволюцiйний, ра�
дянський, перiод становлення незалежностi України, етап пiсля
прийняття ГК. Зупинимося на їх основних рисах.

1.3.1. Ïðîòîòèïè õîëäèíãîâèõ êîìïàíié
â ïðàâi äîðåâîëþöiéíî¿ Ðîñi¿

У дореволюцiйнiй Росiї понять «холдинговi компанiї»
та «дочiрнi пiдприємства» як таких не було, однак у цей перiод,
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на фонi становлення капiталiстичних вiдносин, спостерiгається
розвиток деяких форм об’єднань, що за своєю суттю нагадують
холдинговi групи.

На думку деяких росiйських дореволюцiйних вчених, пiд�
приємницькi союзи не були достатньо розвинутi i законодавчо
врегульованi в Росiї порiвняно iз законодавством європейських
країн, як того потребували об’єктивнi економiчнi передумови1.
Поняття залежних (союзних i взаємоучасних) товариств аналi�
зувалися здебiльшого на прикладах нiмецьких корпорацiй2, хоча
прообрази холдингових компанiй вже з’являлися. Так, Г. Ф. Шер�
шеневич писав, що «учасниками акцiонерного товариства мо�
жуть бути особи як фiзичнi, так i юридичнi, наприклад, банк
придбаває певну визначену кiлькiсть залiзничних акцiй»3. Тоб�
то економiчнi передумови для створення iнституту холдингових
компанiй вже склалися, i на початку XX ст. майже всi працi
юристiв з торгового права так чи iнакше торкалися питання
розвитку союзiв пiдприємств у Росiї.

Серед союзiв пiдприємств (цей термiн характеризував усi ви�
ди об’єднань i груп пiдприємств у дореволюцiйнiй Росiї)4 юри�
дична природа картелiв, синдикатiв i трестiв найбiльш подiбна
до груп холдингових компанiй. Картелi i синдикати утворюва�
лися на договiрнiй основi i мали на метi монополiзацiю ринку5

або усунення чи обмеження вiльної конкуренцiї у виробництвi
чи збутi продукцiї6. Щодо природи трестiв, то позицiї вчених з
цього питання подiлилися на двi групи:

— за першою групою, трест — це об’єднання, до якого вхо�
дять пiдприємства, якi втрачають господарську самостiйнiсть,
стають частиною нової органiзацiї i пiдкоряються у своїй дiяль�
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ностi вказiвкам, що виходять з центрального управлiння (Рунд�
штейн, Шершеневич, раннi роботи Камiнки)1;

— вченi, що дотримувалися другої позицiї вважали, що трест
є лише економiчним ефектом (який можна спостерiгати i в син�
дикатах), який досягається в трестi за допомогою переходу ак�
цiй компанiї, що трестується, у руки одного пiдприємства, що
стоїть над ним (Венедиктов, пiзнi роботи Камiнки)2.

Отже, якщо синдикати можна трактувати як прототипи хол�
дингових груп, залежнiсть в яких виникала на основi договору,
то в трестах вона виникала на основi одноособового володiння
компанiєю акцiями iнших компанiй.

Подiбно до США та Нiмеччини, в Росiї поширюється iнсти�
тут контролюючого пiдприємства (на зразок холдингових ком�
панiй у США). Наприклад, А. В. Венедиктов ще в 1914 р. писав,
що в статутах компанiй з’являється стаття, «яка дозволяє ком�
панiї придбавати акцiї iнших товариств», «а в доповiдях прав�
лiнь i протоколах загальних зборiв все частiше зустрiчаються
вказiвки на вже iснуючi факти контролювання акцiонерними
пiдприємствами iнших компанiй»3. Тобто процес становлення
холдингових груп уже було розпочато.

1.3.2. Òðåñòè òà îá’ºäíàííÿ ïiäïðèºìñòâ
ó ÑÐÑÐ

Другий етап характеризується завуальованим i видозмi�
неним становленням законодавства про групу компанiй спочат�
ку у формi трестiв, а потiм об’єднань пiдприємств. Ми пiдтри�
муємо думку I. С. Шиткiної, що радянськi трести мають схожiсть
iз холдинговими компанiями4, i наводимо свої аргументи для її
пiдтвердження. Прототипи сучасних холдингових компанiй так
чи iнакше передбачалися в радянському законодавствi, хоч i в
дуже видозмiненому виглядi.

На наш погляд, трести в СРСР за своєю природою дуже
нагадували конструкцiю групи пiдприємств холдингового ти�
пу (хоч радянськi цивiлiсти i «вiдхрещувалися» вiд такої схо�
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жостi)1, але визнавали, що «капiталiстичний трест (у тому чис�
лi й холдинговi компанiї — I. Л.) — є аналогiчним радянському
тресту юридично єдиним пiдприємством, а пiдприємства, що
входять до його складу, позбавленi юридичної самостiйностi, —
аналогiчно окремим заводам радянського тресту»2.

Згiдно iз ст. 2 Положення про державнi трести3 (далi — По�
ложення) трестом визнавалося державне промислове пiдприєм�
ство, засноване, на базi особливого статуту, у виглядi формаль�
но самостiйної господарської одиницi, яке перебувало у вiданнi
однiєї, вказаної в статутi, державної установи i дiяло на засадах
комерцiйного розрахунку згiдно з плановими завданнями, що
затверджуються згаданою вище установою. У ст. 6 Положення
зазначалося, що до складу тресту входять одне чи бiльше вироб�
ничих пiдприємств (фабрик, заводiв, рудникiв), перелiчених у
його статутi (такi пiдприємства отримали статус юридичної осо�
би пiсля 1930 р.). Таким чином, складалася група взаємопов’я�
заних осiб: державна установа (яка фактично керувала трестом, а
через нього — i пiдприємствами), трест (який керувався устано�
вою i сам керував пiдприємствами, що входили до його складу)
i далi — пiдприємства тресту. Така конструкцiя нагадує конструк�
цiю дочiрньої компанiї iншої дочiрньої компанiї в Англiї4. За та�
кої схеми побудови ланцюга економiчних зв’язкiв по господар�
ськiй вертикалi забезпечувалося оптимальне керiвництво низови�
ми суб’єктами вищими суб’єктами (головним або контролюючим
пiдприємством у структурi холдингу, а в СРСР — мiнiстерства�
ми). Така конструкцiя фактично була запозичена з англосаксон�
ської системи права5. У юридичнiй лiтературi 20�х рр. минулого
столiття навiть обговорювалося питання перетворення трестiв
на концерни6, однак ця iдея так i залишилися на паперi.
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Особливiстю конструкцiї трестiв згодом стало те, що в де�
яких випадках на трести можна було «покласти вiдповiдаль�
нiсть за боргами пiдприємства (що входило до його складу —
I. Л.) i навпаки»1. Конструкцiя вiдповiдальностi тресту за бор�
гами пiдприємства в СРСР дещо нагадує вiдповiдальнiсть кон�
тролюючого пiдприємства за боргами дочiрнього, встановлену
ст. 126 ГК.

Стаття 4 Положення про акцiонернi компанiї2 дозволяла вiд�
кривати акцiонерним товариствам пiдсобнi пiдприємства, при�
роду яких можна порiвняти з унiтарними пiдприємствами, що
утворюються на пiдставi ст. 9 ЗУ «Про господарськi товариства».
Вони вiдкривалися за рiшенням власника (акцiонерного това�
риства), але з дозволу вiдповiдних державних органiв, для задо�
волення власних потреб товариства.

Як специфiчну головну особу стосовно iнших пiдприємств
можна охарактеризувати об’єднання пiдприємств, яке було єди�
ним виробничо�господарчим комплексом, що складався з про�
мислових пiдприємств, науково�дослiдних та iнших органiзацiй3.
До об’єднань входило два типи учасникiв: структурнi одиницi i
пiдприємства. Структурним одиницям об’єднання могло нада�
ватися право укладати господарськi договори, а пiдприємства
керувалися об’єднанням, яке здiйснювало щодо них функцiї ви�
щого органу4. Таким чином, об’єднання нагадували асоцiйованi
пiдприємства з рiзним ступенем залежностi учасникiв (з рiзним
правовим статусом).

Об’єднання i пiдприємства утворювали господарську систе�
му5, яка фактично була групою залежних пiдприємств, очолюва�
ною вищим органом. Г. В. Пронська визначала галузеву госпо�
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дарську систему як «складний пiдроздiл державного механiзму,
який затверджується державою у складi визначеного комплек�
су пiдприємств i органiзацiй та вiдповiдного вищого органу в га�
лузевому масштабi, який дiє вiдповiдно до державного плану на
засадах господарського розрахунку та виконує свої функцiї в єди�
ному правовому режимi в порядку реалiзацiї компетенцiї госпо�
дарських органiв, якi складають цей пiдроздiл»1.

У юридичнiй лiтературi також обговорювалося питання що�
до вiдведення особливої ролi в об’єднаннi пiдприємств головно�
му пiдприємству, яке ставало головним «у силу особливої ролi
органiзатора в групi об’єднання пiдприємств, що буває лише то�
дi, коли до одного заводу тяжiють iншi пiдприємства, які пере�
бувають з ним у постiйних виробничих зв’язках»2.

На вiдмiну вiд класичного контролю за дочiрнiми пiдприєм�
ствами за рахунок корпоративних важелiв управлiння в країнах
ринкової економiки, в радянських об’єднаннях i трестах кон�
троль здiйснювався за рахунок затвердження на рiвнi постанов
державних органiв загальних принципiв контролю одних суб’єк�
тiв господарювання над iншими. А потiм цей самий принцип
установлювався i в статутах вiдповiдних об’єднань i пiдприємств.
Аналогiю можна простежити, наприклад, у ст. 1 а Сьомої дирек�
тиви ЄС, що визначає дочiрню компанiю як таку, на яку може
справляти вирiшальний вплив iнша компанiя за рахунок закрiп�
лення в статутi першої вiдповiдного положення3.

Пiдводячи пiдсумки аналiзу прототипу холдингових ком�
панiй в СРСР, слiд зауважити, що вiдносини мiж трестами i
об’єднаннями (а також i державними установами) з пiдпоряд�
кованими їм пiдприємствами нагадують, швидше, холдингову
групу, нiж об’єднання пiдприємств, оскiльки мiж ними склада�
лися вiдносини залежностi (ч. 2 ст. 126 ГК), а не координацiї,
як у сучасних об’єднаннях (ч. 1 ст. 118 ГК). I незважаючи на
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планово�адмiнiстративнi методи управлiння в господарських си�
стемах, трестах та об’єднаннях схема побудови цих груп нага�
дує холдинговi групи i залежнi пiдприємства в країнах ринкової
економiки.

1.3.3. Ðîçâèòîê çàêîíîäàâñòâà
ïðî õîëäèíãîâi êîìïàíi¿ â Óêðà¿íi

На третьому етапi розвитку холдингових компанiй — у
перiод становлення незалежностi України впровадження iнсти�
туту холдингових компанiй як таких уперше зафiксовано у ст. 7
Закону СРСР вiд 4 липня 1990 р. «Про пiдприємства в СРСР»,
яка надавала пiдприємствам право створювати дочiрнi пiдпри�
ємства з правом юридичних осiб. Ця стаття лише закрiплювала
таку органiзацiйно правову норму, як згодом i ЗУ «Про госпо�
дарськi товариства», в якому було встановлено право господар�
ських товариств створювати дочiрнi пiдприємства унiтарного
типу.

Частина 3 п. 2 ст. 11 Основ цивiльного законодавства СРСР
(якi не дiяли на територiї України, але справили вплив на пода�
льше формування українського права)1 серед юридичних осiб,
на майно яких їх засновники зберiгають право власностi або
будь�яке iнше речове право, називає дочiрнi (залежнi) пiдпри�
ємства. Пункт 2 ст. 22 Основ визнавав дочiрнiм пiдприємством
«юридичну особу iншого пiдприємства, створену шляхом пере�
дачi їй частини свого майна у повне господарське вiдання. За�
сновник має затверджувати статут дочiрнього пiдприємства, при�
значає його керiвникiв та здiйснює iншi права власника, перед�
баченi законодавчими актами про пiдприємства».

Дана стаття була досить чiтко прописана i, на вiдмiну вiд
ЗУ «Про господарськi товариства» 1991 року, встановлювала
конкретнi права засновника та дочiрнього пiдприємства. Влас�
ником дочiрнього пiдприємства визнавався засновник, а цiлiс�
ний майновий комплекс дочiрнього пiдприємства перебував у
останнього, як правило, на правi повного господарського вiдан�
ня, причому засновник не вiдповiдав за боргами дочiрнього пiд�
приємства, що, на нашу думку, було недоцiльним, якщо брати
до уваги, що вiн був власником такого пiдприємства. Згiдно з ч. 3
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ст. 6 постанови Верховної Ради СРСР1 фiлiї, створенi до 1 сiчня
1992 р., якi користувалися правами юридичної особи, мали бу�
ти реорганiзованi в самостiйнi органiзацiї, дочiрнi пiдприємства
чи фiлiї без прав юридичної особи.

Державна програма приватизацiї 1992 року2 в ч. 1 ст. 3.3 се�
ред посередникiв приватизацiї називала i холдинги (щоправда,
нiякого нормативного визначення цiєї категорiї на той час не бу�
ло), а ч. 4 ст. 3.3 дозволяла холдингам вiд свого iменi та за свiй
рахунок придбавати, з урахуванням антимонопольного законо�
давства, контрольнi пакети акцiй пiдприємств, що приватизу�
ються. Державна програма приватизацiї на 1994 р. згадує хол�
динги серед суб’єктiв приватизацiї3, а в ЗУ «Про приватизацiю
майна державних пiдприємств» 1992 року легального визначен�
ня холдингової компанiї на той час ще не iснувало. На жаль, у
перший перiод становлення господарського законодавства неза�
лежної України досить часто не було законодавчого визначен�
ня видiв асоцiйованих пiдприємств, але їх поняття вже активно
використовувалися в законодавствi (у тому числi поняття унi�
тарних дочiрнiх пiдприємств). Загалом «доля» дочiрнiх пiдпри�
ємств в Українi складалася нелегко. Наприклад, лише у 1998 р.
(пiсля семи рокiв з часу прийняття ЗУ «Про господарськi това�
риства») Лiцензiйна палата України надала роз’яснення орга�
нам державної реєстрацiї, що створення дочiрнiх пiдприємств є
правомiрним4.

На основi ст. 24 Декрету КМУ «Про режим iноземного iнве�
стування»5 пiдприємствами з iноземними iнвестицiями була ство�
рена досить велика кiлькiсть дочiрнiх пiдприємств. Проте ЗУ
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1 Постановление Верховного Сонета СРСР «О введении в действие Основ
гражданского законодательства Союза ССР и республик» от 31 апреля 1991 г.
№ 2212�1 // ВВС. — 1991. — № 26. — Ст. 734.

2 Постанова Верховної Ради України «Про Державну програму приватиза�
цiї майна державних пiдприємств» вiд 7 липня 1992 р. № 2545�XII // ВВР. —
1992. — № 38. — Ст. 567.

3 Пункт 3.4 Постанови Верховної Ради України «Про Державну програ�
му приватизацiї» вiд 26 сiчня 1994 р. № 3876�12 // ВВР. — 1994. — № 19. —
Ст. 113.

4 Музичук В. Дочiрнi пiдприємства. Право на життя // Галицькi кон�
тракти. — 1998. — 21 листопада. — С. 9.

5 Декрет КМУ «Про режим iноземного iнвестування» вiд 20 травня
1993 р. № 55�93 // УК. — 1993. — 5 червня.



«Про режим iноземного iнвестування»1 вже не передбачав такої
форми пiдприємств. Для пiдприємств з iноземними iнвестицiя�
ми тривалий час діяли деякi пiльги в оподаткуваннi, згодом ска�
сованi ЗУ «Про усунення дискримiнацiї в оподаткуваннi суб’єк�
тiв пiдприємницької дiяльностi, створених з використанням май�
на та коштiв вiтчизняного походження»2, а Конституцiйний Суд
України визначив, що положення ч. 1 ст. 5 згаданого Закону у
взаємозв’язку з iншими його положеннями є пiдставою як для
вiдмови в наданнi, так i для припинення ранiше наданих пiльг у
сферi валютного i митного регулювання та справляння подат�
кiв, зборiв (обов’язкових платежiв) пiдприємствам з iноземними
iнвестицiями, їх дочiрнiм пiдприємствам, а також фiлiям, вiддi�
ленням, iншим вiдокремленим пiдроздiлам, включаючи постiй�
нi представництва нерезидентiв, незалежно вiд часу внесення
iноземних iнвестицiй та їх реєстрацiї3.

Новою вiхою у дiяльностi холдингових компанiй стало ви�
дання Указу Президента України «Про холдинговi компанiї, що
створюються в процесi корпоратизацiї та приватизацiї»4, який
вперше на теренах України дав тлумачення дочiрнього товари�
ства та холдингової компанiї, хоч i недостатньо повно регулю�
вав порядок створення та функцiонування цих суб’єктiв госпо�
дарювання5.

37

ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÐÀÂÎÂÎ¯ ÏÐÈÐÎÄÈ ÕÎËÄÈÍÃÎÂÈÕ ÊÎÌÏÀÍIÉ

1 ЗУ «Про режим iноземного iнвестування» вiд 19 березня 1996 р. // ВВР. —
1996. — № 19. — Ст. 80.

2 ЗУ «Про усунення дискримiнацiї в оподаткуваннi суб’єктiв пiдприєм�
ницької дiяльностi, створених з використанням майна та коштiв вiтчизняно�
го походження» вiд 17 лютого 2000 р. № 1457�III // ВВР. — 2000. — № 12. —
Ст. 97.

3 Пункт 1.2 рiшення Конституцiйного Суду України у справi за консти�
туцiйним поданням Кабiнету Мiнiстрiв України щодо офiцiйного тлумачення
положень частини першої статтi 5 Закону України «Про усунення дискримi�
нацiї в оподаткуваннi суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi… (справа про
оподаткування пiдприємств з iноземними iнвестицiями) вiд 29 сiчня 2002 р.
№ 1�рп/2002 // Вiсник господарського судочинства. — 2002. — № 2. — С. 26—31.

4 Указ Президента України «Про холдинговi компанiї, що створюються
в процесi корпоратизацiї та приватизацiї» вiд 11 квiтня 1994 р. № 224/94 //
УК. — 1994. — 19 травня. Втратив чиннiсть на пiдставi Указу Президента
України «Про визнання таким, що втратив чиннiсть Указу Президента Украї�
ни вiд 11 травня 1994 року» вiд 12 липня 2007 р. № 224 // УК. — 19.07.2007. —
№ 127.

5 Вiнник О. М. Связанные предприятия // Бизнес. — 1994. — № 26 (81). —
5 липня. — С. 5.



Четвертий етап — вiд прийняття ГК i до сьогоднi — характе�
ризується намаганнями законодавця детальнiше i глибше ви�
значити особливостi правового регулювання iнституту холдин�
гових компанiй. Широке законодавче i практичне використан�
ня рiзних видiв холдингових компанiй потребувало комплекс�
ного законодавчого закрiплення цього iнституту, яке вiдбулося
вже в першому варiантi Господарського (комерцiйного) кодек�
су 1995 року1 (далi — Проект), автором проекту статтi про по�
в’язанi пiдприємства якого була О. М. Вiнник. У ст. 170 Проек�
ту було дано, на нашу думку, влучнiше, нiж у чинному ГК, ви�
значення асоцiйованих пiдприємств (називалися пов’язаними
пiдприємствами) як групи самостiйних господарських органi�
зацiй, пов’язаних мiж собою вiдносинами економiчної i/або ор�
ганiзацiйної залежностi, в якiй одна з них володiє частиною ка�
пiталу iншої чи справляє певний вплив на iншу в результатi во�
лодiння капiталом або голосами на зборах акцiонерiв iншої, чи в
результатi укладеного договору або делегування повноважень з
управлiння; а також господарських органiзацiй, що беруть взаєм�
ну участь у капiталi одна одної. У цьому визначеннi було макси�
мально сконцентровано ознаки, притаманнi групi пiдприємств
холдингового типу. Стаття 126 ГК регулює питання щодо асо�
цiйованих пiдприємств (видом яких є холдинговi компанiї та
дочiрнi пiдприємства) досить лаконiчно, що не забезпечує вре�
гулювання всього комплексу питань, пов’язаних з вiдносинами
залежностi2. Визначення дочiрнiх i залежних товариств має мiс�
це i в проектi Цивiльного кодексу3, проте до його остаточного
варiанта положення про дочiрнi пiдприємства не увiйшли.

Знаменною подiєю нинiшнього етапу iснування холдинго�
вих компанiй стало прийняття ЗУ «Про холдинговi компанiї в
Українi»4. На жаль, треба констатувати, що сподiвання, покла�
денi на цей Закон, вiн не виправдав, особливо стосовно холдин�
гових компанiй, що створюються у приватному секторi еконо�
мiки. Однак зважаючи на те, що законодавство про групи ком�
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4 ЗУ вiд 15 березня 2006 р.



панiй у бiльшостi країн усе ще перебуває на стадiї становлення1,
можливо, що правовий статус холдингових компанiй в майбут�
ньому буде врегульований краще.

1.4. Ïðîáëåìè çàêîíîäàâ÷îãî
òà òåîðåòè÷íîãî âèçíà÷åííÿ
ïîíÿòòÿ õîëäèíãîâî¿ êîìïàíi¿

З часiв появи у римському правi поняття юридичної
особи остання пройшла складну якiсну трансформацiю. Одним
з феноменiв такої трансформацiї є унiкальна (не тiльки з еконо�
мiчного, а й юридичного погляду) конструкцiя холдингової ком�
панiї. У пiдроздiлi 1.1 ми розглянули «прагматичнi» (тобто еко�
номiчнi) переваги цiєї конструкцiї. Тепер перейдемо до аналiзу
правової природи холдингової компанiї.

1.4.1. Ïðè÷èíè ðiçíîãî âèçíà÷åííÿ
ïîíÿòòÿ «õîëäèíãîâà êîìïàíiÿ»

Зауважимо, що холдингова компанiя — складне поняття.
У першу чергу складнiсть узагальнення цiєї конструкцiї поля�
гає в тому, що в юридичну площину втручаються певнi еконо�
мiчнi iнтереси, якi рiзняться залежно вiд держави, економiчних
та iнших передумов. Саме тому єдиного пiдходу до визначення
поняття холдингових компанiй немає нi в законодавствi, нi в
правничiй науцi. Рiзнобiй у пiдходi до цього поняття поясню�
ється низкою причин.

По�перше, становлення поняття холдингових компанiй у свi�
тi проходило неоднаково. Так, у США першi холдинговi акцiо�
нернi компанiї, якi були засновниками iншого акцiонерного то�
вариства, виникли ще у 1830 р., i традицiйно у США — це акцiо�
нернi холдинговi компанiї та банки. У Нiмеччинi термiна «хол�
дингова компанiя» немає, а натомiсть iснують так званi пов’язанi
пiдприємства, якi згiдно iз ст. 15 Акцiонерного закону Нiмеччи�
ни2 є: самостiйними в правовому аспектi пiдприємствами, бiль�
шiсть частки участi яких перебуває в управлiннi власникiв; пiд�
приємствами, що беруть участь в iншому пiдприємствi з бiльшiс�
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тю голосiв; залежним i головним пiдприємством, що входить до
концерну або є стороною в пiдприємницькому договорi1.

По�друге, у свiтовiй практицi поки вiдсутнiй єдиний пiдхiд
до розумiння поняття холдингової компанiї, оскiльки це понят�
тя i досi переживає процес становлення i кожна країна на зако�
нодавчому рiвнi закрiплює рiзнi ознаки холдингових компанiй.

По�третє, в Українi законодавчого визначення холдингових
компанiй тривалий час не було, а його закрiплення в рiзних пiд�
законних нормативних актах не унiфiковано.

По�четверте, до недавнього часу в Українi не було комплекс�
них теоретичних дослiджень цього iнституту господарського
права.

1.4.2. Íàóêîâi âèçíà÷åííÿ
ïîíÿòòÿ õîëäèíãîâî¿ êîìïàíi¿

У росiйськiй та українськiй правовiй науцi iснують, що�
найменше, три пiдходи до розумiння поняття холдингу i холдин�
гової компанiї:

— холдингова компанiя i холдинг — це одне i те саме понят�
тя, яке визначає групу пiдприємств (об’єднання пiдприємств
без створення юридичної особи), в якому головне пiдприємство
здiйснює контроль над учасниками в силу переважної участi в
капiталi або iншим чином може впливати на прийняття рiшен�
ня дочiрнiми товариствами2.

— холдингова компанiя i холдинг — одне i те саме поняття,
що визначає юридичну особу, яка здiйснює контроль над дочiр�
нiм(ми) пiдприємством(ами);

— холдингова компанiя — юридична особа, яка здiйснює
контроль над дочiрнiм(ми) пiдприємством(ами), а холдинг — су�
купнiсть холдингової та дочiрнiх компанiй, пов’язаних вiдноси�
нами контролю3.
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Поняття «холдинг» (вiд англiйського holding — щось, що
особа має/контролює) нi в англiйському, нi в американському
правi немає, а є поняття «холдингова компанiя», тобто компа�
нiя, яка щось утримує. У вiтчизняну i росiйську лiтературу да�
ний термiн увiйшов як скорочений та спрощений варiант вiд
англiйського «холдингова компанiя» (holding company). Хоч вжи�
вання термiна «холдинг» з морфологiчної точки зору є не зовсiм
правильним, проте, оскiльки вiн уже досить активно застосову�
ється у правовiй науцi, вважаємо, що його можна вживати для
спрощення виключно в юридичнiй лiтературi (але не в законо�
давствi — з метою запобiгання плутанині) i лише як синонiм
термiна «холдингова компанiя».

Холдингова компанiя за своєю суттю не може бути об’єднан�
ням пiдприємств, оскiльки в американському i англiйському пра�
вi — це компанiя, яка здiйснює контроль над дочiрнiми компа�
нiями. Бiльше того, компанiя в англосаксонськiй системi права —
це юридична особа, а група пiдприємств на чолi з холдинговою
компанiєю не є юридичною особою, але вiдсутнiсть такого стату�
су є однiєю з її переваг. Отже, за основу дослiдження ми беремо
розумiння холдингової компанiї як головного суб’єкта господарю&
вання в групi пiдприємств, яку позначимо як «холдингова група».

1.4.3. Âóçüêèé òà øèðîêèé ïiäõîäè
äî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ
«õîëäèíãîâà êîìïàíiÿ»

Холдингова компанiя у вузькому значеннi — суб’єкт
господарювання, який володiє контрольним пакетом акцiй до�
чiрнього пiдприємства (ч. 3 ст. 126 ГК у редакцiї до прийняття
Закону про холдинги), у широкому — головна компанiя, яка в
групi пiдприємств контролює дочiрнє(i) пiдприємство(а) через:
або переважну участь в його статутному фондi; та/або утриман�
ня бiльшостi голосiв в його органах управлiння; або в iнший,
визначений в законодавствi, спосiб. Вузький пiдхiд застосовано
в ГК, що спричинить конфлiкт законодавчих актiв у разi прий�
няття ЗУ «Про холдинговi компанiї» чи ЗУ «Про акцiонернi то�
вариства».

1.4.4. Ïîíÿòòÿ õîëäèíãîâî¿ êîìïàíi¿
â çàêîíîäàâñòâi çàðóáiæíèõ êðà¿í

Щоб дослiдити доцiльнiсть вживання поняття «холдин�
гова компанiя» у вузькому чи широкому значеннi, звернемося
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до законодавства деяких зарубiжних країн. У США холдинго�
вими компанiями, як правило, є iнвестицiйнi компанiї, що воло�
дiють бiльшiстю акцiй однiєї чи бiльше компанiй1. Узагальнене
законодавче визначення цього поняття у США вiдсутнє. В анг�
лiйському Актi про компанiї 1989 року будь�яка компанiя визна�
ється дочiрньою компанiєю стосовно iншої, її холдингової компа�
нiї, якщо остання: а) тримає бiльшiсть голосуючих акцiй; б) є чле�
ном першої i має право призначати i звiльняти бiльшiсть ради її
директорiв; в) є членом першої i контролює сама або через уго�
ду з iншими членами бiльшiсть голосiв на її загальних зборах;
г) є дочiрньою компанiєю iншої дочiрньої компанiї, яка, у свою
чергу, також є дочiрньою компанiєю iншого товариства.

Сьома директива Європейського спiвтовариства «Про кон�
солiдовану звiтнiсть» вiд 13 червня 1983 р. № 83/3492 встанов�
лює особливостi ведення бухгалтерської звiтностi та оформлен�
ня компанiй, що входять до так званих груп компанiй, порiв�
няно з правилами, встановленими Четвертою директивою ЄС
«Про рiчну звiтнiсть» вiд 25 липня 1978 р. № 78/660, яка стосу�
ється оформлення бухгалтерської звiтностi для всiх iнших ком�
панiй. Важливим для нас у зв’язку з цим є визначення термiна
«група компанiй». Пiд групою компанiй розумiється група, в якiй
одна компанiя (материнське товариство) має: бiльшiсть голосу�
ючих акцiй у статутному капiталi iншої компанiї (дочiрнього то�
вариства); або право призначати чи припиняти повноваження
бiльшостi членiв органiв дочiрнього товариства; або можливiсть
здiйснювати переважний вплив на дiяльнiсть дочiрнього товари�
ства в результатi положень контракту чи установчих документiв.

У Нiмеччинi поняття холдингової компанiї iснує лише в юри�
дичнiй лiтературi3, натомiсть конструкцiя, яка в Англiї розумi�
ється як «група компанiй на чолi з холдинговою», в Нiмеччинi
має назву «пов’язаних пiдприємств», про що йшлося вище.

Проаналiзувавши свiтовий досвiд, доходимо висновку, що
головним при визначеннi поняття холдингової компанiї є не ор�
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ганiзацiйно�правова форма суб’єкта господарювання, а тi еко�
номiко�правовi зв’язки, що утворюються мiж пiдприємствами i
зумовлюють контроль одного суб’єкта господарювання над iн�
шим. Тому, на нашу думку, окреме видiлення холдингових ком�
панiй з�помiж iнших контролюючих пiдприємств фактично є
недоречним з юридичного погляду, оскiльки особливої рiзницi у
правовiдносинах із справляння контролю над АТ чи ТОВ немає.

З цього випливає, що вузький пiдхiд до визначення хол�
дингової компанiї в українському законодавствi застосовувати
недоцiльно. За потреби є сенс вести мову про деякi особливостi
в законодавчому регулюваннi, якi зумовлює акцiонерна форма
господарського товариства (наприклад, порядок придбання кон�
трольного пакета акцiй в АТ вiдрiзняється вiд переходу частки
в статутному капiталi ТОВ до iншої особи).

1.4.5. Àíàëiç âæèâàííÿ ïîíÿòòÿ
«õîëäèíãîâà êîìïàíiÿ»
â çàêîíîäàâñòâi Óêðà¿íè

Якщо проаналiзувати українське законодавство стосов�
но тлумачення термiна «холдинговi компанiї», то його можна
умовно подiлити на двi групи: нормативнi акти першої групи
презюмують, що холдинговi компанiї є виключно акцiонерними
товариствами, а нормативнi акти другої групи — що вони мо�
жуть бути будь�якими юридичними особами — суб’єктами гос�
подарювання. Проведемо короткий аналiз цих двох груп.

1. Частина 5 ст. 126 ГК в попереднiй редакцiї змiн визначала
холдингову компанiю як суб’єкт господарювання, що володiє
контрольним пакетом акцiй дочiрнього пiдприємства (пiдпри�
ємств). На думку деяких науковцiв, у цьому випадку законода�
вець звузив коло дочiрнiх пiдприємств лише до акцiонерних1.
Таке твердження не зовсiм вiдповiдало дiйсному стану речей.
Правильно, що дочiрнiми пiдприємствами холдингових компа�
нiй за ч. 5 ст. 126 ГК могли бути лише АТ, але ч. 3 цiєї ж стат�
тi визначала, що будь�якi пiдприємства можуть бути дочiрнiми
стосовно контролюючого пiдприємства. Рiзницi у правовому ре�
гулюваннi холдингових компанiй i контролюючого пiдприємства
законодавець не встановив, i в такому контекстi конструкцiя хол�
дингової компанiї виглядає дещо баластом.
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Пiсля прийняття ЗУ «Про холдинговi компанiї в Українi»1

(далi — Закон про холдинги) до ч. 5 ст. 126 ГК були внесенi змi�
ни, i пiд поняттям холдингової компанiї в обох нормативних ак�
тах розумiється ВАТ, яке володiє та здiйснює управлiння хол�
динговими корпоративними пакетами акцiй (часток, паїв) двох
або бiльше корпоративних пiдприємств.

Таке визначення суттєво вiдрiзняється принаймнi вiд понят�
тя, визначеного до цього у ГК, де, нагадаємо, пiд холдинговою
компанiєю розумiвся суб’єкт господарювання, що володiє кон�
трольним пакетом акцiй дочiрнього пiдприємства (пiдприємств),
i мiж ними встановлюються вiдносини контролю�пiдпорядку�
вання вiдповiдно до вимог ГК. Тобто холдинговою компанiєю
мiг бути будь�який суб’єкт господарювання, який за своєю при�
родою може володiти корпоративними правами, тодi як у чин�
ному законодавствi йдеться лише про ВАТ.

Положення про холдинговi компанiї, що створюються у про�
цесi корпоратизацiї та приватизацiї, затверджене Указом Прези�
дента України2 (далi — Указ про холдинги), визначало порядок
створення та дiяльностi холдингових компанiй, що формуються
у процесi корпоратизацiї та приватизацiї пiдприємств, виробни�
чих i науково�виробничих об’єднань, правовий статус яких ранi�
ше не був приведений у вiдповiднiсть до законодавства України.

Холдингова компанiя в Указi про холдинги була визначена
як господарюючий суб’єкт, який володiє контрольними пакета�
ми акцiй iнших, одного або бiльше, господарюючих суб’єктiв.
Контрольний пакет акцiй визначається не 51% акцiй, а кiлькiс�
ною часткою в статутному фондi, яка дає право холдинговiй
компанiї здiйснювати фактичний контроль над господарюючим
суб’єктом (ч. 2 ст. 2 Указу про холдинги). Конкретний порядок
визначення контрольного пакета акцiй холдингiв було передба�
чено в Положеннi АМК про порядок пiдтвердження наявнос�
тi контрольного пакета акцiй (втратив чиннiсть)3. Акцiонерна
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форма дочiрнiх пiдприємств визначається особливим статусом
холдингових компанiй, що створюються в процесi приватизацiї
та корпоратизацiї лише у формi АТ.

2. ЗУ «Про оподаткування прибутку пiдприємств» вiд 28 груд�
ня 1994 р. пiд термiном «холдинговi компанiї» розумiє юридич�
них осiб, якi є власниками iнших юридичних осiб або здiйсню�
ють контроль над такими юридичними особами як пов’язанi
особи вiдповiдно до п. 1.26 цього Закону. Хоч наведеному ви�
значенню бракує юридичної технiки (оскiльки, якщо йдеться про
вiдносини власностi, то юридична особа не може бути у власнос�
тi iншої особи, тодi як пiдприємство згiдно з ч. 4 ст. 191 ЦК мо�
же бути об’єктом власностi, i, напевно, саме такий випадок за�
конодавець i мав на увазi), однак виокремлення контролю як
основного критерiю визначення холдингових компанiй, на на�
шу думку, є найбiльш доцiльним, про що йтиметься нижче. По�
ложення (стандарт) бухгалтерського облiку 191 також визначає
материнське (холдингове) пiдприємство як таке, що здiйснює
контроль дочiрнiх пiдприємств.

ЗУ «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» вiд 7 грудня 2000 р.2

(далi — Закон про банки) визначає банкiвську холдингову гру�
пу як банкiвське об’єднання, до складу якого входять виключно
банки. Материнському банку банкiвської холдингової групи має
належати не менше 50% акцiонерного (пайового) капiталу або
голосiв кожного з iнших учасникiв групи, якi є його дочiрнiми
банками. Не зовсiм доцiльно вести мову про виключно акцiо�
нерну форму дочiрнiх банкiв, оскiльки згiдно iз ст. 6 Закону про
банки вони можуть створюватися у формi АТ або кооператив�
ного банку i за такого стану речей правовий статус банкiвських
холдингових груп суперечить Закону про холдинги.

Банкiвськi холдинговi групи набувають поширення в Українi.
Так, було створено банкiвську холдингову групу з найменуван�
ням «Банкiвська холдингова група «ТАС» за участю Закритого
акцiонерного товариства «ТАС —IНВЕСТБАНК» як дочiрнього
банку та АКБ «ТАС — Комерцбанк» як материнського банку3.
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Фiнансова холдингова група має складатися переважно або
виключно з установ, що надають фiнансовi послуги. При цьому
серед них має бути щонайменше один банк, i материнська ком�
панiя повинна бути фiнансовою установою, яка включає: мате�
ринську компанiю фiнансової холдингової групи, якiй має на�
лежати бiльше 50% акцiонерного (пайового) капiталу кожного
з учасникiв фiнансової холдингової групи (ч. 2 ст. 12 Закону про
банки); учасникiв фiнансової холдингової групи (ч. 3 ст. 12 За�
кону про банки). Останнi за Законом про банки не визнаються
дочiрнiми пiдприємствами фiнансової холдингової групи (при�
наймнi, такий статус учасникiв фiнансової холдингової групи
Закон про банки не передбачає).

Аналiз вказаних двох груп нормативно�правових актiв свiд�
чить: по�перше, що законодавець не визначив, що саме треба ро�
зумiти пiд холдинговою компанiєю (попри закрiплення цього
термiна в Законi про холдинги, до цього часу не внесено змiн до
iнших нормативно�правових актiв); по�друге, що наведене в За�
конi про холдинги визначення поняття холдингової компанiї не
тiльки не розв’язує проблеми, а навпаки, породжує додатковi
запитання. Тому, на нашу думку, доречнiшим було б викорис�
товувати в ч. 3 ст. 126 ГК замiсть термiна «контролююче пiдпри�
ємство» — термiн «холдингова компанiя». Таким чином можна
буде зняти багато суперечностей.

Термiн «холдингова компанiя» вже не тiльки активно застосо�
вується в законодавствi та юридичнiй лiтературi, а й увiйшов до
праворозумiння. Основною рисою, що вiдрiзняє холдингову ком�
панiю вiд iнших суб’єктiв господарювання, є можливiсть кон�
тролювати свої дочiрнi пiдприємства. Уперше в радянськiй юри�
дичнiй лiтературi цей принцип було сформульовано М. I. Кула�
гiним, який зазначав, що «контролювати акцiонернi компанiї
можна, i не будучи взагалi власником її цiнних паперiв»1. На
цьому принципi ґрунтується пiдхiд iноземного законодавця, що
видно з наведеного вище аналiзу. Саме контроль є тим крите�
рiєм, що розподiляє мiж учасниками групи функцiї контролю�
ючого та пiдконтрольного учасника2. Контроль вирiзняє хол�
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дингову компанiю з�помiж iнших суб’єктiв господарювання. Де�
тальнiше на правовiй природi контролю в холдинговiй групi ми
зупинимося в розд. 2.1.

Наступною проблемою при визначеннi холдингових компа�
нiй є питання, що слiд розумiти пiд поняттям дочiрнього пiд�
приємства холдингової компанiї. Пiсля прийняття Закону про
холдинги виникла плутанина з термiнологiєю. Справа в тому,
що цей Закон використовує поняття не дочiрнього пiдприєм�
ства, а корпоративного, пiд яким розумiють господарське това�
риство, холдинговим корпоративним пакетом акцiй (часток, па�
їв) якого володiє, користується та розпоряджається холдингова
компанiя. Фактично це i є дочiрнє пiдприємство, тому зрозумi�
ло, чому законодавець запропонував такий термiн (про що де�
тальнiше у розд. 2.2).

Зауважимо, що до внесення змiн до ст. 126 ГК як холдинговi
компанiї, так i контролюючi пiдприємства здiйснювали кон�
троль�пiдпорядкування саме дочiрнiх пiдприємств. Тут не мож�
на не визнати плутанини, оскiльки законодавець одним i тим са�
мим термiном «дочiрнє пiдприємство» iменував рiзних суб’єктiв.
Якщо у випадку з контролюючими пiдприємствами «дочiрнє
пiдприємство» — це господарюючий суб’єкт, у статутному фон�
дi та/або загальних зборах чи iнших органах управлiння якого
контролююче пiдприємство має переважну участь (зокрема, че�
рез володiння контрольним пакетом акцiй), внаслiдок чого мiж
ними встановлюються вiдносини контролю�пiдпорядкування, то
холдинговi компанiї володiють контрольним пакетом акцiй до�
чiрнього пiдприємства.

Вiдразу ж впадає у вiчi той факт, що єдина ознака для хол�
дингових компанiй — володiння контрольним пакетом акцiй
дочiрнього пiдприємства (тепер за Законом про холдинги — кор�
поративного) входила до ознак контролюючого пiдприємства.
Постає запитання, для чого було видiляти з�помiж контролюю�
чих пiдприємств холдингову компанiю, правовий статус якої на
той час не вiдрiзнявся вiд статусу iнших контролюючих пiдпри�
ємств? До того ж незрозумiло — навiщо було вводити новий тер�
мiн «контролююче пiдприємство», якщо в законодавствi, а го�
ловне — у правосвiдомостi пiдприємцiв уже закрiпився термiн
«холдингова компанiя».

Зазначимо, що Державний класифiкатор продовжує визна�
чати дочiрнє пiдприємство як пiдприємство, «єдиним засновни�
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ком якого є iнше пiдприємство (пiдприємство, залежне вiд iн�
шого)»1. Таке визначення можна вживати щодо унiтарних до�
чiрнiх пiдприємств, що створюються на пiдставi ст. 9 ЗУ «Про
господарськi товариства». Однак з прийняттям ГК законодавчо
врегульовано створення i дочiрнiх пiдприємств корпоративного
типу (ст. 126).

С. Хєда пропонує таке визначення дочiрнього пiдприєм�
ства — пiдприємство, контроль за управлiнням i дiяльнiстю яко�
го здiйснюється iншим (материнським) пiдприємством у силу
володiння ним бiльшiстю голосiв у такому дочiрньому пiдпри�
ємствi або згiдно з укладеним мiж ними договором пiдпорядку�
вання2. Перевагою даного визначення є акцент на системоутво�
рюючiй ролi контролю, однак не зовсiм зрозумiлим є тверджен�
ня про володiння бiльшiстю голосiв у дочiрньому пiдприємствi,
оскiльки голоси можуть розподiлятися по рiзних управлiнських
органах суб’єкта господарювання.

Ми не можемо погодитися з твердженням В. Кравчука, що
дочiрнє пiдприємство — це вид залежної юридичної особи, єди�
ним учасником якої є iнше пiдприємство3. На нашу думку, ви�
значення В. Кравчуком залежного пiдприємства як юридичної
особи будь�якої органiзацiйно�правової форми, дiяльнiсть кот�
рої прямо чи опосередковано визначається iншою юридичною
або фiзичною особою в силу переважної кiлькостi її голосiв у
вищому органi або як керiвником виконавчого органу, бiльше
пiдходить для визначення поняття «дочiрнє пiдприємство».

Однак така позицiя має певнi вади: по�перше, критерiй ди�
ференцiацiї дочiрнього пiдприємства через пряме чи опосеред�
коване визначення його дiяльності iншою юридичною або фi�
зичною особою може означати просту залежнiсть пiдприємства;
наприклад, у силу володiння 20% пакета акцiй юридична особа
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може впливати на прийняття рiшення АТ (заради справедливос�
тi вiдзначимо, що даний недолiк системоутворюючого поняття
знiмається доповненням про переважну кiлькiсть голосiв у ви�
конавчому органi).

По�друге, такий критерiй, як керiвник виконавчого органу, є
не зовсiм вдалим, оскiльки в господарському товариствi остан�
нiй може бути не тiльки одноособовим, а й колегiальним. На на�
шу думку, треба наводити бiльш чiткий критерiй вiдмежування
холдингової компанiї i дочiрнiх пiдприємств вiд iнших юридич�
них осiб.

Найбiльш прогресивне визначення дочiрнього пiдприємства
мiститься у ч. 12 ст. 2 Iнструкцiї з бухгалтерського облiку опе�
рацiй з цiнними паперами установ комерцiйних банкiв України,
затвердженої постановою Нацiонального банку України: дочiр�
ня компанiя (пiдприємство) — це компанiя, що контролюється
iншою компанiєю1. Насамперед у цьому термiнi нас цiкавить те,
що поняття дочiрнього товариства визначається через суб’єкт
господарювання, що контролюється iншою компанiєю. Ще в од�
ному пiдзаконному нормативному актi зустрiчаємо визначення
дочiрнього пiдприємства за критерiєм пiдконтрольностi iншому
суб’єкту господарювання: дочiрнє пiдприємство — пiдприємство,
яке перебуває пiд контролем материнського (холдингового) пiд�
приємства2.

Виходячи з наведеного пропонуємо, викласти поняття до�
чiрнього пiдприємства у Державному класифiкаторi згiдно iз
ст. 126 ГК таким чином: «Дочiрнє пiдприємство — це суб’єкт гос&
подарювання, який контролюється холдинговою компанiєю».

Слiд констатувати, що нi ГК, нi Закон про холдинги не сприй�
няли розширеного пiдходу до вiдносин залежностi, якi зумовлю�
ють виникнення фактичних вiдносин контролю. Натомiсть, деякi
пiдзаконнi нормативнi акти бiльш точно регулюють холдинговi
вiдносини як такi, що склалися в повсякденному господарсько�
му життi.
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1.4.6. Îñíîâíi îçíàêè
õîëäèíãîâî¿ êîìïàíi¿

Пiдбиваючи пiдсумок викладеному вище, можна видi�
лити такi основнi ознаки холдингової компанiї:

— наявнiсть головної, стосовно дочiрнiх, компанiї, яка здiйс�
нює над ними контроль у межах, визначених законодавством;

— холдингова компанiя стоїть на чолi групи компанiй;
— холдингова компанiя здатна впливати на рiшення, якi прий�

маються дочiрньою компанiєю;
— мiж холдинговою компанiєю i дочiрнiми пiдприємствами

встановлюються вiдносини контролю;
— у випадках, прямо передбачених законом, холдингова ком�

панiя несе вiдповiдальнiсть за збитки, спричиненi дочiрньому
пiдприємству.

Виходячи з цього ми пропонуємо таке визначення холдинго&
вої компанiї — господарська органiзацiя (головна компанiя), яка в
групi пiдприємств контролює дочiрнє(i) пiдприємство(а) або че&
рез переважну участь в його статутному фондi, та/або утри&
мання бiльшостi голосiв в його органах управлiння, або в iнший,
визначений у законодавствi спосiб.

1.5. Âiäìiííiñòü ïîíÿòòÿ õîëäèíãîâèõ êîìïàíié
âiä ñïîðiäíåíèõ þðèäè÷íèõ êîíñòðóêöié

Пiсля того, як ми виокремили холдинговi компанiї з�по�
мiж iнших суб’єктiв господарювання, проведемо порiвняльну
характеристику холдингових компанiй та iнших схожих об’єд�
нань пiдприємств i промислово�фiнансових груп.

1.5.1. Âiäìiííiñòü õîëäèíãîâèõ êîìïàíié
âiä îá’ºäíàíü ïiäïðèºìñòâ

Деякi науковцi вважають, що холдинговi компанiї є од�
ним iз видiв об’єднання пiдприємств в Українi1. Тут проблема в
понятiйному апаратi, оскiльки поняття «об’єднання» в Українi
суттєво вiдрiзняється вiд поняття «об’єднання» в законодавствi
зарубiжних країн. На нашу думку, в Українi не можна вести мову
про холдинговi компанiї як вид об’єднання пiдприємств. Незва�
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жаючи на це ст. 126 ГК пiд назвою «Асоцiйованi пiдприємства.
Холдинговi компанiї» мiститься у гл. 12 «Об’єднання пiдпри�
ємств» (до речi, у першому проектi ГК ця стаття була розташо�
вана у гл. 16 «Особливостi статусу iнших суб’єктiв господа�
рювання»1, що, на нашу думку, було бiльш доречно). З позицiй
юридичної термiнологiї таке розташування статтi є помилковим,
оскiльки цi юридичнi конструкцiї вiдрiзняються за своєю при�
родою i з таких мiркувань.

По�перше, згiдно з ч. 4 ст. 118 ГК об’єднання пiдприємств є
юридичною особою, тодi як асоцiйованi пiдприємства i холдин�
говi компанiї не мають такого статусу. Напевно, треба ще раз
наголосити на тому, що особливiстю саме холдингової групи є
об’єднання групи пiдприємств без створення юридичної особи.
Те, що в Українi об’єднання пiдприємств є юридичною особою,
пояснюється тим, що iсторично, ще за радянських часiв, вони ма�
ли такий статус, про що йшлося в розд. 1.2 цiєї роботи.

По�друге, при створеннi холдингової групи головним пiд�
приємством, яке координує дiяльнiсть усiх iнших асоцiйованих
пiдприємств, є холдингова компанiя. В об’єднаннi пiдприємств
створюється абсолютно нова господарська органiзацiя — об’єд�
нання пiдприємств. I тут роль координатора виконує не якесь
пiдприємство з групи, а новостворене об’єднання.

По�третє, залежно вiд порядку заснування об’єднання пiд�
приємств можуть утворюватися як господарськi об’єднання або
як державнi чи комунальнi господарськi об’єднання. Державнi i
комунальнi господарськi об’єднання можуть створюватися за рi�
шенням компетентного органу незалежно вiд волi самих суб’єк�
тiв господарювання, якi будуть входити до його складу (ч. 4
ст. 119 ГК). Тут спостерiгається деяка схожiсть з конструкцiєю
холдингової групи, створення якої вiдбувається за односторон�
нiм волевиявленням — з боку холдингової компанiї, оскiльки
через її активнi дiї придбавається пакет акцiй або набувається
переважна участь у загальних зборах дочiрнього пiдприємства.
I навпаки, для створення господарського об’єднання необхiдне
волевиявлення всiх учасникiв товариства. Господарське об’єд�
нання утворюється з iнiцiативи пiдприємств, якi об’єднують свою
дiяльнiсть, а не одного пiдприємства (як у холдинговiй групi).
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По�четверте, господарське об’єднання — iнституцiя, що утво�
рюється на добровiльних засадах, тодi як про добровiльнiсть
утворення холдингової групи можна говорити з обережнiстю.
Утворення нового дочiрнього товариства потребує активних дiй
з його створення вiд самої холдингової компанiї, а при продажу
пакета акцiй дочiрнє пiдприємство, хоч i вiльно виражає свою
волю на виникнення залежностi, однак його можуть змусити до
цього певнi цивiльно�правовi чи господарсько�правовi угоди до
продажу контрольного пакета акцiй. До того ж пiдприємства —
учасники об’єднання можуть добровiльно вийти з його складу
на умовах i в порядку, визначених установчим договором (п. 2
ч. 2 ст. 121 ГК), тодi як дочiрнi пiдприємства можуть вийти із
складу холдингової групи лише у разi якщо холдингова компа�
нiя вирiшить продати їх контрольний пакет акцiй чи якимось
iншим чином втратить контроль над їх дiяльнiстю.

По�п’яте, при створеннi об’єднання пiдприємств суб’єктами
господарювання переслiдується чiтка мета: координацiя вироб�
ничої, наукової та iншої дiяльностi для вирiшення спiльних еко�
номiчних та соцiальних завдань (ч. 1 ст. 118 ГК). При створеннi
холдингової групи така мета теж має мiсце, однак, з точки зору
права, вона є похiдною вiд факту виникнення мiж суб’єктами гос�
подарювання вiдносин залежностi�пiдпорядкування через кон�
троль холдингової компанiї над дочiрнiм пiдприємством, тодi як
«першопричиною» для виникнення об’єднання пiдприємств є
створення координацiйного центру — самого об’єднання.

По�шосте, об’єднання пiдприємств не вiдповiдає за зобов’я�
заннями його учасникiв, а пiдприємства�учасники не вiдповiда�
ють за зобов’язаннями об’єднання, якщо iнше не передбачено
установчим договором чи статутом об’єднання (ч. 4 ст. 123 ГК).
Зазначена норма має диспозитивний характер, тодi як ГК мiс�
тить iмперативнi норми щодо вiдповiдальностi холдингової ком�
панiї (контролюючого пiдприємства) за боргами дочiрнього пiд�
приємства (ч. 7 ст. 126 ГК) чи вiдшкодування такому пiдпри�
ємству збиткiв (ч. 6 ст. 126 ГК) у випадках, передбачених цiєю
статтею.

Отже, ми дiйшли висновку, що в розумiннi ГК холдингова
група не утворює об’єднання пiдприємств, i в даному разi варто
вести мову про один iз видiв «об’єднання пiдприємцiв»1, або
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об’єднання капiталiв. На нашу думку, слiд було б застосовувати
термiн, який уже усталився у свiтовому праворозумiннi, — «гру�
па пiдприємств» або «холдингова група». Вiн досить часто за�
стосовується i в назвах пiдприємств, наприклад «Група Приват».

Як i в законодавствi зарубiжних країн, у дореволюцiй�
нiй Росiї нi об’єднання для одноразових операцiй, нi синдикати
не мали статусу юридичної особи1. Синдикат не має представ�
ництва — хоча б вiн i органiзував «бюро представництва», це
буде представництво окремих пiдприємцiв, якi увiйшли до скла�
ду синдикату, а не представництво самого синдикату. Не будемо
зупинятися на цьому питаннi, лише наведемо деякi приклади.
У Нiмеччинi нi концерн, нi iншi пов’язанi пiдприємства (про
якi йшлося у розд. 1.1) не є юридичними особами (ст. 15 Акцiо�
нерного закону Нiмеччини)2. Те ж саме спостерiгається i з хол�
динговими компанiями у США3 та Англiї (ст. 140 Акта про ком�
панiї)4.

Виникає запитання, чому такi об’єднання створюються без
створення юридичної особи? Вiдповiдь очевидна: двi або бiль�
ше юридичнi особи вирiшують працювати разом i створюють
будь�який вид об’єднання, для чого їм, як правило, не потрiбен
ще один керуючий орган у виглядi нової юридичної особи. Мiж
ними пiдписуються всi необхiднi документи: наприклад, у Нi�
меччинi — це договiр про заснування концерну iз супровiдни�
ми документами типу балансу концерну та розподiлу прибуткiв
(ст. 297 Нiмецького торговельного уложення)5. Або викупову�
ються акцiї пiдприємства чи якимось iншим чином дочiрнє пiд�
приємство опиняється пiд контролем холдингової компанiї.

Зауважимо, що згiдно з ч. 3 ст. 50 та ст. 121 ГК РФ об’єднан�
ня юридичних осiб вважаються некомерцiйними органiзацiями
iз статусом юридичної особи, однак було б неправильним при
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визначеннi органiзацiйно�правової форми сукупностi юридич�
них осiб, що входять в систему холдингових груп, допускати
можливiсть побудови таких комплексiв в порядку i на умовах,
передбачених ст. 121 ЦК РФ про об’єднання юридичних осiб у
формi союзiв i асоцiацiй1.

Зауважимо, що деякi пострадянськi держави зберегли за
об’єднаннями пiдприємств статус юридичної особи. Однак, на�
приклад, у Росiї та Казахстанi об’єднання юридичних осiб iснує
лише у виглядi асоцiацiй i союзiв (ст. 121 ЦК РФ2 та ст. 110 Ци�
вiльного кодексу Казахстану3).

1.5.2. Ñïiëüíi òà âiäìiííi ðèñè
õîëäèíãîâèõ êîìïàíié òà êîíöåðíiâ

Вiдразу зауважимо, що статус концернiв в українсько�
му правi суттєво вiдрiзняються вiд такого у Нiмеччинi. I найго�
ловнiшою вiдмiннiстю є те, що концерн в Українi — юридична
особа, а в Нiмеччинi — нi.

Порiвняємо поняття концерну та холдингової групи як най�
бiльш схожих за своєю суттю. Можна виокремити три пiдходи
до їх розмежування:

— залежно вiд ступеня фiнансової чи господарської участi.
Наприклад, концерн — «юридично незалежне об’єднання пiд&
приємств), якi при цьому є фiнансово залежними»; а холдинг —
«сумiсна фiнансова дiяльнiсть суб’єктiв за рiзної господарської
дiяльностi»4. Зводячи цi два визначення до загального знамен�
ника, можна дiйти висновку, що холдинговi об’єднання харак�
теризуються бiльшим ступенем залежностi, нiж концерни, оскi�
льки для них характерна сумiсна дiяльнiсть (як фiнансова, так i
господарська), тодi як учасники концерну є лише фiнансово за�
лежними. На нашу думку, такий пiдхiд є невиправданим, оскiль�
ки в Нiмеччинi концерни характеризуються як фiнансовими, так
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са (концепция холдингов) // Хозяйство и право. — 1999. — № 7. — С. 106—107.



i господарськими зв’язками, а ступiнь контролю визначається вiд�
повiдно до законодавства, договору чи установчих документiв
асоцiйованих осiб;

— холдинги з централiзацiєю виробничих, науково�технiч�
них функцiй, жорсткою системою управлiння, регулювання фi�
нансових потокiв та iнвестицiй є концернами1, що вiдповiдає i
принципу єдиного управлiння в концернi2. Однак такi господар�
ськi процеси залежать вiд напрямкiв i мети дiяльностi окремо
взятого пiдприємства, а не вiд його юридичної сутi;

— концерни i холдинги — це, по сутi, одне й те саме юри�
дичне явище3 (види асоцiйованих пiдприємств), якi рiзняться
за своїм законодавчим навантаженням. Поняття холдингiв при�
таманно англосаксонськiй системi права, а концернiв — Нiмеч�
чинi.

На нашу думку, останнiй пiдхiд є доцiльнiшим, оскiльки
структура цих iнститутiв є однаковою, що не дає можливостi
вести мову про рiзницю в законодавчому тлумаченнi. Рiзнi ж
назви для позначення одного i того ж поняття (групи осiб) у
двох правових системах виникли iсторично. До того ж, концерн
є не єдиним видом пов’язаних пiдприємств у Нiмеччинi, про що
йшлося в пiдрозд. 2.1.

З практичного погляду нас цiкавить рiзниця у законодав�
чому визначеннi холдингових компанiй i концернiв в Українi.
Частина 5 ст. 120 ГК дає таке визначення концерну: статутне
об’єднання пiдприємств, а також iнших органiзацiй на основi
їх фiнансової залежностi вiд одного або групи учасникiв об’єд�
нання з централiзацiєю функцiй науково�технiчного i виробни�
чого розвитку, iнвестицiйної, фiнансової, зовнiшньоекономiчної
та iншої дiяльностi. Учасники концерну надiляють його части�
ною своїх повноважень, у тому числi правом представляти їх iн�
тереси у вiдносинах з органами влади, iншими пiдприємствами
та органiзацiями.
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Iз даного визначення випливає кiлька висновкiв. По�перше,
концерн традицiйно не визнається юридичною особою, однак
на теренах СНД iсторично склалося, що об’єднання пiдпри�
ємств визнається юридичною особою, хоча такий пiдхiд, на на�
шу думку, подекуди ускладнює їх iснування. По�друге, нарiж�
ним поняттям як щодо концерну, так i щодо асоцiйованих пiд�
приємств є поняття залежностi. Поняття фiнансової залежностi
в українському законодавствi не тлумачиться, а неповний пере�
лiк випадкiв виникнення залежностi у ст. 126 ГК може призвес�
ти до закрiплення їх у формi концернiв, в яких субсидiарної вiд�
повiдальностi за боргами учасникiв концернiв немає. По�третє,
за нiмецьким законодавством концерн — один iз видiв пов’яза�
них пiдприємств, а отже, на його дiяльнiсть поширюються нор�
ми, якi стосуються всiх пов’язаних пiдприємств. Український за�
конодавець не мав на метi поширити такi обмеження та спецi�
альнi норми на концерни, що може призвести до пiдмiни понять
i закрiплення за ширмою концерну асоцiйованих пiдприємств,
на який i на учасникiв якого не поширюється солiдарна вiдповi�
дальнiсть.

Таким чином, холдингова компанiя не є об’єднанням пiд�
приємств у розумiннi ст. 118 ГК, однак деякi види об’єднань
(концерни) на практицi можуть бути, по сутi, холдинговими
групами. З цих мiркувань ми пiдтримуємо думку О. М. Вiнник
щодо можливостi визнання за господарським об’єднанням пра�
ва контролю за дiяльнiстю його учасникiв, якщо це право деле�
говано останнiм1 (вона була пiдтримана в проектi ГК).

1.5.3. Ïðîáëåìà ñïiââiäíîøåííÿ ïîíÿòü
«õîëäèíãîâà êîìïàíiÿ», «ïðîìèñëîâî-ôiíàíñîâà ãðóïà»
òà «ôiíàíñîâî-ïðîìèñëîâà ãðóïà»

Тепер перейдемо до аналiзу поняття промислово�фiнан�
сових груп. Згiдно з ч. 2 ст. 125 ГК промислово�фiнансовими
групами (далi — ПФГ) є об’єднання, яке створюється за рiшен�
ням КМУ на певний строк з метою реалiзацiї державних про�
грам розвитку прiоритетних галузей виробництва i структурної
перебудови економiки України, включаючи програми згiдно з
мiжнародними договорами України, а також з метою виробни�
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цтва кiнцевої продукцiї1. В українськiй юридичнiй лiтературi
чомусь спостерiгається плутанина навколо цього поняття ото�
тожнення промислово�фiнансових груп з фiнансово�промисло�
вими групами2 (далi — ФПГ).

Рiч у тому, що вiдповiдно до ст. 1 Закону РФ «О финансо�
во�промышленных группах»3 останнi — це сукупнiсть юридич�
них осiб, що дiють як основне i дочiрнi товариства або повнiстю
чи частково об’єднали свої матерiальнi i нематерiальнi активи
(система участi) на основi договору про створення фiнансово�
промислової групи з метою технологiчної або економiчної iнте�
грацiї для реалiзацiї iнвестицiйних та iнших проектiв i програм,
спрямованих на пiдвищення конкурентоспроможностi i розши�
рення ринкiв збуту товарiв i послуг, пiдвищення ефективностi
виробництва, створення нових робочих мiсць.

ФПГ у тому виглядi, якi вони є в Росiї, — це породження
економiко�правової думки саме росiйських науковцiв, а в країнах
далекого зарубiжжя така особлива органiзацiйна форма об’єд�
нання вiдсутня4. Оскiльки Закон РФ «Про холдинги» не прий�
нятий, то теоретично вiдмiннiсть мiж холдингами та ФПГ мож�
на визначити так: ФПГ, на вiдмiну вiд холдингiв, — не тiльки
виробничо�технологiчний комплекс, а передусiм iнвестицiйно�
фiнансовий iнститут чи об’єднання технологiчно та економiчно
пов’язаних пiдприємств5.

Очевидно, що риса iнвестицiйностi притаманна законним
українським холдинговим компанiям, які створюються вiдпо�
вiдно до Закону про холдинги. На нашу думку, ФПГ — досить
штучно створена конструкцiя, яка є просто пiдвидом холдинго�
вої компанiї, про що свiдчить практика РФ, де ФПГ не розвива�
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ються так активно через вимоги законодавства РФ про розробку
органiзацiйного проекту ФПГ та iнших клопiтких процедурних
дiй1. Саме тому в пiдприємницькiй практицi РФ iснує тенден�
цiя до трансформування ФПГ у холдинговi компанiї, для орга�
нiзацiї яких не потребується значних процедурних затрат.

Зрозумiло, що українськi ПФГ можуть створюватися лише
в надзвичайно капiталомiсткому виробництвi, тому не дивно, що
було створено лише одну ПФГ «Титан»2, яка проiснувала до�
сить короткий час3. А для популяризацiї ПФГ необхiдно змен�
шити кiлькiсть етапiв, скасувати вимоги до розрахункових об�
сягiв кiнцевої продукцiї, збiльшити граничнi строки отримання
визначених законом висновкiв, узгоджень4.

На нашу думку, ПФГ є бiльш схожими з об’єднаннями, нiж
холдингами, оскiльки головне пiдприємство в ПФГ — коорди�
нуючий центр об’єднання ПФГ (яке не має статусу юридичної
особи), а його учасниками є пiдприємство, банк або iнша науко�
ва чи проектна установа, органiзацiя, створенi згiдно iз законо�
давством України, або iноземна юридична особа, що входить до
складу ПФГ, виробляє промiжну продукцiю ПФГ або надає бан�
кiвськi та iншi послуги учасникам i головному пiдприємству ПФГ
i має на метi отримання прибутку (ч. 3 ст. 1 ЗУ «Про промисло�
во�фiнансовi групи»).

Таким чином, мiж головним пiдприємством i учасниками
не виникає вiдносин контролю. До того ж ч 5. ст. 2 Закону про
ПФГ передбачає, що головне пiдприємство ПФГ не несе вiдпо�
вiдальностi за зобов’язаннями учасникiв ПФГ, учасники ПФГ
не несуть вiдповiдальностi за зобов’язаннями головного пiдпри�
ємства ПФГ, якщо iнше не обумовлено двостороннiми догово�
рами, гарантiями, Генеральною угодою. Яким чином на практи�
цi працювали б норми цього Закону, важко сказати, можливо,
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фактично мiж учасниками i головною компанiєю ФПГ i утво�
рилися б вiдносини контролю, однак за браком практики такi
висновки робити складно.

Таким чином, росiйська ФПГ є видом холдингової компанiї, а
українська ПФГ — складним видом об’єднання пiдприємств без
створення юридичної особи.

1.6. Âèäè
õîëäèíãîâèõ êîìïàíié

При дослiдженнi правової природи холдингових компа�
нiй доцiльно провести класифiкацiю цього поняття. Перш за все,
це потрiбно для того, щоб з’ясувати структуру цiєї юридичної
конструкцiї та визначити, якi особливостi правового регулюван�
ня притаманнi тому чи iншому виду холдингової компанiї.

Ми видiляємо такi основнi критерiї для видiлення видiв хол�
дингових компанiй:

1.6.1. Çàëåæíî
âiä ñòóïåíÿ êîíòðîëþ

Залежно вiд ступеня контролю, який холдингова ком�
панiя справляє на залежнi i дочiрнi пiдприємства можна видi�
лити:

— впливову холдингову компанiю — пiдприємство, яке в силу
закону має переважну участь у статутному капiталi залежного
товариства або iншим шляхом може здiйснювати вплив на при�
йняття рiшень залежним пiдприємством. Частина 2 ст. 126 ГК
визнає такий зв’язок мiж впливовим i залежним пiдприємством
простою залежнiстю, яка виникає в разi якщо одне з них має
можливiсть блокувати прийняття iншим (залежним) пiдприєм�
ством рiшень, якi мають прийматися вiдповiдно до закону та/або
установчих документiв цього пiдприємства квалiфiкованою бiль�
шiстю голосiв.

Практика законодавчого визначення впливових пiдприємств
у законодавствi бiльшостi країн СНД (якi, до речi, так i назива�
ються «переважними особами») пiшла шляхом встановлення
кiлькiсного критерiю1— 20% голосуючих акцiй або установчого
статутного капiталу. Такий пiдхiд дозволяє найбiльш вiрогiдно
визначити вiдносини залежностi мiж пiдприємствами, оскiльки
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кiлькiсний критерiй є досить прозорим. Такий самий пiдхiд за�
крiплено i в законодавствi США, де асоцiйованими визнаються
пiдприємства, якi володiють щонайменше 10 та бiльше вiдсотка�
ми голосуючих акцiй1. Однак кiлькiсний критерiй не завжди вiд�
повiдає дiйсному стану речей, оскiльки в деяких випадках 10 чи
20% не можуть впливати на прийняття рiшення пiдприємством.
I тому ГК України, як i ЦК Бiлорусiї, встановлюють якiсний
критерiй — можливiсть пiдприємства впливати на прийняття рi�
шення залежним пiдприємством.

З iншого боку, згiдно iз ст. 118 ЦК України головне пiдпри�
ємство (за даною класифiкацiєю воно є впливовим) — це пiд�
приємство, якому належать 20 або бiльше вiдсоткiв статутного
капiталу ТОВ i ТДВ чи двадцять або бiльше вiдсоткiв простих
акцiй АТ iншого (залежного) пiдприємства. Тут ми спостерiга�
ємо розбiжностi не лише в категорiальному апаратi двох кодек�
сiв, а i в розмiрi кiлькiсного критерiю (у ЦК — 20%, у ГК — фак�
тично 25%). Про проблеми залежних пiдприємств детальнiше
йтиметься у пiдрозд. 1.4.

Вiдмiтимо, що впливова господарська органiзацiя може ста�
ти холдинговою компанiєю лише за умови, що вона контролює
якесь дочiрнє пiдприємство (детальнiше про це у пiдрозд. 1.5).

— контролююча холдингова компанiя — пiдприємство, яке
контролює дiяльнiсть дочiрнього пiдприємства на пiдставi зако�
ну, договору або в силу володiння контрольним пакетом акцiй
чи бiльшiстю вiд загальної кiлькостi акцiй. У ГК таке пiдприєм�
ство так i називається — контролююче, а для АТ застосовуєть�
ся термiн «холдингова компанiя». У ЦК РФ воно визначено як
основне (таку ж назву зустрiчаємо в цивiльних кодексах Бiло�
русiї та Казахстану); у Нiмеччинi — материнське товариство, в
Англiї i США — холдингова компанiя; в деяких випадках його
назва взагалi не закрiплена, а статус визначається через понят�
тя дочiрньої компанiї;

— батькiвська холдингова компанiя — пiдприємство, яке во�
лодiє 90% i бiльше статутного фонду дочiрнього пiдприємства.
Автор довго не мiг визначити назву такої холдингової компанiї,
оскiльки в законодавствi України вiдповiдного аналогу немає,
хоч ця конструкцiя використовується для позначення контро�
люючого господарського товариства щодо унiтарних дочiрнiх
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пiдприємств та дочiрнiх пiдприємств однiєї особи. Тому нами
запозичене поняття iз законодавства США, де батькiвською ви�
знається компанiя, яка володiє понад 90% акцiй кожного класу
акцiй корпорацiї1. В останнiй час суди США все бiльше визна�
ють борги дочiрнiх пiдприємств батькiвських пiдприємств бор�
гами батькiвських пiдприємств2. Однак питання щодо такого
визнання вирiшується в кожному окремому випадку, i наслiдки
такого визнання можуть бути рiзними. В Англiї батькiвськи�
ми є пiдприємства, якi володiють 100% акцiй дочiрньої компанiї.
В Українi прикладом батькiвської компанiї може бути госпо�
дарське товариство стосовно дочiрнього пiдприємства, що ство�
рене в порядку ЗУ «Про господарськi товариства».

1.6.2. Çàëåæíî
âiä ìåòè ñòâîðåííÿ

Залежно вiд мети створення холдингових компанiй можна
видiлити:

— чистий (фiнансовий) холдинг — створюється з метою фi�
нансового контролю i управлiння стосовно дочiрнiх пiдприємств3;

— змiшаний (виробничий) холдинг — усi дочiрнi пiдприєм�
ства здiйснюють виробничу дiяльнiсть, яка контролюється хол�
динговою компанiєю, що створювалася саме з метою господар�
ського контролю над ними4.

З економiчної точки зору iснують два основних види холдинго�
вих груп — чистi i змiшанi. Чистий холдинг створюється з метою
фiнансового контролю i управлiння стосовно дочiрнiх пiдпри�
ємств. У змiшаному холдингу, крiм фiнансового контролю, хол�
дингова компанiя здiйснює щодо своїх дочiрнiх пiдприємств про�
мисловий, торговельний та iншi види управлiнського контролю.

Якщо так званi чистi холдинги створюються з метою воло�
дiння контрольними пакетами дочiрнiх пiдприємств, то змiша�
нi холдинги можуть здiйснювати контроль над дочiрнiми пiд�
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приємствами в будь�який спосiб, передбачений законодавством.
Головною метою створення чистих холдингiв є iнвестицiйна дi�
яльнiсть, а виробничих холдингiв — контроль i управлiння гос�
подарською дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств. Чистi холдинги
створюються переважно у сферi великих пiдприємств (як пра�
вило, iз залученням банкiвського капiталу), а сферою застосу�
вання конструкцiї змiшаних холдингiв є як великi, так i середнi
пiдприємства.

Прикладом чистого фiнансового холдингу є група Royal
Dutch/Shell, якою спiльно володiють двi холдинговi компанiї:
Royal Dutch Petroleum Company i The «Shell» — у спiввiдно�
шеннi 60% до 40%1.

Такий подiл, на нашу думку, є скорiше економiчною, нiж
юридичною категорiєю, i в законодавствi України вiн не отри�
мав вiдображення, хоча в Указi про холдинги було зазначено
(ст. 23), що в разi коли бiльше 50% активiв холдингової компа�
нiї, що створюється, становлять частки (акцiї, паї) та iншi фi�
нансовi активи, то:

1) до її статутного фонду, крiм зазначених фiнансових акти�
вiв, може входити виключно майно, яке безпосередньо необхiд�
не для забезпечення функцiонування апарату управлiння цiєї
компанiї;

2) контрольнi пакети акцiй дочiрнiх пiдприємств, що переда�
ються засновниками до статутного фонду компанiї, не можуть пе�
ревищувати 30% вiдповiдних статутних фондiв цих пiдприємств.

Така холдингова компанiя має право проводити лише iн�
вестицiйну дiяльнiсть i є фактично чистим холдингом, хоч так i
не називається. Принагiдно зазначимо, що ГК не подiляє хол�
динговi компанiї за зазначеним критерiєм.

Рiзниця у правовому статусi за таким критерiєм необхiдна
тодi, коли держава намагається обмежити вплив головного пiд�
приємства на виробничу дiяльнiсть пiдконтрольних пiдприємств.
Такий пiдхiд iснує i в американському законодавствi — щодо то�
вариств, якi створюються у сферi комунального господарства,
та банкiвських груп. Однак загальної норми права щодо всiх асо�
цiйованих пiдприємств у даному випадку, на нашу думку, бути
не може, оскiльки це безпiдставно обмежить можливостi функ�
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цiонування цього iнституту1. Бiльше того, поняття фiнансового
холдингу (як i адмiнiстративного, стратегiчного тощо) позначає
лише вiдповiднi функцiї холдингу2, а не його юридичну сутнiсть.

1.6.3. Çàëåæíî
âiä ãàëóçåâî¿ íàëåæíîñòi

Залежно вiд галузевої належностi холдингової компанiї
можна видiлити галузевi та мiжгалузевi холдинговi компанiї3. До
галузевих холдингiв можна вiднести компанiї, що дiють у наф�
товiй, вугiльнiй, сiльськогосподарськiй, будiвельний, банкiвсь�
кий та iнших сферах. Деякi галузевi холдинговi компанiї мають
особливостi правового регулювання (так, банкiвськi холдинговi
групи регулюються Законом про банки). Прикладом галузево�
го холдингу може слугувати будiвельна холдингова компанiя
«ЛIКО�ХОЛДІНГ», до складу якої входять близько 20 пiдпри�
ємств, що працюють у рiзних сферах будiвництва4.

Мiжгалузевi холдинговi компанiї — холдинговi компанiї, до�
чiрнi пiдприємства яких функцiонують у рiзних галузях народ�
ного господарства. Прикладом таких холдингових груп є холдин�
гова компанiя «ENSO Group», дочiрнi пiдприємства якої зай�
маються рiзними напрямами бiзнесу з продажу та виробництва
будiвельних матерiалiв, будiвельних та дизайнерських проектiв,
iнформацiйно�рекламною та видавничою дiяльнiстю5.

1.6.4. Âåðòèêàëüíi
òà ãîðèçîíòàëüíi

Холдинговi компанiї можуть бути iнтегрованi як вер&
тикально, так i горизонтально6. Зауважимо, що вертикальними
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i горизонтальними можуть бути холдинговi групи, а холдинговi
компанiї вертикально чи горизонтально iнтегрованими. Верти�
кальна iнтеграцiя в холдинговiй групi присутня там, де до хол�
дингової компанiї послiдовно приєднуються пiдприємства чи
отримується контроль над компанiями, що об’єднанi одним ви�
дом бiзнесу (машинобудування, харчова промисловiсть тощо)1

(в економiчнiй лiтературi цей вид об’єднання має ще назву «кон�
гломератний тип iнтеграцiї»). Така iнтеграцiя, наприклад, має
мiсце у групi «Приват», яка провадить свою дiяльнiсть у таких
сферах економiки, як фiнанси сектор, гiрничорудна промисло�
вiсть, металургiя, експортно�iмпортнi операцiї2.

З iншого боку, при горизонтальнiй iнтеграцiї об’єднуються
пiдприємства єдиного технологiчного циклу (вiд сировини i до
готової продукцiї) або одного профiлю. Прикладом такого виду
iнтеграцiї слугує акцiонерна холдингова компанiя «Укрнафто�
продукт»3. Холдинговою компанiєю горизонтального типу також
є «ЛУКОЙЛ—Україна». До її складу входять: «ДП «ЛИТАСКО
Україна» (товарний оператор), ОАО «ЛУКОЙЛ—Одеський
НПЗ» (пiдприємство нафтопереробки), пiдприємство з iнозем�
ними iнвестицiями «ЛУКОЙЛ—Україна» (регiональнi пiдпри�
ємства збуту, якi мають в Українi мережу бiльше 200 автоза�
правок)4.

1.6.5. Ç ïðÿìèì i íåïðÿìèì
êîíòðîëåì

Залежно вiд способу здiйснення контролю холдинго�
вi компанiї можна подiлити на холдинговi компанiї з прямим i
непрямим контролем.

Прямий контроль — безпосередньо передбачений у законо�
давствi (ч. 3. ст. 126 ГК), непрямий — не передбачений, але фак�
тично iснує мiж суб’єктами господарювання — вiдносини кон�
тролю�пiдпорядкування.
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1.6.6. Çàëåæíî
âiä òèòóëó âëàñíîñòi

Приватнi холдинговi компанiї, майно яких належить влас�
никам на правi приватної власностi. Їх правовий статус регулю�
ється ст. 126 ГК, ЗУ «Про господарськi товариства» i Законом
про холдинги. Детальнiше про вiдносини з приводу управлiння
приватними холдинговими групами йдеться у розд. 2. Прина�
гiдно зауважимо, що законодавством не передбаченi обмеження
щодо участi приватних холдингових компанiй у комунальних чи
державних пiдприємствах. Уперше правовий статус приватних
холдингових компанiй було врегульовано ст. 126 ГК, а не Зако�
ном про холдинги, як iнодi зазначається в лiтературi1.

Державнi холдинговi компанiї. Про правове становище дер�
жавних холдингових компанiй йдеться у пiдрозд. 3.3.

Комунальнi холдинговi компанiї. В Українi немає особливос�
тей в регулюваннi правового статусу холдингових компанiй, що
створюються в комунальному секторi. Натомiсть у США кому�
нальна сфера дiяльностi холдингових компанiй врегульована
доволi детально. Вiдповiдно до Закону про комунальнi холдин�
говi компанiї 1935 року (Publick holding utility) корпорацiя, у
володiннi якої перебувають 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй з правом
голосу в iншiй компанiї, має бути зареєстрована як холдингова.
Однак це визначення холдингу, а також деякi особливостi опо�
даткування комунальних холдингiв i занадто формалiзований
процес складання звiтностi таких компанiй, на думку американ�
ських юристiв, призводять до небажання iнвесторiв робити iн�
вестицiї в комунальну сферу США2.

З огляду на викладене необхiдно окремо врегулювати пра�
вовий статус комунальних холдингових компанiй через їх особ�
ливий статус, розробити змiни до законодавства щодо регулю�
вання комунальної сфери.

1.6.7. Çàëåæíî
âiä îðãàíiçàöiéíî¿ ïîáóäîâè

Залежно вiд органiзацiйної побудови та наявностi суб&
ординацiї у холдинговiй групi можна видiлити основний i промiж&
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нi холдинги (субхолдинги). Основний холдинг — це господарська
органiзацiя, що є верховною холдинговою компанiєю стосовно
всiх учасникiв групи, а субхолдинг — це холдингова компанiя,
що є дочiрнiм пiдприємством стосовно iншої холдингової ком�
панiї.

Частина 3 ст. 126 ГК не забороняє дочiрнiм компанiям пев�
ної холдингової компанiї бути холдинговими компанiями сто�
совно iнших дочiрнiх компанiй. Однак останнi не визнаються
дочiрнiми щодо першої холдингової компанiї.

Така неузгодженiсть, на нашу думку, може призвести до то�
го, що холдингова компанiя А буде контролювати дочiрнє пiд�
приємство В, яке є дочiрнiм не щодо холдингової компанiї А,
а щодо холдингової компанiї Б, яка, у свою чергу, є дочiрньою
стосовно холдингової компанiї А. Таким чином, якщо таке ста�
новище закрiплено в їх статутах, то холдингова компанiя А пря�
мо або через компанiю Б може впливати на прийняття рiшень
дочiрньою компанiєю В.

На нашу думку, для уникнення спроби завуалювати фактич�
ну сутнiсть пiдприємства визнання таких пiдприємств, вiдпо�
вiдно, холдинговими i дочiрнiми є важливим кроком. Окрiм того,
якщо визнати пiдприємство А холдинговою компанiєю, а В — її
дочiрнiм пiдприємством, то це дасть можливiсть створення дов�
гих господарських ланцюгiв, якi de facto вже iснують, а de jure
ще не закрiпленi. Такий вид холдингових компанiй в росiйськiй
юридичнiй лiтературi отримав назву «субхолдинг»1. У ч. 3 ст. 1
ЗУ «Про захист економiчної конкуренцiї» подiбнi утворення на�
зиваються «пов’язанi пiдприємства», якими є юридичнi та/або
фiзичнi особи, що спiльно або узгоджено здiйснюють господар�
ську дiяльнiсть, у тому числi спiльно або узгоджено чинять вплив
на господарську дiяльнiсть суб’єкта господарювання. В економi�
цi України досить часто будуються такi субхолдинги. Економiч�
но розвиненим пiдприємствам, до яких належать великi холдин�
говi компанiї, як правило, не вистачає одного корпоративного
центру, i група компанiй починає дробитися на субхолдинги за
галузевою ознакою. Яскравий приклад цього — корпорацiя «Си�
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стем Кепiтал Менеджмент» (далi — СКМ), яка додатково ство�
рює субхолдинговi компанiї пiд кожний напрям дiяльностi1.
Наприклад, «СКМ Фiнанс» — структура СКМ у сферi банкiв�
ських послуг i страхування об’єднує iнтереси у фiнансовому сек�
торi та контролює два банки i двi страховi компанiї2.

Ми вже зазначали, що конструкцiя субхолдингу передба�
чена в англiйському Актi про компанiї 1985 року. Вважаємо,
що українському законодавцю варто було б запозичити такий
досвiд.

При створеннi групи компанiй нормальним явищем є кон�
троль холдингової компанiї над дочiрньою, яка, у свою чергу,
контролює iнше дочiрнє пiдприємство. Тому ми пропонуємо за�
провадити такий випадок виникнення вiдносин контролю мiж
пiдприємствами i в практику господарювання в Українi, для чо�
го внести змiни до ч. 3 ст. 126 ГК.

1.6.8. Çàëåæíî
âiä òåðèòîðiàëüíî¿ îçíàêè

Залежно вiд територiальної ознаки можна видiлити на&
цiональнi та мiжнацiональнi холдинговi компанiї (що є голов�
ними в транснацiональних корпорацiях, далi — ТНК). Нацiо�
нальнi холдинговi компанiї працюють переважно на територiї
України. Це не означає, що вони не взаємодiють з iноземним
елементом через укладення зовнiшньоекономiчних контрактiв,
однак i сама компанiя, i її дочiрнi пiдприємства мають мiсце�
знаходження в однiй i тiй самiй державi. Прикладом української
ТНК є компанiя «Квазар�Мiкро», яка має дочiрнi пiдприємства
в Росiї3.

У свою чергу, ТНК є не єдиним суб’єктом права, а сукупнiс�
тю формально самостiйних юридичних осiб, що створенi вiдпо�
вiдно до законодавства рiзних країн4.
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1.7. Õîëäèíãîâi
ïðàâîâiäíîñèíè

При визначеннi правового становища будь�якого суб’єк�
та господарювання основною є проблема правовiдносин, в яких
виступає цей суб’єкт. На нашу думку, важливо визначити мiсце
холдингових вiдносин у загальнiй системi правовiдносин, оскiль�
ки, наприклад, у ЦК РФ1 та ЦК України вiдносини залежностi
визначенi саме як цивiльнi, а за ГК вони належать до господар�
ських.

1.7.1. Îñîáëèâîñòi
õîëäèíãîâèõ ïðàâîâiäíîñèí

Правовiдносини можна визначити як суспiльнi вiдноси�
ни, врегульованi нормами права2. Наповнення ознаками цього
багатозначного поняття в працях рiзних науковцiв вiдбуваєть�
ся по�рiзному. Наприклад, можна визначити, що правовiдноси�
ни — «це особлива форма соцiальної взаємодiї, яка об’єктивно
виникає в суспiльствi згiдно iз законом, учасники якої надiленi
взаємними, кореспондуючими правами та обов’язками i реалi�
зують їх з метою задоволення своїх потреб та iнтересiв у поряд�
ку, який не заборонено державою або гарантовано нею в особi
вiдповiдних органiв»3.

Зважаючи на це визначення можна видiлити деякi особли�
востi холдингових правовiдносин. По�перше, холдингова ком�
панiя та її дочiрнi пiдприємства володiють взаємними правами i
несуть взаємнi обов’язки. Наприклад, холдингова компанiя має
право брати участь в управлiннi справами дочiрнього пiдприєм�
ства за рахунок переважної участi в загальних зборах чи iнших
органах управлiння дочiрнього пiдприємства (ч. 3 ст. 126 ГК).

Реалiзуючи це право, холдингова компанiя може брати участь
у загальних зборах дочiрнього пiдприємства i обирати членiв на�
глядової ради, а також утворювати i вiдкликати виконавчий чи
iнший орган товариства, затверджувати рiчну фiнансову звiтнiсть,
розподiл прибутку i збиткiв товариства (п. 2 ч. 2 ст. 159 ЦК) або
вирiшувати iншi питання дочiрнього акцiонерного товариства,
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вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв у силу закону чи ста�
туту товариства.

Разом з тим, холдингова компанiя несе певнi обов’язки, на�
приклад, компенсувати завданi дочiрньому пiдприємству збит�
ки, якщо з вини контролюючого пiдприємства дочiрнiм пiдпри�
ємством було укладено (здiйснено) невигiднi для нього угоди
або операцiї (ч. 6 ст. 126 ГК).

З iншого боку, у дочiрнього пiдприємства зберiгаються пра�
вомочностi юридичної особи, наданi їй ч. 2 ст. 80 ЦК, та госпо�
дарської органiзацiї (п. 1 ч. 2 ст. 55 ГК). Однак через те, що дочiр�
нє пiдприємство пiдконтрольне холдинговiй компанiї, воно має
виконувати її рiшення, прийнятi через управлiнськi органи са�
мого дочiрнього пiдприємства або iншим чином, передбаченим
статутом чи договором.

По�друге, холдинговi компанiї здiйснюють свої повноважен�
ня в силу закону, зокрема положень ст. 126 ГК, а також iнших
спецiальних норм права, що регулюють вiдносини, в яких без�
посередньо беруть участь холдингова компанiя та її дочiрнi пiд�
приємства. Деякi вiдносини, якi фактично виникають мiж хол�
динговими компанiями та її дочiрнiми пiдприємствами, не вре�
гульованi законодавством. Це, наприклад, пiдписання договору
про встановлення контролю (пiдпорядкування) холдингової
компанiї над її дочiрнiми пiдприємствами, яке не передбачено
законодавством, але й не забороняється ним. На нашу думку,
укладення договору про встановлення контролю не суперечить
чинному законодавству, оскiльки абз. 1 ч. 3 ст. 174 ГК серед пiд�
став виникнення господарських зобов’язань передбачає укла�
дення угод, не передбачених законом, але таких, якi йому не су�
перечать.

По�третє, специфiчним правовим засобом, спрямованим на
те, щоб приписи закону реалiзовувалися у практичнiй дiяльнос�
тi, є встановлений у правовiдносинах зв’язок прав та обов’яз�
кiв1. У холдингових правовiдносинах цей зв’язок простежуєть�
ся досить чiтко на прикладi застосування субсидiарної вiдповi�
дальностi холдингової компанiї перед кредиторами дочiрнього
пiдприємства, якщо останнє з вини контролюючого пiдприєм�
ства опиниться у станi неплатоспроможностi i буде визнано банк�
рутом (у межах змiн до ч. 6 i ч. 7 ст. 126 ГК).
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Треба зауважити, що саме в господарських вiдносинах реа�
лiзуються як iнтереси учасникiв господарської дiяльностi, так i
iнтереси суспiльства1. У даному випадку такими є правовiдно�
сини щодо захисту економiчної конкуренцiї i обмеження моно�
полiзму за ЗУ «Про захист економiчної конкуренцiї». Особли�
вiсть норм господарського права як комплексної галузi права
визначається професiйною господарською дiяльнiстю, у проце�
сi якої виникають i майновi (товарно�грошовi) вiдносини, i ор�
ганiзацiйнi, пов’язанi iз самоорганiзацiєю, координацiєю та суб�
ординацiєю (зовнiшньою органiзацiєю, в тому числi держав�
ною)2. На нашу думку, холдинговi вiдносини можна вiднести до
органiзацiйних вiдносин, однак не варто iгнорувати їх майновий
елемент, адже корпоративнi вiдносини щодо виплати дивiден�
дiв акцiонерам мають майновий характер.

1.7.2. Ðîçìåæóâàííÿ
õîëäèíãîâèõ i öèâiëüíèõ âiäíîñèí

При вiдмежуваннi холдингових вiдносин вiд цивiльних
не треба забувати, що цивiльне право складається з норм, по�пер�
ше, однiєї галузi, по�друге, регулюється на засадах юридичної
рiвностi суб’єктiв майнових та особистих немайнових вiдносин3.
ЦК (ст. 1) та наука цивiльного права виходять iз того, що ци�
вiльно�правовi вiдносини складаються мiж юридично рiвними
учасниками4. Звiдси ми вважаємо, що холдинговi вiдносини не
можна вiднести до цивiльних, як це стверджує I. В. Бейцун5.

Вiднесення корпоративних вiдносин, що характеризуються
нерозривним поєднанням майнових i органiзацiйних елементiв
(причому питома вага останнiх, на нашу думку, навiть бiльша),
до предмета регулювання цивiльного законодавства (ч. 1 ст. 1)
призводить до iгнорування основоположної норми ЦК, згiдно з
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якою цивiльним законодавством регулюються особистi немайновi
вiдносини (цивiльнi вiдносини), заснованi на юридичнiй рiвнос�
тi, вiльному волевиявленнi, майновiй самостiйностi їх учасникiв1.

Л. Петражицький вважав, що «у сферi приватно�правових
союзiв, що виникають на добровiльнiй основi мiж юридичними
особами, норми цивiльного права за своїм характером значною
мiрою отримують особливе забарвлення, що вiдрiзняє їх вiд iн�
шої маси цивiльно�правових норм та надiляє їх у деяких вiдно�
шеннях рисами, якi притаманнi здебiльше публiчно�правовим
нормам»2. Можна стверджувати, що за останнi бiльш як сто ро�
кiв цi норми набули ще бiльш яскравого публiчно�правового за�
барвлення, що дає нам пiдстави вiднести їх до норм господар�
ського права.

Вiдносини мiж холдинговою компанiєю та її дочiрнiми пiд�
приємствами — це вiдносини контролю одного суб’єкта над iн�
шими. Вiдносини мiж ними будуються не на засадах рiвностi, а
на принципах панування та пiдкорення3. Фактично йдеться про
пiдкорення волi однiєї юридичної особи (дочiрнього пiдприєм�
ства) волi iншої (холдингової компанiї). Недоречно було б ствер�
джувати, що холдинговi вiдносини зовсiм не регулюються нор�
мами цивiльного права. Основнi положення про правовий ста�
тус юридичних осiб щодо укладення договорiв мiж холдинговою
компанiєю та її дочiрнiми пiдприємствами стосуються цих су�
б’єктiв, як i будь�яких учасників цивiльних вiдносин. Але спе�
цифiка правового регулювання цих суб’єктiв зумовлена саме їх
господарською природою.

1.7.3. Ðîçìåæóâàííÿ õîëäèíãîâèõ
i àäìiíiñòðàòèâíèõ âiäíîñèí

Перед тим, як дати характеристику холдинговим пра�
вовiдносинам як господарським, проведемо вiдмежування їх вiд
адмiнiстративних вiдносин. За теорiєю адмiнiстративного права
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в адмiнiстративно�правовому вiдношеннi однiєю iз сторiн завжди
є офiцiйний та уповноважений орган виконавчої влади1. У хол�
дингових вiдносинах усерединi групи немає такого суб’єкта, як
орган виконавчої влади. У зовнiшнiх вiдносинах останнiй може
бути присутнiм (вiдносини з обмеження монополiзму, мiж дер�
жавними органами та державними холдинговими компанiями
тощо), але далеко не в усiх випадках.

Незважаючи на юридичну нерiвнiсть суб’єктiв холдингової
групи з точки зору права вони є юридично самостiйними суб’єк�
тами пiдприємницької дiяльностi — юридичними особами. Хоча
залежна особа, порiвняно з традицiйною юридичною особою,
не є бiльше сукупнiстю власникiв капiталу, що функцiонує у
данiй юридичнiй особi2, контролююче i залежне пiдприємства
все одно формально залишаються незалежними.

1.7.4. Õîëäèíãîâi âiäíîñèíè
ÿê âèä ãîñïîäàðñüêèõ âiäíîñèí

Господарсько�правова концепцiя визначає господарськi
вiдносини як «вiдносини мiж господарюючими суб’єктами (пiд�
приємствами, пiдприємцями) та органами управлiння, що ви�
никають i функцiонують у процесi органiзацiї i безпосереднього
здiйснення господарської дiяльностi»3. На нашу думку, такими
вiдносинами i є вiдносини мiж холдинговою компанiєю та її до�
чiрнiми пiдприємствами, оскiльки холдингова компанiя фактич�
но управляє дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств у процесi органi�
зацiї i безпосереднього здiйснення господарської дiяльностi, про
що детальнiше — у пiдроздiлi 2.3.

За останнє столiття вiдбулася велика трансформацiя концеп�
цiї юридичної особи. Ранiше залежнiсть мiж юридичними осо�
бами була, скорiше, винятком, нiж правилом. Хоч I. А. Покров�
ський зазначав, що «з позицiї строгої послiдовностi всi подiбнi
колективи («неправоздатнi союзи» — один з прототипiв холдин�
гових компанiй — I. Л.) треба було б просто iгнорувати… Але
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така послiдовнiсть занадто суперечила б могутнiм вимогам жит�
тя, а тому в дiйсностi не виконується»1. Ще в XIX ст. такi «непра�
воздатнi союзи» частково визнавалися суб’єктами права i могли
бути позивачами та вiдповiдачами в судi, i навiть договори, що
укладалися ними, вважалися дiйсними. Сьогоднi iгнорування
та вiдкидання вiдносин залежностi може завдати шкоди «публiч�
ному iнтересу»2.

Постає питання, до якого виду господарських вiдносин мож�
на вiднести холдинговi правовiдносини, адже згiдно з ч. 3 ст. 3
ГК сферу господарських вiдносин становлять господарсько�ви�
робничi, органiзацiйно�господарськi та внутрiшньогосподарськi
вiдносини. Пiд органiзацiйно�господарськими вiдносинами ро�
зумiються вiдносини, що складаються мiж суб’єктами господа�
рювання та суб’єктами органiзацiйно�господарських повнова�
жень у процесi управлiння господарською дiяльнiстю.

У системi господарських зобов’язань ГК визначає господар�
ськi зобов’язання, що виникають у процесi управлiння господар�
ською дiяльнiстю мiж суб’єктом господарювання та суб’єктом
органiзацiйно�господарських повноважень, у силу яких зобов’я�
зана сторона повинна здiйснити на користь другої сторони пев�
ну управлiнсько�господарську (органiзацiйну) дiю або утрима�
тися вiд певної дiї, а управнена сторона має право вимагати вiд
зобов’язаної сторони виконання її обов’язку.

На жаль, поняття суб’єкта господарських повноважень ГК
не дає. Деякi науковцi визначають суб’єктiв органiзацiйно�гос�
подарських повноважень через їх органи управлiння та посадо�
вих осiб, до компетенцiї яких входить прийняття управлiнських
рiшень3 (до речi, ч. 2 ст. 17 ГК взагалi не згадує органи управ�
лiння та посадових осіб суб’єкта господарювання як суб’єктiв
органiзацiйно�господарських повноважень).

Коло суб’єктiв органiзацiйно�господарських повноважень
ми можемо визначити, керуючись ст. 176 ГК4. Зважаючи на це
визнання суб’єктами органiзацiйно�господарських повноважень
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лише органiв i посадових осiб власне суб’єкта є занадто обмеже�
ним хоча б тому, що п. 3 ч. 2 ст. 176 ГК видiляє з�помiж випадкiв
виникнення органiзацiйно�господарських зобов’язань ситуацiю,
коли один суб’єкт господарювання є дочiрнiм щодо iнших (фак�
тично тут йдеться про холдинговi вiдносини).

Така позицiя законодавця є виправданою, оскiльки холдинго�
ва компанiя може вимагати вiд дочiрнього пiдприємства здiйсни�
ти певнi органiзацiйнi дiї. Частина 1 ст. 173 ГК пiд органiзацiй�
но�господарським дiями визначає виконання роботи, передачу
майна, сплату грошей, надання iнформацiї. У нашому випадку
це може бути, наприклад, одержання iнформацiї про дiяльнiсть
товариства в порядку, визначеному установчим документом (п. 5
ч. 1 ст. 116 ЦК).

На нашу думку, холдингова компанiя може здiйснювати
управлiння дiяльнiстю дочiрнього пiдприємства аж до надання
обов’язкових для виконання вказiвок, а отже, її правомочностi
щодо дочiрнього пiдприємства є бiльш широкими порiвняно з
правомочностями iнших учасникiв товариства, про що йтиметь�
ся у пiдроздiлi 2.3. Таким чином, ми з’ясували, що холдинговi
вiдносини мають ознаки органiзацiйно�господарських вiдносин.

1.7.5. Êîðïîðàòèâíèé õàðàêòåð
õîëäèíãîâèõ âiäíîñèí

Холдинговi вiдносини мають характер корпоративних.
Деякi представники цивiлiстичної школи визначають корпора�
тивнi вiдносини як цивiльнi1 незважаючи на те, що ЦК не дає
визначення нi корпоративних вiдносин, нi корпоративних прав.
Натомiсть, ч. 1 ст. 167 ГК тлумачить права особи, частка якої ви�
значається у статутному фондi (майнi) господарської органiзацiї,
як корпоративнi права, що включають правомочностi на участь
цiєї особи в управлiннi господарською органiзацiєю, отримання
певної частки прибутку (дивiдендiв) даної органiзацiї та акти�
вiв у разi лiквiдацiї останньої вiдповiдно до закону, а також iншi
правомочностi, передбаченi законом та статутними документами.

Представниками науки господарського права вiдстоювалася
позицiя щодо домiнування в корпоративних вiдносинах госпо�
дарського елемента з таких пiдстав: поєднання в корпоративних
вiдносинах елементiв майнового та органiзацiйного характеру;
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виникнення корпоративних вiдносин не лише мiж самостiйни�
ми суб’єктами права, а й мiж органами товариства (у випадку з
холдинговими компанiями — мiж органом управлiння холдин�
гової компанiї та дочiрнього пiдприємства); побудова корпора�
тивних вiдносин за вертикаллю1. Таким чином, холдинговi пра�
вовiдносини пiдпадають пiд ознаки корпоративних вiдносин як
пiдвиду господарських вiдносин.

У законодавчому визначеннi йдеться саме про права, якi ви�
пливають з участi особи у статутному фондi, тодi як холдинговi
вiдносини можуть виникати як через таку участь, так i через пе�
реважну участь холдингової компанiї в органах управлiння до�
чiрнього пiдприємства. На основi такого законодавчого визна�
чення ми могли б дiйти висновку, що корпоративнi вiдносини
притаманнi холдинговим правовiдносинам лише у випадках, ко�
ли вони виникають через переважну участь у статутному фондi
дочiрнього пiдприємства.

Подiбного пiдходу дотримуються i деякi науковцi, якi вва�
жають, що корпоративнi правовiдносини виникають мiж учасни�
ками корпорацiї або учасниками i самою корпорацiєю, що обумов�
лює класифiкацiю корпоративних правовiдносин за їх суб’єкт�
ним складом на зазначенi види правовiдносин2.

На нашу думку, корпоративнi вiдносини можна розумiти у
вузькому i широкому значеннях. Щодо вузького значення кор�
поративних вiдносин, то у науковцiв немає одностайної думки з
цього питання. Згiдно з позицiєю О. М. Переверзєва, корпора�
тивнi вiдносини — це внутрiшнi органiзацiйно�господарськi вiд�
носини, що складаються у процесi управлiння господарською
дiяльнiстю мiж корпоративними суб’єктами господарювання i
суб’єктами органiзацiйно�господарських повноважень — заснов�
никами (учасниками) i уповноваженими ними органами3. У да�
ному визначеннi йдеться виключно про корпоративнi вiдноси�
ни, передбаченi ч. 3 ст. 167 ГК (пiд корпоративними вiдносина�
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ми маються на увазi вiдносини, що виникають, змiнюються та
припиняються щодо корпоративних прав). Т. В. Кашанiна при
визначеннi корпоративного права виходить з того, що його пред�
метом є система норм, якi встановлюються органами управлiн�
ня корпорацiї та охороняються силою корпоративного примусу1.
Широкого пiдходу дотримується i В. М. Кравчук, який визна�
чає корпоративне право як галузь права, що регулює суспiльнi
вiдносини, якi виникають мiж учасниками, юридичними особа�
ми та їх органами у зв’язку зi створенням, управлiнням та при�
пиненням юридичних осiб2.

На наш погляд, цi протилежнi думки є складовими широко�
го пiдходу до розумiння корпоративних вiдносин. Тобто корпо�
ративнi вiдносини, що є предметом корпоративного права, ви�
никають з приводу створення юридичної особи та її функцiону�
вання — мiж засновниками та створеною органiзацiєю3. Таким
чином, вiдносини мiж холдинговою компанiєю i дочiрнiм това�
риством можна визначити як вiдносини мiж засновниками i но�
вим суб’єктом господарювання вiдповiдно.

Водночас, постає питання, чи будуть корпоративними вiд�
носини мiж холдинговою компанiєю i дочiрнiм товариством, якi
уклали договiр про залежнiсть? Адже засновники дочiрнього
пiдприємства залишаються тими, що були й до укладення дого�
вору, але в силу такого договору холдингова компанiя має пра�
во вести управлiння справами дочiрнього пiдприємства.

Вважаємо, що такi вiдносини не можна визнати корпорати�
вними, якщо дотримуватися закону, оскiльки права холдинго�
вої компанiї на частку в статутному фондi дочiрнього товариства
у такий спосiб не виникає. Частка особи в статутному фондi гос�
подарської органiзацiї визначається корпоративними правами,
вiдповiдно до ч. 1 ст. 167 ГК, хоч, якщо розумiти корпоративнi
вiдносини в широкому значеннi, то будь�якi вiдносини, пов’яза�
нi з управлiнням справами господарської органiзацiї, є корпора�
тивними.

Сфера корпоративних прав у холдингових вiдносинах має
значну вагу. Це, передусiм, вiдносини з приводу участi холдин�
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гової компанiї в статутному фондi дочiрнього пiдприємства, по�
ложення щодо проведення загальних зборiв АТ, питання лiквiда�
цiї дочiрнього товариства. Але вiдносини, пов’язанi з дiяльнiстю
холдингових компанiй, не обмежуються сферою внутрiшнiх вiд�
носин з дочiрнiми пiдприємствами. Наприклад, холдинговi ком�
панiї i холдингова група в цiлому можуть бути учасниками вiд�
носин у сферi антимонопольного регулювання (ст. 2 ЗУ «Про
захист економiчної конкуренцiї»). Холдингова компанiя також
виступає суб’єктом податкових вiдносин. Пункт 1.26 ЗУ «Про
оподаткування прибутку пiдприємств»1 пiд термiном «холдин�
говi компанiї» розумiє юридичних осiб, якi є власниками iнших
юридичних осiб або здiйснюють контроль над такими юридич�
ними особами як пов’язанi особи вiдповiдно до цього Закону.

1.7.6. Âíóòðiøíi òà çîâíiøíi
õîëäèíãîâi âiäíîñèíè

Вiдмiтимо, що за проектом Закону РФ «Про холдинго�
вi компанiї» холдинговi вiдносини зводилися до вiдносин з управ�
лiння одним з учасникiв (головної компанiї) дiяльнiстю iнших
учасникiв холдингу на основi права головної компанiї визначати
рiшення, що ними приймаються (ч. 1 ст. 2). На думку I. Бейцун,
холдинговi вiдносини виникають лише у разi наявностi права го�
ловної компанiї на управлiння дiяльнiстю дочiрнiх юридичних
осiб на основi участi в їх капiталi або володiння акцiями2.

Ми не згоднi з таким пiдходом: по�перше, зведення об’єкта
холдингових вiдносин до управлiння є їх звуженням, оскiль�
ки вiдносини iз створення холдингової групи, вiдповiдальностi
холдингової компанiї, ведення бухгалтерського облiку та конку�
рентнi вiдносини не входять до сфери управлiння (детальнi�
ше про поняття «управлiння» див. пiдроздiл 3.1.). При цьому
I. Бейцун розширяє об’єкт правовiдносин, зводячи його до впли�
ву управляючого суб’єкта (основної органiзацiї) на дiяльнiсть
дочiрнiх осіб3, оскiльки вплив є складовою як управлiння, так
i контролю.
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Вплив можна визначити як владу, авторитет, дiю, що справ�
ляється на когось 1, а отже, кожний акцiонер так чи iнакше мо�
же впливати на долю акцiонерного товариства (шляхом голосу�
вання, продажу акцiй — iнодi для досягнення контролю над пiд�
приємством достатньо додатково придбати хоча б одну акцiю).
Таким чином, вплив є широким поняттям, i в контекстi визна�
чення об’єкта холдингових вiдносин його недоречно викорис�
товувати, а доцiльнiше виходити з того, що об’єктом холдинго�
вих вiдносин є контроль (детальнiше про визначення контролю
див. пiдрозд. 2.1).

На нашу думку, холдинговi вiдносини можна подiлити на
внутрiшнi (що складаються у системi холдингових груп) i зов�
нiшнi (мiж учасниками холдингової групи та iншими особами).

Внутрiшнi вiдносини складають значний обсяг усiх холдин�
гових вiдносин. Це вiдносини щодо: створення дочiрнього пiд�
приємства; затвердження його статуту; управлiння дочiрнiм пiд�
приємством; складання консолiдованої бухгалтерської звiтностi.
Їх суть полягає в субординацiї дiй учасникiв холдингової групи,
за якої головна компанiя надiлена правом визначення найваж�
ливiших управлiнських та господарських рiшень для iнших учас�
никiв холдингової групи2.

До зовнiшнiх холдингових вiдносин належать такi, що вини�
кають мiж учасниками холдингової групи та iншими суб’єктами
у процесi дiяльностi холдингової групи. Слiд зазначити, що до
перших належать не всi вiдносини з iншими особами, оскiльки їх
надзвичайно багато, i серед них є вiдносини, що мають суто ци�
вiльну, фiнансову, господарську або адмiнiстративну природу (на�
приклад укладення договорiв, сплата податкiв тощо) i притаман�
нi всiм суб’єктам господарювання. Зовнiшнi холдинговi вiдноси�
ни виникають з безпосередньої дiяльностi холдингової компанiї
або дочiрнього пiдприємства як учасника холдингової групи.

До таких випадкiв можна вiднести: вiдносини у сферi обме�
ження монополiзму та захисту суб’єктiв господарювання i спо�
живачiв вiд недобросовiсної конкуренцiї; податковi вiдносини;
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вiдносини за участю органiв державної влади у процесi створен�
ня та дiяльностi державних холдингових компанiй; вiдносини з
кредиторами дочiрнього товариства, якi виникають у випадках,
передбачених законом (зокрема ч. 7 ст. 126 ГК) або статутом.

Таким чином, зовнiшнi вiдносини є складовою вiдносин, в
якi вступає холдингова компанiя. А тому ми не згоднi з тим, що
зовнiшнi холдинговi вiдносини з iншими суб’єктами пiдприєм�
ницької дiяльностi не мають достатньої своєрiдностi, яка дозво�
ляє видiлити їх в окрему групу холдингових вiдносин1. Ми вва�
жаємо, що специфiка зовнiшнiх холдингових вiдносин дозволяє
видiляти їх в окрему групу.

Iснує ще один вид вiдносин, притаманний саме холдинговiй
групi, — це вiдносини мiж дочiрнiми пiдприємствами. К. Порт�
ной, наголошуючи на тому, що горизонтальнi вiдносини мiж до�
чiрнiми товариствами холдингової групи мають усi ознаки ци�
вiльно�правових, доходить висновку, що через свою специфiку
вони є холдинговими2. На нашу думку, це твердження є пра�
вильним, однак з деякими застереженнями. Учасники холдин�
гової групи дiйсно пов’язанi мiж собою по горизонталi низкою
господарських вiдносин, якi оформляються низкою договорiв:
купiвлi�продажу; поставки; пiдряду; надання експедиторських,
транспортних рекламних, юридичних, бухгалтерських та iнших
послуг, рiзноманiтних послуг з виконання робiт тощо. Зрозумi�
ло, що такi вiдносини не мають холдингової специфiки i є зви�
чайними цивiльними або господарськими вiдносинами, залеж�
но вiд виду договору.

Не можна не погодитися з тим, що через укладення таких
договорiв учасники холдингової групи проводять єдину госпо�
дарську полiтику, яка визначається холдинговою компанiєю.
Отже, учасники завжди тiєю чи iншою мiрою залежать вiд хол�
дингової компанiї, а тому у взаємовiдносинах мiж собою вияв�
ляють не тiльки свою волю, а й волю головної компанiї3.

Якщо холдингова група є структурно розвинутою, то взаємо�
зв’язки мiж її низовими ланками є дуже важливими для прова�
дження єдиної холдингової полiтики. Для досягнення цiєї мети
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холдингова компанiя встановлює певнi єдинi принципи побу�
дови господарської та фiнансової дiяльностi групи. Безперечно,
формування горизонтальних зв’язкiв холдингових вiдносин —
одна з найголовнiших передумов її ефективної роботи.

Усi, дуже важливi, горизонтальнi холдинговi вiдносини ма�
ють виключно економiчну специфiку. На законодавчому рiвнi
цi вiдносини не мають правової специфiки, яка дозволила б нам
видiлити їх в окрему групу, на вiдмiну вiд внутрiшнiх i зовнiш�
нiх правовiдносин. Проте вiдсутнiсть у законодавствi норм про
горизонтальнi холдинговi вiдносини не означає, що вони не мо�
жуть бути врегульованi в локальних нормативних актах.

Холдинговiй компанiї вигiдно передбачити специфiку цих
вiдносин на рiвнi статутiв i договорiв, щоб юридично забезпечи�
ти взаємовiдносини мiж дочiрнiми пiдприємствами. Лише за та�
кого забезпечення холдингова компанiя має право вимагати вiд
учасникiв виконання зобов’язань, пов’язаних з реалiзацiєю єди�
ної господарської полiтики групи. Укладення договорiв усереди�
нi холдингової групи сприятиме створенню гарантiй вiдповiдаль�
ностi холдингової компанiї при її втручаннi у справи дочiрнього
господарського товариства.

1.7.7. Ïðîáëåìà ïðàâîâiäíîñèí
çà ó÷àñòþ çàëåæíèõ ïiäïðèºìñòâ

У контекстi визначення кола правовiдносин, що охоп�
лює холдинговi правовiдносини, постає ще одне питання: чи на�
лежать до їх складу вiдносини мiж холдинговою компанiєю та
залежними пiдприємствами?

Треба зауважити, що законодавство у визначеннi термiна «за�
лежне пiдприємство» не має єдиної позицiї. Так, ч. 8 ст. 63 ГК
передбачає, що у випадках iснування залежностi вiд iншого пiд�
приємства, передбачених статтею 126 цього Кодексу, пiдприєм�
ство визнається дочiрнiм.

Однак ст. 126 ГК передбачає два види залежностi: вирiша�
льну та просту. Дочiрнi пiдприємства утворюються при встано�
вленнi лише вирiшальної залежностi (ч. 3 ст. 126 ГК), хоча з ч. 3
ст. 63 ГК випливає, що для визнання пiдприємства дочiрнiм до�
статньо виникнення лише простої залежностi. З огляду на зазна�
чене пропонуємо викласти ч. 8 ст. 63 ГК у такiй редакцiї: «У ви&
падках iснування вiдносин контролю, передбачених статтею 126
цього Кодексу, пiдприємство визнається дочiрнiм».
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Деякi науковцi вважають, що залежнi товариства виключа�
ються з холдингової групи1. На наш погляд, ця позицiя є помил�
ковою з таких мiркувань. По�перше, в економiчному аспектi
пiдприємство входить до структури такої групи, оскiльки його
присутнiсть суттєво впливає на економiчнi, виробничi та фiнан�
совi плани холдингової групи в цiлому. По�друге, законодавство
видiляє особливостi правового статусу залежних пiдприємств.
Два кодекси (ГК i ЦК) мiстять вiдповiднi поняття, якi, на жаль,
не узгодженi за змiстом (далi ми зупинимося на цiй проблемi
бiльш детально). Згiдно з ч. 2 ст. 126 ГК проста залежнiсть роз�
глядається як залежнiсть мiж асоцiйованими пiдприємствами,
що виникає у разi коли одне з них має можливiсть блокувати
прийняття iншим (залежним) пiдприємством рiшень, якi повин�
нi прийматися вiдповiдно до закону та/або установчих докумен�
тiв цього пiдприємства квалiфiкованою бiльшiстю голосiв.

А ч. 1 ст. 118 ЦК визначає, що господарське товариство (ТОВ,
ТДВ, ТОВ) є залежним, якщо iншому (головному) господар�
ському товариству належать 20 або бiльше вiдсоткiв статутного
капiталу ТОВ або ТДВ чи 20 або бiльше вiдсоткiв простих ак�
цiй АТ.

Отже, суперечностi мiж двома кодексами очевиднi. Почнемо
з аналiзу положень ЦК. Незрозумiло, чому законодавець визна�
чив саме 20% статутного капiталу бар’єром для визнання пiдпри�
ємства залежним. Традицiйно наявнiсть залежностi визначалась
як можливiсть впливати на рiшення товариства2. За чинним за�
конодавством мiнiмальний вiдсоток пакета акцiй для того, щоб
якимось чином впливати на дiяльнiсть товариства, дорiвнює 10.
Це дозволяє акцiонеру вимагати скликання позачергових збо�
рiв (ч. 2 ст. 43 ЗУ «Про господарськi товариства»), включення
до порядку денного проведення перевiрки фiнансово�господар�
ської дiяльностi товариства (ч. 4 ст. 49 зазначеного Закону).

Вплив на прийняття окремого рiшення товариства може
здiйснюватися за такої обставини. Пункт 4 ст. 159 ЦК перед�
бачає, що деякi рiшення в АТ приймаються 3/4 вiд кiлькостi ак�
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цiонерiв, що беруть участь у зборах. Таким чином, володiння
3/4 пакета акцiй — 25% статутного капiталу — дозволяє акцiо�
неру блокувати прийняття найважливiших рiшень у товариствi.

Тепер визначимо, що розумiється пiд термiном «проста за�
лежнiсть» у ГК. Вiдповiдно до ч. 2 його ст. 126 проста залежнiсть
мiж асоцiйованими пiдприємствами виникає в разi коли одне з
них має можливiсть блокувати прийняття iншим (залежним)
пiдприємством, рiшень, якi мають прийматися вiдповiдно до за�
кону та/або установчих документiв цього пiдприємства квалi�
фiкованою бiльшiстю голосiв. Що мається на увазi пiд термiном
«блокування», ГК не визначає.

Постає запитання, коли вiдбувається блокування прийнят�
тя рiшень у залежному пiдприємствi? Крiм випадкiв, коли акцiо�
нери впливають на кiнцевий результат загальних зборiв, можуть
бути й iншi ситуацiї. Наприклад, згiдно з ч. 7 ст. 41 ЗУ «Про гос�
подарськi товариства» загальнi збори визнаються правомочни�
ми, якщо в них беруть участь акцiонери, що мають вiдповiдно
до статуту товариства бiльш як 60% голосiв. Уявiмо ситуацiю: у
загальних зборах беруть участь акцiонери, яким належить рiв�
но 60%. Одному з них належить 15%, i голосується рiшення,
прийняття якого потребує квалiфiкованої бiльшостi (голосiв
акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах). У даному разi
АТ буде залежним вiд акцiонера, якому належить 15% голо�
сiв, оскiльки вiн може визначати (блокувати) прийняття рiшення.

За таких обставин виникає ще одне питання: яким чином
тодi визначати пiдприємство залежним? Це питання на сьогод�
нiшнiй день має i практичне значення, адже згiдно з ч. 4 ст. 126
ГК про наявнiсть не тiльки вирiшальної, а й простої залежнос�
тi має бути зазначено у вiдомостях державної реєстрацiї залеж�
ного (дочiрнього) пiдприємства та опублiковано вiдповiдно до
закону.

Разом з тим, ч. 1 ст. 22 ЗУ «Про державну реєстрацiю юри�
дичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв» серед iнших пiд�
став публiкацiї вiдомостей з Єдиного державного реєстру не мiс�
тить вимогу опублiкування вiдомостей про наявнiсть простої
чи вирiшальної залежностi. Для проведення державної реєстра�
цiї змiн до установчих документiв юридичної особи, пов’язаних
iз змiною складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи, пуб�
лiкацiя цих вiдомостей не передбачається (ч. 3 ст. 29 зазначено�
го Закону).
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Якщо звернутися до досвiду регулювання цiєї проблеми в за�
рубiжних країнах, то ми побачимо, що законодавство не завжди
вимагає додаткової публiкацiї вiдомостей. У Нiмеччинi iснує ви�
мога тiльки про негайне повiдомлення АТ, що iншому пiдпри�
ємству стало належати бiльш як 1/3 акцiй останнього1. У деяких
країнах СНД оприлюднення iнформацiї про залежнiсть пiдпри�
ємств є обов’язковим. Так, ч. 2 ст. 106 ЦК РФ зобов’язує госпо�
дарське товариство, яке придбало бiльше 20% голосуючих акцiй
АТ або 20% статутного капiталу ТОВ, негайно публiкувати вi�
домостi про це в порядку, передбаченому законами про госпо�
дарськi товариства2. Аналогiчнi положення мiстить ч. 2 ст. 95
Цивiльного кодексу Республiки Казахстан3.

Варто зауважити, що iнформацiя про власникiв пакетiв акцiй,
що дорiвнюють 5% або бiльше, пiдлягає обов’язковому розкрит�
тю в рiчному звiтi ВАТ серед вiдомостей про емiтента 4. У Єди�
ному державному реєстрi мiстяться загальнодоступнi вiдомостi
про учасникiв i засновникiв юридичної особи5. З огляду на за�
значене i те, що публiкацiя вiдомостей про встановлення вiдно�
син залежностi фактично не вимагалася на даний момент, ми
погоджуємося з тiєю думкою, що практична потреба в додатко�
вому оприлюдненнi iнформацiї про залежнiсть вiдсутня6, хоча,
можливо, в майбутньому така публiкацiя буде зумовлена суспiль�
ними потребами. У Проектi ЗУ «Про акцiонернi товариства» за�
лежнi пiдприємства дiстали назву «афiлiйованi особи». Деталь�
нiше про їх правовий статус див. пiдрозд. 2.2.
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Отже, залежне пiдприємство в холдинговiй групi — це субси&
дiарний суб’єкт, тодi як холдингова компанiя i дочiрнє пiдприєм&
ство є достатнiми i необхiдними елементами суб’єктного скла&
ду холдингових правовiдносин.

1.7.8. Âèçíà÷åííÿ õîëäèíãîâèõ ïðàâîâiäíîñèí.
Îá’ºêò òà çìiñò õîëäèíãîâèõ ïðàâîâiäíîñèí

Холдинговi правовiдносини можна визначити як врегу&
льованi нормами права господарськi вiдносини, що виникають у
сферi взаємодiї учасникiв холдингової групи, яка випливає з кон&
тролю холдингової компанiї над її дочiрнiми пiдприємствами, а та&
кож вiдносини учасникiв холдингової групи з iншими особами, якi
характеризують належнiсть їх до холдингової групи. Суб’єкта�
ми холдингових правовiдносин є холдингова компанiя, її дочiр�
нi та залежнi пiдприємства, а також iншi особи, що вступають у
холдинговi правовiдносини. Об’єктом є контроль холдингових
компанiй над дочiрнiми пiдприємствами, а змiст складають пра�
ва та обов’язки холдингової компанiї, дочiрнiх пiдприємств і тре�
тiх осiб, що виникають у процесi здійснення контролю. Таким
чином, до змiсту холдингових правовiдносин входять не тiль�
ки управлiння основною органiзацiєю дiяльності дочiрнiх орга�
нiзацiй групи, вважає I. В. Бейцун1, а й вiдносини iз створення
холдингової групи, ведення консолiдованої бухгалтерської звiт�
ностi, у сферi захисту економiчної конкуренцiї та вiдносини, що
складаються мiж державною холдинговою компанiєю та вiдпо�
вiдними органами державної влади, що є суб’єктами управлiння
об’єктами державної власностi.

Âèñíîâêè
äî ðîçäiëó 1

Економiчнi переваги органiзацiї суб’єкта господарюван�
ня у формi холдингових компанiй зробили цю юридичну кон�
струкцiю популярною у бiльшостi зарубiжних країн. Головною
перевагою холдингової групи є те, що вона дозволяє дiяти у пра�
вовому полi двом або бiльше формально юридично незалежним
юридичним особам, якi, у свою чергу, можуть контролюватися
головною компанiєю як економiчно, так i юридично. Поява хол�
дингових компанiй в Українi зумовлена низкою причин еконо�
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мiчного характеру i привабливiстю їх органiзацiйно�правових
форм. Однак холдинговим компанiям притаманнi i деякi нега�
тивнi риси.

Холдинговi компанiї в Українi мали свої прототипи у формi
об’єднання пiдприємств, трестiв та синдикатiв у дореволюцiй�
нiй Росiї та в СРСР.

За основу дослiдження взято розумiння холдингової компа�
нiї як головного суб’єкта господарювання в групi дочiрнiх та за�
лежних пiдприємств, яку позначимо холдинговою групою.

Проаналiзувавши свiтовий досвiд, доходимо висновку, що
головним при визначеннi поняття холдингової компанiї є не ор�
ганiзацiйно�правова форма суб’єкта господарювання, а тi еконо�
мiко�правовi зв’язки, що утворюються мiж пiдприємствами i обу�
мовлюють контроль одного суб’єкта господарювання над iншим.

Зважаючи на це ми пропонуємо таке визначення холдинго�
вої компанiї: це господарська органiзацiя (головна компанiя),
яка в групi пiдприємств контролює дочiрнє(i) пiдприємство(а)
або через переважну участь в його статутному фондi, та/або утри�
мання бiльшостi голосiв в його органах управлiння, або в iн�
ший, визначений в законодавствi, спосiб здiйснює контроль над
дочiрнiм пiдприємством. Холдинговi компанiї можна класифi�
кувати за багатьма критерiями.

Холдинговi вiдносини є господарськими вiдносинами i ма�
ють ознаки органiзацiйно�господарських вiдносин. Холдинговi
правовiдносини можна визначити як врегульованi нормами пра�
ва господарськi вiдносини, якi виникають у сферi взаємодiї учас�
никiв холдингової групи, що випливає з контролю холдингової
компанiї над її дочiрнiми пiдприємствами, а також вiдносини
учасникiв холдингової групи з iншими юридичними особами,
що характеризують належнiсть останнiх до холдингової групи.
Холдинговi вiдносини можуть бути внутрiшнiми i зовнiшнiми.
Залежне пiдприємство в холдинговiй групi — це субсидiарний
суб’єкт, тодi як холдингова компанiя i дочiрнє пiдприємство є
достатнiми i необхiдними елементами суб’єктного складу хол�
дингових правовiдносин.

Пропонуємо в законодавствi всiх суб’єктiв господарюван�
ня, що контролюють iншi пiдприємства, називати холдинговими
компанiями, а пiдконтрольнi пiдприємства — дочiрнiми.
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Роздiл 2

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗДIЙСНЕННЯ
КОНТРОЛЮ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНIЇ

ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ЇЇ ДОЧIРНIХ ПIДПРИЄМСТВ

2.1. Ïðàâîâi çàñàäè âñòàíîâëåííÿ êîíòðîëþ
â õîëäèíãîâié ãðóïi

Щоб комплексно дослiдити будь�яке поняття, треба ви�
окремити його головну особливiсть, яка дозволяє iдентифiкува�
ти його серед сумiжних категорiй. Поняттю холдингової компа�
нiї в українськiй юридичнiй науцi в останнi роки придiляється
все бiльше уваги, однак питання щодо критерiїв виокремлення
цього суб’єкта з�помiж iнших залишається вiдкритим.

Проаналiзувавши українське i зарубiжне законодавство, а та�
кож працi вчених, якi дослiджували поняття контролю, ми дi�
йшли висновку, що критерiєм вiдмежування холдингових компа�
нiй вiд iнших правових конструкцiй є поняття контролю. Цього
питання ми дещо торкалися в розд. 1, однак воно потребує бiль�
шої уваги, оскiльки є основним у виокремленнi холдингової ком�
панiї. Холдингова компанiя у сукупностi з її дочiрнiм(ми) пiдпри�
ємством(ами) утворює холдингову групу, i головним фактором,
що цементує їх вiдносини, є контроль, який холдингова компа�
нiя здiйснює щодо її дочiрнiх пiдприємств. Однак не можна по�
годитись з тим, що фактор контролю є ключовим для всiх видiв
об’єднань1. Саме контроль i вирiзняє холдингову групу з�помiж
об’єднань пiдприємств, а тому проаналiзуємо законодавче i тео�
ретичне визначення цього поняття. С. I. Мармазова пiдкреслила,
що холдинговi компанiї — це не просто компанiї, якi придбава�
ють акцiї (частки у статутному капiталi) iнших компанiй з метою
отримання дивiдендiв вiд участi у них, а компанiї, що володiють
контрольними пакетами акцiй або частками у статутному капiта�
лi iнших компанiй з метою контролю i управлiння їх дiяльнiстю2.
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ГК при визначеннi дочiрнiх пiдприємств вживає термiн «кон�
троль�пiдпорядкування» (ч. 3 ст. 126 ГК), не розкриваючи його
змiсту. Цей термiн застосовується для визначення вирiшальної
залежностi, що виникає, якщо мiж пiдприємствами встановлю�
ються вiдносини контролю�пiдпорядкування за рахунок пере�
важної участi контролюючого пiдприємства в статутному фондi
та/або загальних зборах чи iнших органах управлiння iншого
(дочiрнього) пiдприємства, зокрема, володiння контрольним па�
кетом акцiй. На нашу думку, було б доцiльно визначити пiдстави
виникнення цих вiдносин, наприклад, укладення договору, який
фактично встановлює контроль одного суб’єкта над iншим, або
договору про пiдпорядкування.

Ми вважаємо, що замiсть не розкритого у ч. 3 ст. 126 ГК тер�
мiна «контроль�пiдпорядкування» доцiльно вживати термiн «кон�
троль» з наведених нижче причин.

2.1.1. Ïîíÿòòÿ
«êîíòðîëü»

Змiни в розумiннi захiдноєвропейськими юристами по�
няття незалежностi юридичної особи в контекстi залежних пiд�
приємств сталися пiсля першої свiтової вiйни1. М. I. Кулагiн
визначав поняття контролю через «визначальний вплив на ке�
рiвництво компанiї»2. Саме контроль є тим критерiєм, що роз�
подiляє мiж учасниками групи функцiї контролюючого та пiд�
контрольного учасника3. Без контролю один суб’єкт господарю�
вання не зможе впливати на прийняття рiшень iншим. Контроль
є тiєю зв’язкою мiж холдинговою компанiєю та дочiрнiм пiдпри�
ємством, яка об’єднує їх у холдингову групу.

До питання контролю зверталися юристи, соцiологи i еко�
номiсти. У сучаснiй науцi термiн «соцiальний контроль» нерiд�
ко вживається як синонiм влади4. Етимологiя слова «контроль»
складна, а сам термiн є багатозначним. Вiн може означати як
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владу, силу, планування, керiвництво, так i спостереження, пе�
ревiрку1.

Необхiдно зробити застереження, що в корпоративному пра�
вi контроль розумiється дещо в iншому значеннi, нiж в iнших
iнститутах i галузях права. Серед видiв правового контролю вче�
нi видiляють такi напрями2:

— контроль як сфера дiяльностi органiв державного та гос�
подарського управлiння;

— контроль як одна iз стадiй управлiнської дiяльностi;
— контроль як форма зворотного зв’язку, за допомогою якої

управляюча система одержує данi про фактичний стан керова�
ного об’єкта та виконання управлiнських рiшень;

— контроль як перевiрка дотримання законодавства.
Очевидно, що для холдингових компанiй притаманнi тiєю чи

iншою мiрою першi три напрями i опосередковано останнiй (пе�
ревiрки дiяльностi дочiрнього пiдприємства, наприклад аудитор�
ська чи ревiзiйна).

Зауважимо, що корпоративний контроль треба вiдрiзняти
вiд державного контролю за господарською дiяльнiстю, який
можна визначити як сукупнiсть заходiв, що здiйснюються кон�
тролюючими органами в межах наданих законами України пов�
новажень з метою забезпечення додержання норм чинного за�
конодавства3. Натомiсть, контроль у холдинговiй групi — це мож�
ливiсть холдингової компанiї впливати на прийняття рiшень
дочiрнiми пiдприємствами.

Контроль — це одна із форм впливу холдингової компанії на
господарську діяльність корпоративних підприємств4.

Контроль у холдингових групах є частиною загального кор�
поративного контролю, що здiйснюється органами i власниками
господарського товариства. Для з’ясування сутностi контролю
у холдинговiй групi проаналiзуємо це поняття спочатку в зако�
нодавствi, а потiм у працях науковцiв.
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2.1.2. Ïiäõîäè äî ïîíÿòòÿ «êîíòðîëü»
ó çàêîíîäàâñòâi çàðóáiæíèõ êðà¿í

Поняття контролю в правi зарубiжних держав розумi�
ється по�рiзному. У законодавствi США мiститься таке визначен�
ня контролю: «володiння, прямо чи непрямо, чи влада управля�
ти або бути причиною прийняття рiшення дирекцiї, менеджмен�
ту чи посадовцiв особи, що здiйснюється через голосуючi акцiї, чи
контракт, чи iншим шляхом. Особа, що володiє 10% чи бiльше
голосуючих акцiй, має презумпцiю, що вона контролює таку кор�
порацiю» (п. 8 ст. 912 Акта про бiзнес корпорацiї Нью�Йорку).

В Англiї поняття контролю виводиться через поняття «iнте�
рес учасникiв» (ст. 260 Акта про компанiї 1985 року) як iнтерес
довготривалого характеру з метою здiйснення впливу чи кон�
тролю, окрiм досягнення суто iнвестицiйних цiлей1. Згiдно з ка�
надським Законом про господарськi корпорацiї дочiрнє пiдпри�
ємство визначається як корпорацiя, що контролюється iншою
корпорацiєю. При цьому контроль розумiється як володiння
певною компанiєю бiльше 50% голосiв, що дає можливiсть оби�
рати бiльшiсть членiв ради директорiв корпорацiї2.

Зауважимо, що нi в Акцiонерному законi Нiмеччини, нi в
Торговельному уложеннi поняття контролю не вживається, од�
нак у ст. 271 ТУН є визначення термiна «управлiння» (Beteilig�
ungen) — участь пiдприємства в iншому пiдприємствi, яка є ви�
значною (дiйсною), i таке господарське пiдприємство служить
через створення мiж ними довготривалого зв’язку першому пiд�
приємству. На нашу думку, пiд такою участю можна розумiти
саме контроль. У Сьомiй директивi Європейського спiвтовари�
ства3 «Про консолiдовану звiтнiсть» серед iнших ознак холдин�
гової компанiї зазначається контроль однiєї компанiї над iншою.
У Францiї поняття контролю асоцiюється з поняттям «пану�
вання» як визначний вплив на керiвництво компанiї4.
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Отже, бiльшiсть законодавчих актiв зарубiжних країн для
виокремлення конструкцiї холдингової компанiї використову�
ють саме термiн «контроль» або його змiстовi еквiваленти.

2.1.3. Ïîíÿòòÿ «êîíòðîëü»
â óêðà¿íñüêîìó çàêîíîäàâñòâi

Тепер перейдемо до аналiзу цього поняття в україн�
ському законодавствi. Частиною 2 ст. 2 Указу про холдинги по�
няття контрольного пакета акцiй визначалося кiлькiстю акцiй
(пай, частка у статутному фондi), яка дає право холдинговiй
компанiї здiйснювати фактичний контроль над суб’єктом гос�
подарювання. Однак визначення поняття фактичного контро�
лю Указ не давав.

Необхiдно зазначити, що в пiдзаконних нормативно�право�
вих актах визначення дочiрнього пiдприємства дається переваж�
но через поняття контролю. Наприклад, п. 4 Положення (стан�
дарту) бухгалтерського облiку 191 пiд дочiрнiм розумiє пiдпри�
ємство, яке перебуває пiд контролем материнського (холдинго�
вого) пiдприємства, а пiд контролем розумiється вирiшальний
вплив на фiнансову, господарську i комерцiйну полiтику пiд�
приємства з метою одержання вигод вiд його дiяльностi.

Розширене тлумачення контролю зустрiчаємо в норматив�
но�правових актах Нацiонального банку України2; згiдно з цим
визначенням дочiрня компанiя (пiдприємство) — це компанiя,
що контролюється iншою компанiєю. Контроль передбачає, що
материнська компанiя (банк) прямо або через дочiрнi компанiї
володiє 50% або бiльшою часткою капiталу компанiї. Контроль
також має мiсце, якщо материнська компанiя (банк) прямо або
через дочiрнi компанiї володiє часткою капiталу компанiї не мен�
ше 50%. Контроль також має мiсце, якщо материнська компанiя
(банк) прямо або через дочiрнi компанiї володiє часткою капi�
талу компанiї менше 50%, але має: частку управлiнських голосiв
у компанiї, що перевищує 50%, завдяки угодам з iншими iнвес�
торами; право керувати фiнансовою та виробничою полiтикою
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2 Частина 12 ст. 2 Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй з цiнни�
ми паперами установ комерцiйних банкiв України: Затверджена постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 3 жовтня 2005 р. № 358.



пiдприємства згiдно iз статутом або угодою; право призначати
або звiльняти бiльшiсть членiв ради директорiв або аналогiчного
керуючого органу компанiї; право визначального голосу в радi
директорiв або аналогiчному керуючому органi компанiї.

Отже, у пiдзаконних нормативно�правових актах отримали
вiдображення юридичнi та економiчнi вимоги практики щодо
розширення кола випадкiв установлення вiдносин контролю
мiж суб’єктами господарювання. I цей факт законодавець прос�
то не може не взяти до уваги.

У ч. 3 ст. 2 ЗУ «Про захист економiчної конкуренцiї» понят�
тя контролю визначається як вирiшальний вплив однiєї чи де�
кiлькох пов’язаних юридичних та/або фiзичних осiб на госпо�
дарську дiяльнiсть суб’єкта господарювання чи його частини, що
здiйснюється безпосередньо або через iнших осiб, iз зазначен�
ням конкретних випадкiв виникнення контролю.

Зауважимо, що ознаки контролю, передбаченi ЗУ «Про за�
хист економiчної конкуренцiї», не можна застосовувати при ви�
значеннi вирiшальної залежностi мiж пiдприємствами згiдно з
ч. 3 ст. 126 ГК, оскiльки у ГК мiститься термiн «контроль�пiдпо�
рядкування», а не «контроль».

У законодавствi контроль не завжди розумiється як вирiша�
льний вплив. Наприклад, ст. 3 ЗУ «Про iнститути спiльного iн�
вестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди)»1 ви�
значає здiйснення контролю як володiння безпосередньо або
через пов’язаних осiб часткою, що становить не менш як 20%
статутного фонду (капiталу) юридичної особи, або управлiння
найбiльшою кiлькiстю голосiв в органi управлiння юридичної
особи. 20�вiдсотковий бар’єр визначається як критерiй контро�
лю i в ч. 4 ст. 7 ЗУ «Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за дер�
жавнi кошти»2 згiдно iз ЗУ «Про внесення змiн до деяких зако�
нодавчих актiв України з питань закупiвлi товарiв, робiт i послуг
за державнi кошти»3, що набрав чинностi 11 березня 2007 р.
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1 Закон України «Про iнститути спiльного iнвестування (пайовi та кор�
поративнi iнвестицiйнi фонди)» вiд 15 березня 2001 р. // ОВУ. — 2001. —
№ 16. — Ст. 690.

2 Закон України «Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi ко�
шти» вiд 22 лютого 2000 р. // ОВУ. — 2000. — № 13. — С. 500.

3 Закон України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв Украї�
ни з питань закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти» // УК. —
2007 (17.01). — № 7.



2.1.4. Ðåãóëþâàííÿ âiäíîñèí êîíòðîëþ
â ïðîåêòi ÇÓ «Ïðî àêöiîíåðíi òîâàðèñòâà»

Корисним, у науковому аспектi, є також аналiз застосу�
вання термiна «контроль» у законопроектах. Частина 1 ст. 1 про�
екту ЗУ «Про акцiонернi товариства»1 (далi — Проект) визна�
чає контроль як можливiсть здiйснення впливу на формування
складу органiв управлiння АТ, прийняття рiшень його органа�
ми управлiння, а також на вчинення правочинiв, якi встановлю�
ють умови господарської дiяльностi АТ. Дане визначення, на на�
шу думку, є досить прийнятним, однак стосується воно не до�
чiрнiх пiдприємств, а категорiї «афiлiйованi особи». Зупинимося
на цьому детальнiше.

Проект передбачає, ще одного учасника холдингової групи —
афiлiйованих осiб, якi здiйснюють контроль одна щодо iншої чи
обидвi перебувають пiд контролем третьої особи. На нашу думку,
тут варто вести мову не про контроль, а про залежнiсть, оскiль�
ки як такий контроль афiлiйованих осiб може виникати перма�
нентно i не має характеру вирiшального впливу. Тому ми пропо&
нуємо замiнити в Проектi термiн «контроль» на «залежнiсть».
Правове становище афiлiйованих осiб передбачає, зокрема, об�
меження щодо придбання значного пакета акцiй та укладення
угод iз зацiкавленими особами. З огляду на це ми вважаємо, що
просте згадування у ст. 126 ГК залежних товариств є недоцiль&
ним, тим бiльше, якщо прийнятий за Проектом закон буде де&
тально регулювати їх дiяльнiсть.

Наприклад, ч. 1 ст. 60 Проекту передбачає, що особа (особи,
якi дiють спiльно), котра має намiр придбати акцiї, якi з ураху�
ванням акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, стано�
витимуть 50 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй товариства (далi —
значний пакет акцiй), зобов’язана не пiзнiше нiж за 30 днiв до
дати придбання значного пакета акцiй подати товариству письмо�
ве повiдомлення про свiй намiр та оприлюднити його шляхом
надання його ДКЦПФР, кожному органiзатору торгiвлi, яким
акцiї товариства допущено до офiцiйного котирування, та опуб�
лiкування в офiцiйному друкованому органi. При цьому така
особа протягом 60 днiв пiсля придбання значного пакета акцiй
зобов’язана запропонувати всiм акцiонерам придбати у них прос�
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1 Проект Закону України «Про акцiонернi товариства» реєстр. № 8326
вiд 21 жовтня 2005 р. // http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=
&pf3511=25852



тi акцiї товариства, крiм випадкiв придбання значного пакета
акцiй у процесi приватизацiї (ч. 1 ст. 61 Проекту). Така практика
є загальноприйнятою в зарубiжних країнах, тому ми вважаємо
данi норми прогресивними.

Ще одним позитивним моментом Проекту є запровадження
категорiї конструкцiї заiнтересованих осiб. На жаль, обсяг мо�
нографії не дозволяє детально зупинитися на аналiзi цiєї кон�
струкцiї, тому лише зазначимо, що згiдно з ч. 1 ст. 67 Проекту
особою, заiнтересованою у вчиненнi товариством правочину, вва�
жається посадова особа органiв товариства, акцiонер, який од�
ноосiбно або разом з афiлiйованими особами володiє 25 i бiль�
ше вiдсотками простих акцiй товариства, або афiлiйована особа
(особи), якщо вона: є стороною правочину; бере участь у право�
чинi як представник або посередник (крiм представництва то�
вариства посадовими особами); отримує винагороду вiд товари�
ства або вiд особи, яка є стороною правочину; внаслiдок такого
правочину придбаває майно чи заiнтересована в iнших резуль�
татах виконання правочину; є афiлiйованою особою юридичної
особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочинi
як представник чи посередник, або отримує винагороду вiд то�
вариства чи вiд особи, що є стороною правочину, або внаслiдок
такого правочину придбаває майно чи користується iншими ре�
зультатами виконання правочину.

У свою чергу, виконавчий орган товариства протягом п’яти
днiв з моменту отримання вiдомостей про можливiсть вчинен�
ня правочину надає наглядовiй радi iнформацiю щодо нього, а
наглядова рада виносить на розгляд загальних зборiв пропози�
цiю про схвалення або несхвалення. Стаття 68 Проекту перед�
бачає наслiдки недотримання вимог до порядку вчинення пра�
вочину у виглядi вiдповiдальностi заiнтересованої особи перед
товариством у розмiрi завданих товариству збиткiв та визнання
такого правочину нiкчемним.

Таким чином буде усунено недолiк формулювання п. «i»
ст. 41 ЗУ «Про господарськi товариства» щодо затвердження, а
не укладення угод на суму, яка перевищує вказану в статутi то�
вариства. Наводимо позицiю ВГСУ з цього питання. Якщо гос�
подарським судом буде з’ясовано, що установчими документа�
ми акцiонерного товариства право органу цього товариства на
укладення договору не обмежено, тобто такий орган пiдписав
договiр без порушення наданих йому повноважень, то сам лише
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факт незатвердження договору пiсля його пiдписання не може
бути пiдставою для визнання договору недiйсним1. Цим роз’яс�
ненням ВГС фактично унеможливив захист АТ вiд подiбних не�
правомiрних дiй його посадових осiб.

2.1.5. Ïðîáëåìè ðåãóëþâàííÿ âiäíîñèí êîíòðîëþ
â ÇÓ «Ïðî õîëäèíãîâi êîìïàíi¿ â Óêðà¿íi»

Як уже зазначалось, у нормативних актах поняття хол�
дингової компанiї та дочiрнього пiдприємства переважно по�
в’язанi з термiном «контроль». Натомiсть, Закон про холдинги
iгнорує критерiй контролю при визначеннi правового становища
холдингових компанiй. Пiдкреслимо, що проект Закону про хол�
динги мiстив поняття контролю. Так, ч. 6 ст. 1 цього проекту було
передбачено, що «контроль над господарським товариством» за�
стосовується у значеннi, наведеному в Законi України «Про за�
хист економiчної конкуренцiї». Цiкавим є той факт, що дане ви�
значення бiльше в проектi нiде не застосовувалося, на що було
наголошено у Висновку Головного науково�експертного управ�
лiння Верховної Ради України2, а термiн «контроль» вилучено.

Головним недолiком чинної редакцiї Закону про холдинги,
на нашу думку, є iгнорування ним категорiї контролю. Закон ви�
ходить iз суб’єктного, а не контрольного визначення поняття хол�
дингової компанiї. Саме тому пiд поняття холдингової компанiї
в розумiннi цього Закону пiдпадають багато господарських орга�
нiзацiй, що фактично здiйснюють контроль (ВАТ, ТОВ, ТДВ).

2.1.6. Ïîíÿòòÿ êîíòðîëþ â þðèäè÷íié ëiòåðàòóði.
Ñïiââiäíîøåííÿ òåðìiíiâ «êîíòðîëü»
òà «óïðàâëiííÿ»

Тепер проведемо аналiз поняття контролю у працях нау�
ковцiв. О. М. Вiнник зазначає, що «дочiрнiм визнається госпо�
дарська органiзацiя, у тому числi пiдприємство, що перебуває пiд
вирiшальним контролем iншого пiдприємства (господарської
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1 Частина 2 ст. 9.4 роз’яснення Вищого арбiтражного суду «Про деякi пи�
тання практики вирiшення спорiв, пов’язаних з визнанням угод недiйсними»
вiд 12 березня 1999 р. № 02�5/111 // Юридичний вiсник України. — 2002. —
№ 26.

2 Висновок Головного науково�експертного управлiння Верховної Ради
України вiд 19.08.2003 на проект Закону України «Про холдинговi компанiї в
Українi» (реєстр. № 3355 вiд 09.04.2003 р.), внесений Кабiнетом Мiнiстрiв Украї�
ни // http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=14739



органiзацiї)»1. Тобто контроль є головною ознакою при визнаннi
пiдприємства дочiрнiм. В. Кравчук визначає контроль в об’єк�
тивному значеннi як володiння великою кiлькiстю голосiв (при
чому конкретна кiлькiсть не називається), що визначається част�
кою у статутному фондi, а у суб’єктивному — як вплив на рi�
шення юридичної особи2.

Зазначимо, що контроль i управлiння — це не одна i та са�
ма категорiя. На думку американського вченого Д. Котуа, кон�
троль — це можливiсть визначати результати управлiнської дi�
яльностi в тiй її частинi, яка належить до розроблення полiтики
корпорацiї. А управлiння — дiї з керiвництва виробництвом, що
включають розроблення та прийняття рiшень i координацiю дi�
яльностi фiрми3.

Iснує й iнша думка, що корпоративне управлiння — це по�
стiйне, послiдовне забезпечення корпоративних iнтересiв, яке
дiстає вияв у вiдносинах корпоративного контролю4. На наш
погляд, у цьому визначеннi важко вiднайти причинно�наслiд�
ковий зв’язок — незрозумiло що є первинним, а що вторинним
поняттям.

Iнше бачення спiввiдношення поняття контролю та управ�
лiння має I. Бейцун — розумiє контроль як одну з можливостей
при здiйсненнi управлiнської дiяльностi5. Її аргументацiя обме�
жується посиланням на аналогiчнi пiдходи А. Файоль та В. Га�
ращука. Останнiй розглядає контроль як одну iз самостiйних
функцiй управлiння, котра полягає в перевiрцi, спостереженнi з
метою перевiрки6. За наведеною нами класифiкацiєю напрямiв
контролю В. Гаращук розглядає цю категорiю вузько, лише в
одному значеннi — перевiрка та нагляд, причому iгнорується
такий його напрям, як здiйснення управлiнських функцiй.
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1 Вiнник О. М. Правове становище дочiрнiх пiдприємств // Пiдприєм�
ництво, господарство i право. — 2000. — № 1. — С. 3.

2 Кравчук В. М. Соцiально�правова природа юридичної особи: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. — Львiв, 2000. — С. 6. Наводиться за: http://www.
nbuv.gov.ua/ard/2000/00kvmpyo.zip

3 Котуа Д. Банковский контроль над крупными корпорациями в США /
Пер. с англ. — М., 1982. — С. 23.

4 Управление и корпоративный контроль в акционерном обществе: Практ.
пособие / Под ред. Е. П. Губина. — М.: Юристь, 1999. — С. 18.

5 Бейцун I. Правова природа холдингових правовiдносин // Вiсник ака�
демiї правових наук України. — 2004. — № 3. — С. 237.

6 Там само.



Ми виходимо з того, що контроль є первiсним, оскiльки ло�
гiчно, що спочатку холдингова компанiя отримує можливiсть
забезпечувати вирiшальний вплив на прийняття рiшень щодо
дiяльностi дочiрнього пiдприємства. Контроль є пiдставою для
управлiння холдинговою групою. З огляду на це ми не згоднi з
думкою I. В. Бейцун, що об’єктом холдингових правовiдносин є
управляючий вплив, а не контроль, який є однiєю з можливос�
тей при здiйсненнi управлiнської дiяльностi1. Очевидно, що тут
контроль розглядається як форма нагляду i перевiрки за дiяль�
нiстю, а не здатнiсть впливу на дочiрнє пiдприємство.

Саме за холдинговою компанiєю на законодавчому рiвнi за�
крiплюється виключна компетенцiя прийняття доленосних рi�
шень для дочiрнього пiдприємства, у тому числi i про його ство�
рення або припинення, що не є управлiнням його дiяльнiстю,
однак у цьому також дiстає вияв контроль.

Наприклад, до виключної компетенцiї загальних зборiв АТ
п. «е» ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про господарськi товариства» вiдносить
створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, а
також затвердження їх статутiв i положень. Бiльше того, затвер�
дження рiчних результатiв дiяльностi АТ, порядок розподiлу
прибутку, визначення порядку покриття збиткiв також нале�
жать до виключної компетенцiї АТ, яке є, по сутi, холдинговою
компанiєю. Усi цi повноваження стосуються унiтарних дочiрнiх
пiдприємств, хоч холдингова компанiя як основний акцiонер або
учасник може впливати на дiяльнiсть корпоративного пiдпри�
ємства, наприклад, через участь у загальних зборах.

Важливо зазначити, що корпоративний контроль безпосеред&
ньо здiйснюється через корпоративне управлiння. Тобто спочат�
ку встановлюється контроль у силу переважної участi у статут�
ному капiталi, органах дочiрнього пiдприємства або в iнший
спосiб, передбачений законодавством, а потiм вiн здiйснюється
через важелi корпоративного управлiння. Елементи корпоратив�
ного управлiння — це iнструменти встановлення корпоратив�
ного контролю2.

Корпоративний контроль можна визначити як у широкому,
так i у вузькому значеннi. У вузькому значеннi деякi науковцi
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визначають його як можливiсть суб’єктiв акцiонерних вiдносин
забезпечувати постiйний вплив на прийняття стратегiчних управ�
лiнських рiшень1. Ми погоджуємося з таким визначенням, але
не в тiй частинi, що це є виключно акцiонернi вiдносини. Хол�
динговi вiдносини виходять за рамки акцiонерних, про що йшло�
ся в пiдрозд. 2.1. У широкому значеннi корпоративний кон�
троль — це вся сукупнiсть можливостей отримати вигоду вiд дi�
яльностi компанiї.

2.1.7. Ôîðìè òà ïiäñòàâè âèíèêíåííÿ
êîðïîðàòèâíîãî êîíòðîëþ

У лiтературi видiляють три форми корпоративного кон�
тролю2:

— акцiонерний контроль — надає можливiсть приймати чи
вiдхиляти акцiонерами, якi мають необхiдну кiлькiсть голосiв,
тi чи iншi рiшення;

— виробничо�господарський (управлiнський) контроль влас�
не за дiяльнiстю, виробництвом, реалiзацiєю продукцiї пiдпри�
ємства — фактично йдеться про безпосереднє управлiння гос�
подарськими справами дочiрнього пiдприємства;

— фiнансовий контроль — забезпечує вплив на розподiл фi�
нансових потокiв (обiгових коштiв).

Загалом холдингова компанiя може здiйснювати всi три фор�
ми корпоративного контролю. Як власник корпоративних прав
вона здiйснює акцiонерний контроль шляхом участi в загальних
зборах та iнших органах дочiрнього пiдприємства. Управлiнський
контроль дiстає вияв у безпосередньому управлiннi господар�
ськими справами дочiрнього пiдприємства. I нарештi, фiнансо�
вий контроль — це вплив холдингової компанiї на перерозподiл
коштiв i прибуткiв усерединi групи.

На нашу думку, зазначенi форми контролю мають переваж�
но управлiнський аспект, тодi як корпоративний контроль — це
не лише управлiння, а й безпосередньо перевiрка i нагляд за спра�
вами групи. А тому ми пропонуємо видiлити форми контролю
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залежно вiд напряму його реалiзацiї. Управлiнський контроль за�
безпечує можливiсть впливу холдингової компанiї на прийняття
рiшень дочiрнiм пiдприємством. А в силу наглядового контролю
холдингова компанiя може здiйснювати перевiрку та нагляд за
фiнансовими та господарськими справами дочiрнього товари�
ства i у випадках, передбачених нормативними актами, застосо�
вувати до нього господарськi санкцiї.

Отже, контроль у холдинговiй групi можна визначити як мож&
ливiсть одного суб’єкта господарювання забезпечувати вирiшаль&
ний вплив на прийняття рiшень пiдконтрольним суб’єктом, який
здiйснюється у випадках, передбачених законодавством. У такий
спосiб холдинговi компанiї беруть участь у дiяльностi органiв
управлiння дочiрнього пiдприємства i контролюють їх1.

Ми не згоднi з думкою I. Бейцун, що можливiсть управлiн�
ня в силу персонального складу не тягне виникнення холдин�
гових вiдносин2. По�перше, нас цiкавить фактичне становлення
контролю. По�друге, «бiльшiсть в органах управлiння дочiрньо�
го пiдприємства» на практицi означає те саме, що i переваж�
на участь у статутному фондi. Адже холдингова компанiя може
здiйснювати вирiшальний вплив на прийняття рiшення дочiр�
нiм пiдприємством. З огляду на зазначене не можна погодитися
з тим, що холдинговi вiдносини не виникають у разi укладення
договору. Такi вiдносини дiйсно будуть зобов’язальними3, а саме
в силу п. 4 ч. 2 ст. 176 ГК вони мають характер органiзацiйно�гос�
подарських, однак органiзацiйно�господарськими п. 3 ст. 176 ГК
визначає i вiдносини мiж суб’єктами господарювання у разi як�
що один з них є щодо iншого дочiрнiм пiдприємством. Таким
чином, безпосереднє управлiння органів холдингової компанiї
дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств є пiдставою для виникнення
холдингових правовiдносин.

Вважаємо, що контроль холдингової компанiї над її дочiрнi�
ми пiдприємствами може виникати в силу: 1) переважної участi
в статутному капiталi дочiрнього пiдприємства; 2) безпосеред�
нього управлiння органів холдингової компанiї дiяльнiстю до�
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чiрнiх пiдприємств; 3) укладення договору про пiдпорядкуван�
ня; 4) iнших пiдстав, коли фактично виникає контроль.

За строком дiї розрiзняють контроль поточний i стратегiч�
ний. Холдинговим компанiям притаманний стратегiчний кон�
троль над дочiрнiми пiдприємствами, через те, що, зазвичай, хол�
дингова компанiя планує дiяльнiсть групи в цiлому. Поточний
контроль здiйснюється переважно самими органами товариства,
оскiльки холдингова компанiя не може контролювати всi гос�
подарськi процеси. Щоб останнi вiдбувалися нормально i при�
носили прибуток, i створювалися дочiрнi пiдприємства. Однак
холдингова компанiя може впливати i на поточнi управлiнськi
вiдносини, наприклад, при затвердженнi деяких угод дочiрньо�
го пiдприємства.

Таким чином, контроль у холдинговiй групi як рiзновид кор�
поративного контролю є вiдправним пунктом при класифiкацiї
суб’єкта господарювання як холдингової компанiї.

2.2. Ïîðÿäîê ñòâîðåííÿ
õîëäèíãîâèõ ãðóï

Цей пiдроздiл має таку назву, тому що створення лише
однiєї холдингової компанiї не охоплює всiх особливостей, при�
таманних порядку створення учасникiв холдингової групи.

На практицi холдингова група, звичайно, створюється не на
порожньому мiсцi, а в результатi реструктурування вже iсную�
чого бiзнесу1. Найчастiше йдеться про великий суб’єкт господа�
рювання, який утворився в результатi приватизацiї або виник у
приватному секторi економiки i якому межi однiєї юридичної
особи стали тiсними. Такий суб’єкт нерiдко веде кiлька не по�
в’язаних мiж собою видiв дiяльностi, має територiально розне�
сенi вiддiлення. Мотивацiєю для створення холдингової групи
може бути прагнення полiпшити роботу даної структури за ра�
хунок перерозподiлу обов’язкiв i повноважень по декiлькох рiв�
нях i збiльшення її економiчної прозорості з метою залучення
зовнiшнiх iнвесторiв.

У даному разi реструктуризацiя полягає в тому, що кожнiй
фактично iснуючiй складовiй групи надається статус юридичної
особи. Новостворюванi органiзацiї пов’язанi мiж собою вiдноси�

99

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÐÅÆÈÌ ÇÄIÉÑÍÅÍÍß ÊÎÍÒÐÎËÞ ÕÎËÄÈÍÃÎÂÎ¯ ÊÎÌÏÀÍI¯…

1 Холдинги в России: проблемы и решения // http://www.roche�duffay.ru/
cgi�bin/search.pl?q=%F5%EE%EB%E4%E8%ED%E3&stype=AND&s=R&stpos=20



нами володiння, а також, можливо, договiрними та iншими вiд�
носинами.

Вiдзначимо, що створення холдингової групи слiд вiдрiзня�
ти вiд створення дочiрнiх або залежних пiдприємств. У першому
випадку йдеться про утворення групи в цiлому: як холдингової
компанiї, так i дочiрнiх(нього) пiдприємств(а). Таке утворення є
первинним, а вторинним є створення нових дочiрнiх чи залежних
пiдприємств, причому вже створенi холдингова компанiя i дочiр&
нi пiдприємства залишаються незмiнними в межах групи, до якої
просто приєднують нових членiв.

Зрозумiло, що сама холдингова компанiя — це важлива, але
недостатня частина групи, яка має включати як холдингову ком�
панiю, так i хоча б одне дочiрнє пiдприємство. До групи можуть
входити, виходити, а також лiквiдуватися дочiрнi пiдприємства,
у самiй групi може вiдбутися перерозподiл напрямкiв впливу.
Якщо компанiя хоче стати холдинговою, у неї немає iншого шля�
ху, як установити контроль над iншим суб’єктом господарюван�
ня, таким чином перетворивши його на дочiрнє пiдприємство.
Кожне нове дочiрнє пiдприємство вносить певнi змiни до струк�
тури побудови економiчних, фiнансових та юридичних зв’язкiв
мiж компанiями.

2.2.1. Ïðîáëåìà äîãîâiðíîãî ïîðÿäêó
ñòâîðåííÿ õîëäèíãîâî¿ ãðóïè

Незважаючи на те, що для створення холдингових груп
характерним є подiл однiєї юридичної особи на незалежнi суб’єк�
ти господарювання, досить популярними є й iншi шляхи створен�
ня: заснування нових дочiрнiх пiдприємств, злиття, приєднан�
ня, придбання контрольних пакетiв акцiй, укладення договорiв.

Щодо останнiх, то законодавство не встановлює, але й не за�
перечує можливiсть їх укладення. На нашу думку, було б до�
цiльно запровадити договiрне регулювання холдингових вiдно�
син з таких причин:

1. Укладення i внесення змiн до статуту є тривалiшим i про�
цедуромiстким процесом порiвняно з аналогiчними дiями щодо
договору. Так, щоб внести змiни до статуту АТ, треба скликати
загальнi збори (п. «б» ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про господарськi товари�
ства), повiдомити про змiни вiдповiднi органи реєстрацiї. Нато�
мiсть, договiр, по�перше, легше укласти, по�друге, до нього лег�
ше внести змiни.
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2. У теорiї господарського права визначається, що управлiн�
ня господарськими системами може здiйснюватися двояко: в од�
ному випадку воно спрямоване на пiдтримання стiйкостi систе�
ми в межах, необхiдних для забезпечення протiкання життєво
важливих для неї процесiв («стратегiчне» управлiння на основi
нормативного регулювання); в iншому — управлiння вiдрiзня�
ється мобiльнiстю i має забезпечувати швидкi змiни системи
(«тактичне» управлiння на основi договiрного регулювання)1.
У нашому випадку стратегiчне управлiння холдинговою групою
може здiйснюватися на основi статуту, а тактичне — на основi
договору.

3. Стаття 186 ГК установлює договiрне оформлення органi�
зацiйно�господарських зобов’язань мiж учасниками господар�
ських вiдносин на основi як вiльного волевиявлення сторiн, так
i примiрних договорiв, якщо укладення останнiх передбачено
нормативними актами. Так, ч. 3 ст. 176 ГК визначає, що органi�
зацiйно�господарськi повноваження можуть виникати з догово�
рiв чи набувати форми договору. Отже, холдингова компанiя i
дочiрнi пiдприємства можуть договiрно оформляти свої органi�
зацiйно�господарськiв зобов’язання.

4. Ми пiдкреслювали, що договiр про пiдпорядкування пе�
редбачений у європейському законодавствi, зокрема в Нiмеч�
чинi (ст. 15 Акцiонерного закону Нiмеччини2). Сьома директива
Європейського спiвтовариства № 83/349 вiд 13 червня 1983 р.
«Про консолiдовану звiтнiсть»3 передбачає можливiсть створен�
ня групи компанiй у результатi встановлення контролю не ли�
ше на основi статуту, а й контракту. Росiйське законодавство
передбачає договiр мiж основним i дочiрнiм товариством як
пiдставу визнання пiдприємства дочiрнiм (ст. 105 ЦК РФ), од�
нак у РФ договiрнi холдинги не отримали розвитку саме через
вiдсутнiсть у законодавствi положення щодо договору про пiд�
порядкування, хоча саме останнiй дає можливiсть чiткого ре�
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гулювання на договiрнiй основi внутрiшньохолдингових вiд�
носин1.

Очевидно, що договiр про пiдпорядкування має бути обо�
в’язково затверджений загальними зборами чи наглядовою ра�
дою. Iнакше в товариствi може виникнути ситуацiя, коли че�
рез укладення правлiнням товариства договору про пiдпоряд�
кування, товариство стане пiдконтрольним iншому товариству,
а засновники навiть не будуть про це поiнформованi.

Виходячи з викладеного вище, з метою усунення прогалин
у законодавствi та сприяння бiльш легкому та зручному регу�
люванню холдингових вiдносин, пропонуємо ст. 126 ГК допов�
нити такою частиною: «Мiж холдинговою компанiєю та дочiрнiми
пiдприємствами може бути укладено договiр про пiдпорядкуван&
ня. Такий договiр має бути затверджений загальними зборами або
наглядовою радою пiдприємства».

2.2.2. Ñïîñîáè ñòâîðåííÿ
õîëäèíãîâèõ ãðóï

Зрозумiло, що для створення холдингової групи перш
за все необхiдна наявнiсть консолiдуючого центру. У холдинго�
вiй групi таким центром є холдингова компанiя. Майбутня хол�
дингова компанiя може створюватися як задовго до створення
або приєднання дочiрнiх пiдприємств, так i одночасно з остан�
нiми. Зазвичай, перший випадок, який за своєю природою є ево�
люцiйним, переважає. Спочатку засновується товариство, яке
починає здiйснювати свою господарську дiяльнiсть. Якщо ця
дiяльнiсть є успiшною i прибутковою, товариство розширяє мас�
штаби виробництва шляхом заснування нових чи купiвлi кор�
поративних прав iснуючих суб’єктiв господарювання. Таким чи�
ном створюються дочiрнi пiдприємства.

Холдинговi групи можуть створюватися як планово, так i
спонтанно. Як правило, планово створюються холдинговi групи
у процесi реорганiзацiї або послiдовного придбання контроль�
них пакетiв акцiй на основi єдиного проекту розвитку групи.
Останнiй спосiб застосовується великими холдинговими ком�
панiями, оскiльки для розвитку свого бiзнесу їм необхiдно по�

102

ÐÎÇÄIË 2

1 Лаптев И. А. Правовая организация холдинга как производственно�хо�
зяйственного комплекса: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2005. — С. 16 //
http://disser.law.edu.ru/disser.asp?disserID=1207381



стiйно розвивати свою мережу на основi чiткого конкурентоспро�
можного плану.

Спонтанний спосiб органiзацiї холдингової групи переваж�
но реалiзується, коли бiзнес перебуває на стадiї початкового роз�
витку i холдингова компанiя робить спроби розширити бiзнес
для збiльшення прибуткiв. Однак, як правило, у неї немає чiт�
кого плану створення нових дочiрнiх пiдприємств, оскiльки по�
трiбен час, щоб побачити, чи є прибутковими вже створенi хол�
динговi компанiї.

Холдинговi компанiї можуть створюватися шляхом як по�
слiдовного створення товариств, так i наступного їх приєднан�
ня до групи. Наприклад, перший спосiб використовувався «ста�
левим королем» Ендрю Карнегi майже 130 рокiв тому1. Тiльки
пiсля того, як створене ним господарське товариство доводило
свою ефективнiсть, вiн включав його (тим або iншим способом)
до своєї групи. Така полiтика дозволяла йому уникнути значних
втрат при неефективнiй роботi або банкрутствi нового господар�
ського товариства. Тактики послiдовного приєднання дотриму�
ється й компанiя «Макдональдс»2. Як внесок до новостворено�
го товариства вона передає торговельну марку, технологiю ме�
неджменту тощо.

Холдингова модель господарювання є однiєю з форм вирi�
шення проблеми сучасного великого бiзнесу, що полягає у су�
перечностi мiж необхiднiстю розширення кiлькостi його учас�
никiв i, водночас, збереження рiвня узгодженостi дiй рiзноманiт�
них юридичних осiб вiдповiдно до загальної стратегiї кожного
учасника такої структури3. Тому власники суб’єкта господарю�
вання йдуть на те, щоб реорганiзувати свiй бiзнес i змiнити по�
будову органiзацiйно�виробничих зв’язкiв.

Наведемо приклад реорганiзацiї компанiї Nemiroff. Рiшення
про реорганiзацiю компанiї було кроком на шляху її розвитку,
що дозволило привести у вiдповiднiсть з мiжнародними бiзнес�
моделями структуру керування Nemiroff Холдинг, оскiльки по�
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дальший розвиток бiзнесу потребував еволюцiйних змiн системи
управлiння, що сприятимуть досягненню основної стратегiчної
мети холдингу — змiцненню позицiй ТМ Nemiroff у «трiйцi»
свiтових горiлчаних брендiв�лiдерiв. 10 березня 2006 р. зборами
акцiонерiв групи компанiй Nemiroff було ухвалено рiшення про
реорганiзацiю її структури управлiння та утворення Nemiroff
Холдинг, куди увiйшли у повному складi всi пiдприємства гру�
пи компанiй Nemiroff. Органiзацiйну структуру Nemiroff Холдинг
становлять такi компанiї: в Українi — керуюча компанiя Nemi�
roff (Київ), ДП «Алко Iнвест» (Хмельницький), УВК Nemiroff
(Немирiв, Вiнницька обл.), ДП «Немирофф�медиа» (Київ); у Ро�
сiї — Торговий дiм Nemiroff у Росiї (Москва); у Польщi — Nemi�
roff Polska (Варшава)1.

В економiчному аспекті можна видiлити два способи ство�
рення холдингових груп — вертикальний i горизонтальний2. Пер�
ший полягає у тому, що до холдингової групи послiдовно при�
єднують господарськi товариства з рiзною спрямованiстю. Так,
ТОВ «РIКА�бiопаливо» є дочiрнiм пiдприємством холдингу
«RIKA» (Латвiйська Республiка). До структури холдингу вхо�
дять пiдприємства, якi працюють у сферi виробництва i перероб�
ки сiльгосппродукцiї, добувають i переробляють торф, займа�
ються будiвництвом i операцiями з нерухомiстю, укладають за�
лiзничнi шпали3.

Другий спосiб створення холдингових компанiй — об’єднан�
ня господарських товариств єдиного технологiчного циклу. На�
приклад, перший виноробний холдинг (далi — ПНВХ), що вхо�
дить до складу корпорацiї «Логос» (Днiпропетровськ), склада�
ється iз сировинних баз, первинного i вторинного виробництва
та маркетингової структури. До структури холдингу входять
Iнкерманський завод марочних вин (Крим, Севастополь), агро�
промислова фiрма «Таврiя» (Нова Каховка, Херсонська область),
агрофiрма «Чорноморець» (Автономна Республiка Крим), пiд�
приємство первинного виноробства «Качинский+» (Автономна
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Республiка Крим) «Iнститут виноробства» (Днiпропетровськ).
Загальна площа виноградникiв холдингу становить 3,5 тис. га 1.

Наведенi приклади стосуються саме шляхiв створення хол�
дингової групи як такої. Зрозумiло, що для iснування групи
необхiдно заснувати не тiльки дочiрнi пiдприємства, а й голов�
не — холдингову компанiю.

2.3. Ñïîñîáè ñòâîðåííÿ
äî÷iðíiõ ïiäïðèºìñòâ

Iснують чотири основних способи створення дочiрнiх
пiдприємств:

— заснування дочiрнiх пiдприємств корпоративного типу;
— заснування дочiрнiх пiдприємств унiтарного типу;
— перехiд до холдингової компанiї переважної участi в ста�

тутному фондi та/або загальних зборах чи iнших органах управ�
лiння дочiрнього пiдприємства;

— реорганiзацiя ранiше створених суб’єктiв господарюван�
ня в дочiрнi пiдприємства.

Вiдразу зауважимо, що Закон про холдинги передбачає особ�
ливий порядок створення холдингових компанiй та їх корпора�
тивних пiдприємств. Особливостi створення холдингових ком�
панiй за вказаним Законом розглянемо нижче, пiсля аналiзу про�
цесу створення дочiрнiх пiдприємств.

2.3.1. Çàãàëüíi îñîáëèâîñòi
ñòâîðåííÿ äî÷iðíiõ ïiäïðèºìñòâ

Перед аналiзом конкретних способiв створення дочiр�
нiх пiдприємств проаналiзуємо загальнi особливостi їх створен�
ня. Чинне законодавство не встановлює особливого порядку ство�
рення дочiрнiх пiдприємств, крiм тих особливостей, що прита�
маннi саме цiй правовiй конструкцiї. Вищий арбiтражний суд
ще 10 рокiв тому у своєму листi зазначав, що чинне законодав�
ство України, у тому числi ЦК УРСР, ЗУ «Про пiдприємства в
Українi», не визначає поняття «дочiрнє пiдприємство» i не пе�
редбачає особливостей створення таких пiдприємств.

Отже, «створення, реорганiзацiя, лiквiдацiя, а також дiяль�
нiсть дочiрнього пiдприємства, тобто такого, яке засновано iн�
шим («материнським») пiдприємством, регламентуються загаль�
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ними нормами ЗУ «Про власнiсть», «Про пiдприємництво», «Про
пiдприємства в Українi»1. Незважаючи на те, що цей лист Ви�
щого арбiтражного суду дещо застарiв, однак i сьогоднi загаль�
ний порядок створення дочiрнiх пiдприємств здiйснюється на
основi загальних норм ГК, ЦК, ЗУ «Про господарськi товари�
ства», «Про власнiсть», «Про державну реєстрацiю юридичних
осiб i фiзичних осiб — пiдприємцiв».

На наш погляд, важливим фактором при створеннi дочiр�
нього пiдприємства є можливiсть використання ним комерцiй�
ного найменування холдингової компанiї, оскiльки: по�перше,
дочiрнє пiдприємство отримує вiдоме споживачевi найменуван�
ня; по�друге, поєднання в найменуваннi пiдприємства позначки
«ДП» або «Дочiрнє пiдприємство» та безпосередньо комерцiй�
ного найменування холдингової компанiї свiдчитиме для спожи�
вачiв i контрагентiв дочiрнього пiдприємства про вiдповiднiсть
останнього дiловiй репутацiї холдингової компанiї; по�третє,
холдингова компанiя i дочiрнє пiдприємство можуть проводити
єдину на всiй територiї України рекламну кампанiю з викорис�
танням торговельної марки, яка входить до їх найменувань, що
значно знижує рекламнi витрати. Останнє має мiсце, якщо хол�
дингова компанiя i дочiрнi пiдприємства проводять господар�
ську дiяльнiсть в одному й тому самому напрямку (аптеки, роз�
дрiбна торгiвля в супермаркетах, полiграфiя тощо)

Частина 1 ст. 490 ЦК серед iнших майнових прав iнтелек�
туальної власностi не визначає права на передачу комерцiйного
найменування. Але згiдно з ч. 3 ст. 490 ЦК особи можуть мати
однаковi комерцiйнi найменування, якщо це не вводить в оману
споживачiв щодо товарiв, якi першi виробляють та/або реалiзу�
ють, i послуг, що ними надаються. На нашу думку, якщо безпо�
середньо перед комерцiйним найменуванням стоятиме позначка
«дочiрнє пiдприємство», а поряд — найменування холдингової
компанiї, то споживачi зможуть вiдрiзнити цi два суб’єкти гос�
подарювання.

Таку позицiю зайняв i Державний комiтет з регуляторної по�
лiтики та пiдприємництва, який визначив, що найменування до�
чiрнiх пiдприємств можуть мiстити iнформацiю, яка вказує на
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залежнiсть цих пiдприємств вiд їх юридичних осiб — засновни�
кiв. Назва юридичної особи береться в лапки i зазначається безпо�
середньо пiсля зазначення органiзацiйно�правової форми суб’єк�
та господарювання1. До того ж дочiрнє пiдприємство може ви�
користовувати торговельну марку холдингової компанiї згiдно
з ст. 158 ГК i п. 2 ч. 1 ст. 495 ЦК.

Стаття 126 ГК не встановлює заборони щодо взаємної участi
пiдприємств у капiталi одне одного. Такого пiдходу дотримуєть�
ся i нiмецьке законодавство, в якому навiть вживається термiн
«взаємнi пiдприємства» (Wechselseitig beteiligen Unternehmen)2.
А, наприклад, у Францiї взаємна участь компанiй у капiталi од�
на одної забороняється, якщо хоча б одне пiдприємство володiє
бiльше 10% активiв iншого3. Згiдно iз ст. 23 англiйського Акта
про компанiї 1985 року дочiрня компанiя, як правило, не може
бути членом холдингової компанiї (тобто забороняється взаєм�
на участь). Пункт 4 ст. 5 Закону про холдинги забороняє госпо�
дарському товариству мати у власностi цiннi папери холдинго�
вої компанiї, корпоративним пiдприємством якої воно є. Заува�
жимо, що це стосується виключно корпоративних пiдприємств,
створених за Законом про холдинги.

Важливим моментом у створеннi холдингової групи є повi�
домлення про наявнiсть контролю в засобах масової iнформацiї.
Така вимога вперше встановлена у ч. 4 ст. 126 ГК та ч. 2 ст. 118
ЦК. На жаль, на сьогоднi немає спецiального нормативного ак�
та, який регулював би процес такого опублiкування. Частина 4
ст. 126 ГК встановлює, що про наявнiсть простої та вирiшальної
залежностi має бути зазначено у вiдомостях державної реєстра�
цiї залежного (дочiрнього) пiдприємства вiдповiдно до ст. 58 ГК.
Про проблеми реалiзацiї цих положень йшлося у пiдрозд. 1.5.

Перейдемо до розгляду конкретних способiв створення до�
чiрнiх пiдприємств.

107

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÐÅÆÈÌ ÇÄIÉÑÍÅÍÍß ÊÎÍÒÐÎËÞ ÕÎËÄÈÍÃÎÂÎ¯ ÊÎÌÏÀÍI¯…

1 Лист Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та
пiдприємництва «Про найменування дочiрнього пiдприємства та оформлення
змiн до статуту акцiонерного товариства» вiд 11 сiчня 2005 р. № 102/0/2�05 //
Комп’ютерна правова система «ЛIГА : ЗАКОН».

2 Стаття 19 Акціонерного закону Нiмеччини // www.juris.de
3 Частина 1 ст. 358 Закону Францiї «Про торговельнi товариства» вiд

24 липня 1966 р. // Гражданское, торговое и семейное капиталистическое пра�
во кап. стран: Сборник нормат. актов / Под ред. В. К. Пучинского, М. И. Ку�
лагина. — М.: Изд�во УДН, 1987. — Т. 3. — 260 с.



2.3.2. Çàñíóâàííÿ äî÷iðíiõ ïiäïðèºìñòâ
êîðïîðàòèâíîãî òèïó

Згiдно з ч. 3 ст. 63 ГК, залежно вiд способу утворення та
формування статутного фонду, в Українi дiють унiтарнi та кор�
поративнi пiдприємства. Частина 5 даної статтi визначає, що
корпоративне пiдприємство утворюється, як правило, двома або
бiльше засновниками за їх спiльним рiшенням (договором), дiє
на основi об’єднання майна та/або пiдприємницької чи трудо�
вої дiяльностi засновникiв (учасникiв), їх спiльного управлiння
справами, на основi корпоративних прав, у тому числi через ор�
гани, що ними створюються, участі засновникiв (учасникiв) у
розподiлi доходiв i ризикiв пiдприємства. Корпоративними є ко�
оперативнi пiдприємства, пiдприємства, що створюються у фор�
мi господарського товариства, а також iншi пiдприємства, у то�
му числi заснованi на приватнiй власностi двох або бiльше осiб.
Частiше за все дочiрнi пiдприємства створюються у формi гос�
подарських товариств, а саме, АТ, ТОВ, ТДВ та командитного
товариства. Хоч форма останнього не притаманна дочiрнiм пiд�
приємствам, але холдингова компанiя може брати в ньому участь
як вкладник (ч. 6 ст. 80 ГК).

Органiзацiйно�правова форма виробничого кооперативу вза�
галi неприйнятна для дочiрнього пiдприємства1, оскiльки чле�
нами виробничого кооперативу згiдно з ч. 1 ст. 98 ГК є виключно
громадяни. Проте холдингова компанiя може бути асоцiйованим
членом сiльськогосподарського кооперативу, зробивши коопе�
ративний внесок, i користуватися правом дорадчого голосу2.

На нашу думку, особливий порядок створення дочiрнiх пiд�
приємств, закрiплений у ЗУ «Про господарськi товариства»,
не стосується корпоративних пiдприємств — аналiз цього Зако�
ну свiдчить, що в ньому пiд дочiрнiми розумiються виключно
унiтарнi пiдприємства. Зауважимо, що судова практика пiшла
шляхом розмежування правового становища унiтарних дочiрнiх
пiдприємств та заснованих господарським товариством нових
господарських товариств. У постановi ВГСУ зазначено, що пи�
тання створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень
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повнiстю вiдповiдає п. «е» ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про господарськi то�
вариства», однак, новостворене ТОВ «Торговельний будинок
«Парус» до таких пiдприємств не вiдноситься, в зв’язку з чим
висновок судiв першої та апеляцiйної iнстанцiй про вiдсутнiсть
пiдстав вважати, що рiшення спостережної ради ВАТ «Севасто�
польський приладобудiвний завод «Парус» вiд 19 грудня 2002 р.
про створення ТОВ «Торговельний будинок «Парус» прийняте
з порушенням компетенцiї загальних зборiв i вимог ст. 41 ЗУ
«Про господарськi товариства», слiд визнати обґрунтованим1.

Таким чином, згiдно з позицiєю суду положення про виключ&
ну компетенцiю загальних зборiв АТ щодо дочiрнiх пiдприємств
(пункти «д», «е» ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про господарськi товариства»)
не поширюється на дочiрнi пiдприємства корпоративного типу.

Треба зазначити, що стосовно даного питання склалася неод�
норiдна судова практика. Зокрема, ВГСУ у справi ЗАТ «Мико�
лаївська суднобудiвна верф «Меридiан» проти ВАТ «Судно�
будiвна верф «Меридiан» про визнання законними рiшень уста�
новчих зборiв та спостережної ради АТ «Судноремонтно�суд�
нобудiвний завод» дiйшов висновку, що «вiдповiдно до ст. 126
Господарського кодексу України, пiдприємство, частка у статут�
ному капiталi якого в розмiрi понад 99% належить iншому пiд�
приємству, визнається дочiрнiм. Вiдповiдно до частин 5, 6 ст. 41
Закону, створення дочiрнiх пiдприємств належить до виключD
ної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв i не може бути пе�
редане iншим органам товариства. Отже, в розумiннi статей 63,
126 Господарського кодексу України ЗАТ «Судноремонтно�суд�
нобудiвний завод» є дочiрнiм пiдприємством Вiдповiдача i тому
єдиним органом управлiння Вiдповiдача, до виключної компе�
тенцiї якого належить прийняття рiшення про його утворення,
є загальнi збори акцiонерiв.

У свою чергу, в розумiннi статей 63, 126 ГК Позивач є дочiр�
нiм пiдприємством ЗАТ «Судноремонтно�суднобудiвний завод»2.

Як видно, у цiй постановi ВГСУ має мiсце дiаметрально про�
тилежний пiдхiд — ототожнено унiтарнi та корпоративнi пiдпри�
ємства, що, на нашу думку, є недопустимим, оскiльки йдеться
про рiзнi суб’єкти з рiзним правовим становищем.
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Важливiсть питання розмежування правового становища унi�
тарних та корпоративних дочiрнiх пiдприємств пов’язана з по�
рядком вiдчуження корпоративних прав щодо таких суб’єктiв
господарювання. У розрiзi цiєї проблеми звернемося до практи�
ки ВГСУ. Коротко наведемо обставини, встановленi ВГСУ за по�
зовом «Балтська сiльгоспхiмiя» до ТОВ «Українська аграрно�
хiмiчна компанiя» за участю дочiрнього пiдприємства (далi —
ДП) «Балтський агрозахист» про визнання недiйсним договору1.
ДП «Балтський агрозахист» ВАТ «Балтська сiльгоспхiмiя» ство�
рено останнiм як його засновником та власником». Таким чи�
ном, ДП «Балтський агрозахист» створено як унiтарне дочiрнє
пiдприємство ВАТ «Балтська сiльгоспхiмiя».

«Згiдно з договором купiвлi�продажу корпоративних прав
вiд 06.06.2001 ТОВ «Українська агрохiмiчна компанiя» були
проданi корпоративнi права ДП «Балтський агрозахист» (право
власностi на статутний фонд). ВАТ «Балтська сiльгоспхiмiя» за
цим договором виступала в ролi продавця». Однак «у матерiа�
лах справи вiдсутнi докази, що загальнi збори акцiонерiв ВАТ
«Балтська сiльгоспхiмiя» давали згоду на вiдчуження корпора�
тивних прав ДП «Балтський агрозахист». Разом з тим, «у ма�
терiалах справи наявний протокол № 9 вiд 15.05.03 засiдання
Спостережної ради ВАТ «Балтська сiльгоспхiмiя» з приводу на�
дання головi Правлiння цього пiдприємства дозволу на продаж
корпоративних прав на ДП «Балтський агрозахист». Але наяв�
не в матерiалах справи Положення про Спостережну раду ВАТ
«Балтська сiльгоспхiмiя» не надає таких повноважень цьому ор�
гану управлiння пiдприємством (а. с. 16)». Оскiльки вищевикла�
денi обставини не були предметом перевiрки при прийняттi судо�
вих рiшень у справi, ВГСУ направив справу на новий розгляд.

Цю справу можна прокоментувати таким чином. Оскiльки
ВАТ «Балтська сiльгоспхiмiя» є єдиним засновником i власни�
ком ДП «Балтський агрозахист», то на всi вiдносини, пов’язанi
з його дiяльнiстю, поширюються вимоги п. «е» ст. 41 Закону
«Про господарськi товариства». Однак даний пункт вiдносить
до виключної компетенцiї загальних зборiв створення, реорга�
нiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх ста�
тутiв та положень, а не розпорядження корпоративними права�
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ми дочiрнього пiдприємства згiдно з ч. 1 ст. 167 ГК. Отже, проD
даж корпоративних прав унiтарного дочiрнього пiдприємства
не пiдпадає пiд виключну компетенцiю загальних зборiв.

Таким чином, на нашу думку, ВГСУ правильно зазначив, що
у цiй справi суд першої iнстанцiї мав встановити, чи мала право
спостережна рада розпоряджатися корпоративними правами до�
чiрнього пiдприємства.

Щоб заснувати корпоративне дочiрнє пiдприємство, холдин�
говiй компанiї необхiдно мати переважну участь у статутному
фондi та/або загальних зборах чи iнших органах управлiння до�
чiрнього пiдприємства, зокрема, володiння контрольним паке�
том акцiй.

Саме контрольний пакет акцiй є найбiльш поширеним i най�
бiльш легким для сприйняття способом встановлення контро�
лю над дочiрнiми пiдприємствами.

У свiтовiй практицi пiд контрольним пакетом акцiй розумi�
ють будь�яку кiлькiсть акцiй, що забезпечує прийняття необхiд�
ного рiшення на зборах акцiонерiв1. Щодо поняття контрольно�
го пакета акцiй в українському законодавствi дотепер немає од�
ностайностi, а ст. 126 ГК мiстить певнi суперечностi.

Так, ч. 3 цiєї статтi визначає, що вирiшальна залежнiсть мiж
асоцiйованими пiдприємствами виникає в разi коли мiж пiдпри�
ємствами встановлюються вiдносини контролю�пiдпорядкуван�
ня за рахунок переважної участi в статутному фондi дочiрнього
пiдприємства, тодi як її ч. 5 встановлює, що холдинговою ком�
панiєю є ВАТ, яке володiє, користується, а також розпоряджа�
ється холдинговими корпоративними пакетами акцiй (часток,
паїв) двох або бiльше корпоративних пiдприємств.

Однак, якщо контролюючим пiдприємством є ВАТ, то по�
стає запитання: чи потрiбно йому найменуватися холдинговою
компанiєю i приводити свiй правовий статус у вiдповiднiсть до
Закону про холдинги? Нi ГК, нi Закон про холдинги вiдповiдi
на це запитання не дає.

На нашу думку, цей факт ще раз свiдчить про неточне застосу�
вання законодавством двох сумiжних i практично iдентичних у
законодавствi зарубiжних країн понять: «контролююче (головне)
пiдприємство» i «холдингова компанiя». Як випливає з аналiзу
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цих понять у пiдрозд. 1.3, по сутi, вони означають одне й те саме.
Ми вважаємо, що термiн «контролююче пiдприємство» треба за�
мiнити термiном «холдингова компанiя», оскiльки останнiй уже
є вживаним як у законодавствi, так i в спецiальнiй юридичнiй
лiтературi.

У Законi про холдинги поняття контрольного пакета акцiй
вiдсутнє, натомiсть законодавець запровадив новий, до цього не�
вживаний, термiн — «корпоративний пакет акцiй (часток, паїв)».
Пункт 4 ч. 1 ст. 1 Закону про холдинги визначає це поняття як
пакет акцiй (часток, паїв) корпоративного пiдприємства, який
перевищує 50% чи становить величину, яка забезпечує право ви�
рiшального впливу на господарську дiяльнiсть корпоративного
пiдприємства. У принципi, це визначення є логiчним (незважа�
ючи на невизначенiсть, 50% чого саме має перевищувати холдин�
говий корпоративний пакет).

Термiн «контрольний пакет акцiй» вживається у законодав�
ствi i науковiй лiтературi, зокрема у ЗУ «Про державний бюд�
жет на 2006 рiк»1. Частина 2 ст. 2 Указу про холдинги також ви�
значає контрольний пакет акцiй як кiлькiсть акцiй (пай, частка
у статутному фондi), яка дає право холдинговiй компанiї здiйс�
нювати фактичний контроль над господарюючим суб’єктом. Рi�
шення щодо пiдтвердження наявностi контрольного пакета ак�
цiй, якщо його розмiр становить менш як 51%, приймає АМК, з
урахуванням конкретних особливостей установчих документiв
i структури статутних фондiв господарюючих суб’єктiв, у поряд�
ку, встановленому АМК.

Згiдно з абз. 5 п. 1.5 Порядку аналiзу вiдомостей про вiдно�
сини контролю2 «контрольний пакет акцiй» визначається як па�
кет акцiй, що дозволяє здiйснювати контроль за дiяльнiстю вiд�
повiдного суб’єкта господарювання. Зауважимо, що згiдно з п. 1.2
Порядку останнiй поширюється тiльки на процедуру реалiзацiї
органами приватизацiї своїх повноважень, передбачених ч. 4 п. 48
Державної програми приватизацiї на 1999 рiк3.
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Доречно згадати про визначення контрольного пакета ак�
цiй у законопроектах. У Проектi ЗУ «Про акцiонернi товари�
ства»1 (далi — Проект) використовується поняття «значний па�
кет акцiй» — пакет з 50% i бiльше простих акцiй акцiонерного
товариства. Роздiл 11 Проекту детально регламентує порядок
придбання значного пакета акцiй, який чинним законодавством
не встановлено. Ми вважаємо, що в зазначених нормативних
актах i проектах доцiльно використовувати вже загальновжи�
ване i зрозумiле поняття «контрольниий пакет акцiй». А щодо
визначення конкретного розмiру контрольного пакета акцiй, то,
на нашу думку, найбiльш вдале визначення — це 50% простих
акцiй плюс одна проста акцiя, оскiльки може виникнути ситуа�
цiя, коли два акцiонери матимуть пакети акцiй рiвно по 50% прос�
тих акцiй.

Разом з тим, ми вважаємо прогресивним кроком включен�
ня до складу значного пакета акцiй, за Проектом, виключно
простих акцiй, якi надають акцiонеру один голос для вирiшення
кожного питання, крiм випадкiв проведення кумулятивного го�
лосування. Це вiдповiдає мiжнародним i кращим зарубiжним
стандартам корпоративного права. Так, у законодавствi США
контрольний пакет акцiй визначається не вiд усiх акцiй, а ли�
ше вiд акцiй, що голосують при виборi ради директорiв2. Iнакше
кажучи, особа, яка володiє певними категорiями акцiй (за укра�
їнським законодавством, наприклад, привiлейованими3), не мо�
же реально вплинути на управлiння компанiєю, а отже, включа�
ти цi акцiї до контрольного пакета недоречно.

Усi iншi аспекти створення дочiрнього пiдприємства у фор�
мi господарських товариств є загальними — воно створюється
вiдповiдно до норм ГК, ЦК i ЗУ «Про державну реєстрацiю юри�
дичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв»4 та ЗУ «Про цiннi
папери та фондовий ринок» (якщо дочiрнє пiдприємство ство�
рюється у виглядi АТ).
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1 Пункт 7 ч. 1 ст. 2 Проекту ЗУ «Про акцiонернi товариства» вiд 21 жовт�
ня 2005 р. № 8326 // http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=
&pf3511=25852

2 Пункт 17 ст. 912 Акта про Бiзнес корпорацiї Нью�Йорку.
3 Частина 7 ст. 6. ЗУ «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23 лю�

того 2006 р.
4 Закон України «Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних

осiб — пiдприємцiв» вiд 29 березня 2005 р. № 755�4.



2.3.3. Çàñíóâàííÿ äî÷iðíüîãî ïiäïðèºìñòâà
óíiòàðíîãî òèïó

Унiтарнi дочiрнi пiдприємства знайомi українському за�
конодавству вже давно. Стаття 9 ЗУ «Про господарськi товари�
ства» надає право господарським товариствам створювати на
територiї України та за її межами не тiльки фiлiї та представни�
цтва, а й дочiрнi пiдприємства.

Труднощi спричиняв той факт, що в законах не наводилося
тлумачення цього термiна, i це викликало полемiку щодо його
розумiння. До того ж ЗУ «Про пiдприємства в Українi» не пе�
редбачав такого виду пiдприємств, як дочiрнi, що загострювало
деякi питання стосовно дочiрнiх пiдприємств1. Однак не слiд за�
бувати, що п. 2 ч. 4 ст. 2 цього Закону встановлював, що в респуб�
лiцi можуть дiяти й iншi категорiї пiдприємств, створення яких
не суперечить законодавчим актам України. Зауважимо, що ство�
рення унiтарних дочiрнiх пiдприємств супроводжувалося неро�
зумiнням реєстрацiйними органами порядку їх реєстрацiї.

Основою ознакою дочiрнього пiдприємства є його належнiсть
лише одному власнику (до речi, ним є господарське товариство,
а не пiдприємство, оскiльки ЗУ «Про пiдприємства в Українi»
не передбачав можливостi пiдприємств створювати дочiрнi пiд�
приємства). Другою вiдмiнною ознакою унiтарного дочiрнього
пiдприємства є неподiльнiсть його статутного фонду на частки.

Вiдмiтимо, що залежнiсть унiтарного дочiрнього пiдприєм�
ства вiд господарського товариства має подвiйний характер. По�
перше, дочiрнє пiдприємство залежить вiд останнього в майно�
вому аспектi (оскiльки майно закрiплено за дочiрнiм пiдприєм�
ством на правi повного господарського вiдання або оператив�
ного управлiння). По�друге, дочiрнє пiдприємство залежить вiд
контролюючого органiзацiйно, оскiльки створення, органiзацiя
та припинення дочiрнього пiдприємства вiдбуваються за рiшен�
ням контролюючого. Стаття 126 ГК не передбачає такої фор�
ми дочiрнiх пiдприємств, як унiтарнi дочiрнi пiдприємства, на
необхiдностi окремого (щодо корпоративних асоцiйованих пiд�
приємств) правового регулювання яких вже давно наполягали
вченi2.
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1 Пилипенко. Создание и правовое положение дочерних предприя�
тий // Бизнес. — 1994. — № 14. — С. 13.

2 Вiнник. О. М. Правове становище дочiрнiх пiдприємств // Пiдприєм�
ництво, господарство i право. — 2000. — № 1. — С. 9.



Частина 2 ст. 114 ЦК дозволяє створювати господарське то�
вариство, крiм повного i командитного, однiєю особою, яка стає
його єдиним учасником, а в п. 1 ст. 79 ГК встановлено, що у ви�
падках, передбачених цим Кодексом, господарське товариство
може дiяти у складi одного учасника (хоч таких випадкiв у Ко�
дексi не наведено). I те, що унiтарне дочiрнє пiдприємство має
єдиного засновника, не означає, що воно є установою, як це ствер�
джують деякi науковцi на основi аналiзу проекту чинного ЦК1.
На нашу думку, унiтарнi дочiрнi пiдприємства слiд вiдокрем�
лювати вiд товариства однiєї особи, оскiльки останнє — це гос�
подарське товариство, яке може в будь�який момент перетвори�
тися на товариство з багатьма учасниками.

Згiдно з ч. 4 ст. 63 ГК унiтарним є пiдприємство, що створю�
ється одним засновником, який видiляє необхiдне для того май�
но, формує вiдповiдно до закону статутний фонд, не подiлений
на частки (паї), затверджує статут, розподiляє доходи безпосеред�
ньо або через керiвника, який ним призначається, керує пiдпри�
ємством i формує його трудовий колектив на засадах трудового
найму, вирiшує питання реорганiзацiї та лiквiдацiї пiдприємства.
Пункт 4 ст. 63 ГК указує, що унiтарними серед державних, ко�
мунальних та iнших пiдприємств є ще й пiдприємства, заснова�
нi на приватнiй власностi засновника (у даному випадку — хол�
дингової компанiї).

Функцiї засновника щодо унiтарних дочiрнiх пiдприємств
здiйснює господарське товариство. Так, з метою встановлення
контролю над дiяльнiстю унiтарного дочiрнього пiдприємства
ЗУ «Про господарськi товариства» (далi — Закон) установлює
такi повноваження господарського товариства як власника:

— створення дочiрнього пiдприємства здiйснюється госпо�
дарським товариством (ст. 9);

— рiшення про створення дочiрнього пiдприємства мають бу�
ти прийнятi: а) бiльшiстю у 3/4 голосiв присутнiх на установчих
зборах осiб, якi пiдписалися на акцiї (ч. 6 ст. 35 Закону), або б) це
питання належить до виключної компетенцiї загальних зборiв —
рiшення приймається бiльшiстю у 3/4 голосiв акцiонерiв, якi бе�
руть участь у зборах (п. «е» ч. 5 ст. 41, ч. 6 ст. 41, п. «в» ст. 42), або
зборами товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (ч. 1 ст. 59);
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1 Пєсков В. Правові аспекти організації дочірніх підприємств // Право
України. — 1999. — № 10. — С. 22—24.



— статути дочiрнiх пiдприємств, їх реорганiзацiя i лiквiдацiя
затверджуються рiшенням загальних зборiв АТ, яке приймаєть�
ся бiльшiстю у 3/4 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах
(це питання вiднесено до виключної компетенцiї останніх (п. «е»
ч. 5 ст. 41, ч. 6 ст. 41, п. «в» ст. 42), або зборами ТОВ (ч. 1 ст. 59
Закону);

— затвердження рiчних результатiв дiяльностi АТ, включа�
ючи його дочiрнi пiдприємства, належить до виключної компе�
тенцiї загальних зборiв акцiонерного товариства (п. «д» ч. 5 ст. 41)
i зборiв ТОВ (ч. 1 ст. 59);

— визначення умов оплати працi посадових осiб його дочiр�
нiх пiдприємств здiйснюється загальними зборами АТ (п. «е» ч. 5
ст. 41) чи зборами ТОВ (ч. 1 ст. 59).

На нашу думку, формулювання п. «д» ч. 5 ст. 41 Закону: «за�
твердження рiчних результатiв дiяльностi акцiонерного товари�
ства, включаючи його дочiрнi пiдприємства» загальними зборами
АТ, є не зовсiм точним. З буквального аналiзу цiєї норми випли�
ває, що дочiрнi пiдприємства входять до складу АТ, що не вiдпо�
вiдає дiйсностi. Адже дочiрнє пiдприємство є юридичною особою,
хоча контроль над ним i встановлюється холдинговою компанiєю.

Подiбний недолiк можна було б усунути шляхом уточнення
п. «д» ч. 5 ст. 41 Закону, виклавши його в такiй редакцiї: «затвер&
дження рiчних результатiв дiяльностi акцiонерного товариства
та його унiтарних дочiрнiх пiдприємств».

Зауважимо, що повноваження, якi належать до виключної
компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, не можуть бути пере�
данi iншим органам товариства. Це стосується i повноважень за�
гальних зборiв щодо дочiрнiх пiдприємств. Цiєї позицiї дотриму�
ється i судова практика. Так, у справi № 12/590 господарський
суд м. Києва визнав рiшення спостережної ради Нацiональної
акцiонерної компанiї «Н» про створення дочiрнього пiдприєм�
ства недiйсним, керуючись п. «е» ст. 41 Закону ЗУ «Про госпо�
дарськi товариства», оскiльки прийняття даного рiшення вiдне�
сено до виключної компетенцiї загальних зборiв1.

Аналiзуючи положення Закону, можна дiйти висновку, що
господарське товариство бере активну участь у роботi своїх унi�
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1 Рiшення господарського суду м. Києва у справi № 12/590 вiд 17 груд�
ня 2002 р. щодо визнання рiшення спостережної ради акцiонерної компанiї
недiйсним // Юридическая практика. — 2003. — № 11 (18 березня).



тарних дочiрнiх пiдприємств. Безперечно, господарське товари�
ство своїми дiями може суттєво обмежувати дiяльнiсть останнiх.
Наприклад, визначаючи умови працi, господарське товариство
може впливати i навiть змiнювати економiчну та фiнансову по�
лiтику дочiрнього пiдприємства — адже вiд оплати працi прямо
залежить прибуток пiдприємств, оскiльки вона є складовою так
званої виробничої функцiї i прямо впливає на розмiр прибутку1.

На нашу думку, повноваження господарського товариства —
власника, передбаченi законом, не суперечать українському за�
конодавству, оскiльки серед органiзацiйно�установчих повнова�
жень власника ч. 2 ст. 135 ГК видiляє право здiйснювати безпо�
середньо або через уповноваженi ним органи в межах, установле�
них законом, iншi управлiнськi повноваження щодо заснованої
органiзацiї. Такi самi повноваження передбаченi в ЗУ «Про гос�
подарськi товариства», а отже, господарське товариство може їх
правомiрно здiйснювати.

На жаль, жоден з проектiв ЗУ «Про акцiонернi товариства»
не передбачає порядок створення унiтарних дочiрнiх пiдпри�
ємств. Вважаємо, що дана органiзацiйно�правова форма є попу�
лярною в українськiй економiцi i, безумовно, довела своє право
на існування.

Для порiвняння: англiйському праву вiдомий i такий iнсти�
тут, як 100%�а дочiрня компанiя. Бiльше того, господарськi вiд�
носини з такою компанiєю для холдингової мають деякi прiори�
тети. Наприклад, не вважається угодою щодо майна, яке має ве�
лику цiну (i не потребує згоди членiв холдингової компанiї на її
укладення), угода мiж холдинговою компанiєю та однiєю з її
дочiрнiх компанiй зi 100%�ю участю або мiж дочiрнiми компа�
нiями, 100% акцiй яких належить однiй i тiй самiй холдинговiй
компанiї (ст. 321(2) Акта про компанiї 1985 року).

Така позицiя англiйського законодавця є зрозумiлою, оскiль�
ки в данiй ситуацiї холдингова компанiя має у власностi корпо�
ративнi права на всю дочiрню компанiю, а отже, de facto остання
перетворюється щось на зразок фiлiї, але de ure зберiгає статус
юридичної особи. На нашу думку, такий досвiд варто використа�
ти в майбутньому ЗУ «Про акцiонернi товариства». Унiтарнi до�
чiрнi пiдприємства є i в Росiйськiй Федерацiї. Щоправда, ЦК РФ
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передбачає, що унiтарними можуть бути лише державнi та ко�
мунальнi дочiрнi пiдприємства1.

Виходячи з викладеного пропонується Проект ЗУ «Про ак�
цiонернi товариства» доповнити таким положенням: «Акцiонер&
нi товариства можуть створювати унiтарнi дочiрнi пiдприєм&
ства» i передбачити всi повноваження власника щодо дочiрнiх
пiдприємств, якi встановленi в Законi.

2.3.4. Ïåðåõiä äî õîëäèíãîâî¿ êîìïàíi¿ ïåðåâàæíî¿ ó÷àñòi
â ñòàòóòíîìó ôîíäi òà/àáî çàãàëüíèõ çáîðàõ
÷è iíøèõ îðãàíàõ óïðàâëiííÿ äî÷iðíüîãî ïiäïðèºìñòâà

Холдингова компанiя може встановити контроль над
господарським товариством, якщо до неї переходить переважна
участь у статутному фондi та/або загальних зборах чи iнших ор�
ганах управлiння дочiрнього пiдприємства. Таким чином, суб’єкт
господарювання стає дочiрнiм пiдприємством. Розглянемо цi два
способи створення дочiрнiх пiдприємств.

Згiдно з ч. 2 ст. 147 ЦК вiдчуження учасником товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю своєї частки (її частини) третiм
особам допускається, якщо iнше не встановлено статутом това�
риства. Однак учасники товариства користуються переважним
правом купiвлi частки (її частини) учасника пропорцiйно до роз�
мiрiв своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленiстю
мiж учасниками не встановлений iнший порядок здiйснення
цього права. Причому ч. 1 ст. 53 ЗУ «Про господарськi товари�
ства» астановлена необхiднiсть згоди решти учасникiв на вiд�
ступлення частки не тiльки третiм особам, а й учасникам ТОВ,
що не передбачено у ст. 147 ЦК.

Таким чином, без згоди учасникiв ТОВ продаж частки не тiль�
ки третiм особам, а й учасникам самого товариства згiдно iз За�
коном не допускається.

Купiвля частки здiйснюється за цiною та на iнших умовах,
на яких вона (її частина) пропонувалася для продажу третiм осо�
бам. Якщо учасники товариства не скористаються своїм пере�
важним правом протягом мiсяця з дня повiдомлення про намiр
учасника продати частку (її частину) або протягом iншого стро�
ку, встановленого статутом товариства чи домовленiстю мiж його
учасниками, частка (її частина) учасника може бути вiдчужена
третiй особi. Передача частки (її частини) третiм особам мож�
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лива тiльки пiсля повного внесення вкладу учасником, який її
вiдступає. При передачi частки (її частини) третiй особi вiдбу�
вається одночасний перехiд до неї всiх прав та обов’язкiв, що на�
лежали учаснику, який вiдступив її повнiстю або частково (ч. 2,
ч. 3 ст. 53 Закону).

Рiшення про згоду на передачу частки приймається загаль�
ними зборами учасникiв. Як зазначає Л. С. Нецька1, вихiд учас�
никiв з товариства також часто пов’язаний iз зменшенням ста�
тутного фонду. При цьому не враховуються iнтереси кредито�
рiв. Вiтчизняний закон не вимагає згоди кредиторiв на вихiд
учасника з товариства, пов’язаного iз зменшенням статутного
фонду, та надання певних гарантiй з оплати боргiв. Нерiдко ви�
хiд одного учасника тягне за собою значне зменшення статут�
ного фонду, яке навiть може призвести до лiквiдацiї товариства.
Порядок викупу пакета акцiй в АТ є значно складнiшим за по�
рядок вiдступлення частки в статутному фондi ТОВ.

Як зазначає О. В. Щербина, корпоративнi вiдносини, об’єк�
том яких є тiльки матерiальнi блага (речi, дiї, послуги), а суб’єк�
тами — АТ i акцiонер (акцiонери), виникають на пiдставi дого�
вору купiвлi�продажу або iншої угоди, предметом якої є акцiї2.
Таким чином, мiж холдинговою компанiєю i АТ або холдинго�
вою компанiєю та акцiонером АТ виникають корпоративнi вiд�
носини. У результатi виконання цих договорiв АТ стає дочiрнiм
пiдприємством холдингової компанiї.

2.3.5. Ðåîðãàíiçàöiÿ ãîñïîäàðñüêî¿ îðãàíiçàöi¿
â äî÷iðíº ïiäïðèºìñòâî

Досить часто холдинговi компанiї створюються саме в
процесi реорганiзацiї. Рiч у тому, що в процесi свого розвитку
успiшний суб’єкт господарювання часто доходить висновку, що
для подальшого росту йому необхiдно або розширити масшта�
би виробництва, або диверсифiкувати свої ризики, або опанува�
ти новi ринки з метою збiльшення напрямкiв бiзнесу. З iншого
боку, власники такого суб’єкта господарювання не хочуть втра�
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чати контроль над бiзнесом i управлiнням оптимальною кiлькiс�
тю виробничих i фiнансових процесiв.

Згiдно з ч. 1 ст. 59 ГК реорганiзацiя суб’єкта господарюван�
ня вiдбувається шляхом злиття, приєднання, подiлу та перетво�
рення. Наприклад, реорганiзацiя у дочiрнє пiдприємство може
здiйснюватися шляхом подiлу однiєї господарської органiзацiї
на холдингову компанiю та дочiрнє(i) пiдприємство(а). Неза�
лежний суб’єкт господарювання може стати дочiрнiм пiдприєм�
ством також внаслiдок приєднання до вже iснуючого дочiрньо�
го пiдприємства.

Ми не будемо зосереджувати увагу на самому процесi реор�
ганiзацiї, оскiльки вiн є єдиним для всiх юридичних осiб i вiдбу�
вається згiдно iз ст. 59 ГК та статтями 104—109 ЦК.

2.3.6. Îñîáëèâîñòi ñòâîðåííÿ õîëäèíãîâèõ êîìïàíié
òà êîðïîðàòèâíèõ ïiäïðèºìñòâ
çà ÇÓ «Ïðî õîëäèíãîâi êîìïàíi¿ â Óêðà¿íi»

Перейдемо до аналiзу створення холдингових компанiй
та корпоративних пiдприємств за Законом про холдинги. Вiн пе�
редбачає створення холдингових компанiй виключно у формi
ВАТ. На противагу цьому, попередня редакцiя ч. 5 ст. 126 ГК до�
зволяла створення холдингових компанiй у формi будь�якої
господарської органiзацiї, а органiзацiйнi обмеження стосували�
ся лише її дочiрнiх пiдприємств, якi обов’язково мали бути АТ.
При цьому за Законом про холдинги корпоративним пiдприєм�
ством може бути не лише АТ, а й господарське товариство, хол�
динговим корпоративним пакетом акцiй (часток, паїв) якого во�
лодiє, користується та розпоряджається холдингова компанiя.

Як показав аналiз зарубiжного законодавства, дiйсно, у США
та Англiї термiн «холдингова компанiя» вживається у прив’яз�
цi до акцiонерного капiталу. Але це вiдбувається тому, що така
форма господарських товариств є переважною в цих країнах,
тодi як у бiльшостi країн континентальної Європи немає зна�
чення, якi види товариств входять до групи компанiй1. Головне,
щоб одне з них могло встановити контроль над iншими. Наголо�
симо, що термiн «холдингова компанiя» у законодавствi конти�
нентальної системи права вживається поряд з iншими термiна�
ми, що позначають дане поняття (для позначення холдингових
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вiдносин застосовуються термiни «група компанiй», «пов’язанi
пiдприємства», «концерн», «залежнi пiдприємства», «дочiрня
компанiя»).

На практицi контрольним пакетом акцiй iнших пiдприємств
володiють суб’єкти господарювання рiзних органiзацiйно�право�
вих форм, а не тiльки ВАТ. Так, контрольний пакет акцiй ВАТ
«Авдєєвський коксохiмiчний завод» належить ЗАТ «Донгор�
банк», а контрольний пакет акцiй останнього — «Сiстем Кепi�
тал Менеджмент»; контрольним пакетом акцiй ВАТ «Червоно�
армiйський машинобудiвний завод» володiє ТОВ «Енерго�Мiг»,
а контрольним пакетом акцiй ВАТ «Краснолучуглестрой» — при�
ватне пiдприємство «Лугпромсервiс»1.

Як свiдчать цi приклади з практики утворення холдингових
груп, нiякого сенсу в обмеженнi холдингових компанiй акцiо�
нерною формою не було. Виходячи з викладеного ми вважаємо,
що закрiплення в Законi поняття холдингової компанiї через ак&
цiонерну форму є помилковим.

Ще один недолiк Закону через несприйняття законодавцем
теорiї контролю полягає у такому. Частина 1 його ст. 5 визна�
чає, що статутний фонд холдингової компанiї формується за ра�
хунок вкладiв засновникiв у формi холдингових корпоративних
пакетiв акцiй (часток, паїв), а також додаткових вкладiв у фор�
мi майна, коштiв i нематерiальних активiв, необхiдних для за�
безпечення дiяльностi холдингової компанiї. Причому частка у
формi майна, коштiв i нематерiальних активiв, необхiдних для
забезпечення дiяльностi холдингової компанiї, не повинна пере�
вищувати 20% статутного фонду холдингової компанiї.

Якби не було такого порядку формування статутного фонду
холдингових компанiй, то будь�яке ВАТ, що володiє, користу�
ється i розпоряджається холдинговими корпоративними паке�
тами акцiй (часток, паїв) двох або бiльше корпоративних пiдпри�
ємств, можна було б визнати холдинговою компанiєю. Однак
згiдно з ч. 1 ст. 5 Закону 80% статутного капiталу холдингової
компанiї мають становити вклади засновникiв у формi холдин�
гових корпоративних пакетiв акцiй (часток, паїв).

Рiч у тому, що з точки зору економiки є два види холдин�
гових груп: чистi (фiнансовi) i змiшанi (виробничi) (про що де�
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тально йдеться у пiдрозд. 1.4). Якщо так званi чистi холдинги
створюються з метою володiння контрольними пакетами дочiр�
нiх пiдприємств, то «змiшанi» холдинги можуть здiйснювати
контроль над дочiрнiми пiдприємствами в будь�який спосiб, пе�
редбачений законодавством. Головною метою створення чистих
холдингiв є iнвестицiйна дiяльнiсть, а виробничих холдингiв —
контроль i управлiння над господарською дiяльнiстю дочiрнiх
пiдприємств.

Наприклад, Четверта директива Ради Європейського Сою�
зу оперує поняттям «фiнансова холдингова компанiя» в розу�
мiннi товариства, єдиною метою дiяльностi якого є придбання
корпоративних прав у iнших суб’єктiв господарювання, управ�
лiння такими корпоративними правами та перетворення їх у при�
буток, без залучення, прямо або опосередковано, до управлiння
такими суб’єктами господарювання, якщо зазначене не загрожує
порушенню їх прав як акцiонерiв1.

Отже, український законодавець при визначеннi статусу хол�
дингових компанiй поєднав цi два види, створивши гiбрид хол�
дингової компанiї «чисто�змiшаного» типу. Вiд чистого холдин�
гу Закон залишив вимогу про внесення до його статутного фон�
ду корпоративних пакетiв акцiй (часток, паїв), але не визначив
iнвестицiйну дiяльнiсть холдингової компанiї як виключну, що
притаманно змiшаним холдингам.

До того ж в Українi iснують численнi виробничi холдинги.
Наприклад, ВАТ «Авдєєвський коксохiмiчний завод», яке є «ону�
ком» фiнансового холдингу ЗАТ «СКМ», придбало контроль�
нi пакети акцiй iнших ВАТ («Шахта «Комсомолець Донбасу»,
«Дружковський машинобудiвний завод», «Павлоградвугiлля»,
«Краснодонвугiлля»)2.

У Висновку Головного науково�експертного управлiння Апа�
рату Верховної Ради України (вiд 19 серпня 2003 р.) на Проект
ЗУ «Про холдинговi компанiї в Українi» (реєстр. № 3355 вiд
9 квiтня 2003 р., внесений Кабiнетом Мiнiстрiв України), який
взято за основу чинного Закону, були деякi зауваження, що та�
кож стосувалися розбiжностей в термiнологiї мiж Законом i ГК.
На жаль, цi зауваження у Законi не врахованi, а натомiсть вне�
сенi змiни до ч. 5 ст. 126 ГК.
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Порядок створення холдингових компанiй за Законом про
холдинги має ряд проблем. Вiдповiдно до ч. 1 його ст. 3 холдин�
говi компанiї можуть утворюватися: а) органами, уповноваже�
ними управляти державним майном, державними органами при�
ватизацiї самостiйно або разом з iншими засновниками шляхом
об’єднання в статутному фондi холдингових корпоративних па�
кетiв акцiй (часток, паїв); б) iншими суб’єктами на договiрних
засадах. Щодо створення недержавних холдингових компанiй
виникає питання, хто їх може створювати i коли.

Статусу юридичної особи холдингова компанiя набуває з дня
її державної реєстрацiї в Державному реєстрi холдингових ком�
панiй України, який є невiд’ємною частиною Єдиного держав�
ного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв.

Зауважимо, що згiдно з пунктами 2, 3 ч. 4 ст. 3 Закону про
холдинги державна реєстрацiя холдингових компанiй прово�
диться державним реєстратором у порядку, встановленому КМУ
вiдповiдно до ЗУ «Про державну реєстрацiю юридичних осiб
та фiзичних осiб — пiдприємцiв» та iнших нормативно�право�
вих актiв. Спецiально уповноважений орган з питань державної
реєстрацiї забезпечує ведення Державного реєстру холдингових
компанiй України. На сьогоднi таким органом є Державний ко�
мiтет України з питань регуляторної полiтики та пiдприємни�
цтва1, однак до перелiку його повноважень не внесено ведення
Єдиного державного реєстру холдингових компанiй України, як
i не затверджено КМУ порядок проведення державної реєстра�
цiї холдингових компанiй.

До того ж у Прикiнцевих положеннях Закону про холдинги
вiдповiднi змiни до ЗУ «Про державну реєстрацiю юридичних
осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв» не внесено, а отже, незро�
зумiло, яким чином треба провадити таку державну реєстрацiю
i вносити вiдомостi до Державного реєстру холдингових компа�
нiй України, якого на сьогоднi немає.

Iз системного аналiзу Закону про холдинги випливає, що хол�
дингова компанiя може створюватися як новий суб’єкт господа�
рювання, так i реорганiзований (прямої заборони щодо реорга�
нiзацiї суб’єкта господарювання в холдингову компанiю немає).
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Тут виникає запитання: а яким чином буде вирiшуватися пи�
тання щодо реорганiзованої холдингової компанiї, адже до про�
цедури реорганiзацiї суб’єкт господарювання вже набув статусу
юридичної особи?

Стаття 4 Закону про холдинги зазначає, що рiшення про утво�
рення холдингової компанiї приймається власниками холдинго�
вих корпоративних пакетiв акцiй (часток, паїв) i оформлюється
вiдповiдним договором. Постає питання: мiж ким укладається
договiр? Адже для укладення засновницького (установчого) до�
говору потрiбнi принаймнi двi особи. Утворення холдингової
компанiї iншими суб’єктами на договiрних засадах також нами
вбачається проблемним. При створеннi нового суб’єкта госпо�
дарювання необхiдно укласти договiр, який визначає порядок
здiйснення ними спiльної дiяльностi iз створення АТ, вiдповi�
дальнiсть перед особами, що пiдписалися на акцiї, i третiми осо�
бами, що передбачено ч. 6 ст. 81 ГК.

Може виникнути ситуацiя, коли є лише один власник хол�
дингового корпоративного пакета. Таким чином, процедуру укла�
дення договору при створеннi нового суб’єкта господарювання
не можна застосувати, якщо до складу холдингової компанiї бу�
де входити не бiльше двох таких власникiв, причому все одно
залишаються незрозумiлими нi мета запровадження законодав�
цем укладення вищезазначеного договору, нi порядок його укла�
дення.

Разом з тим, при реорганiзацiї суб’єкта господарювання нi�
якого договору укладати не треба. Згiдно з ч. 1 ст. 59 ГК реор�
ганiзацiя суб’єкта господарювання вiдбувається за рiшенням
власника (власникiв) чи уповноважених ним органiв або iнших
осiб — засновникiв суб’єкта господарювання чи їх правонаступ�
никiв.

Таким чином, реорганiзацiя суб’єкта господарювання в хол�
дингову компанiю взагалi є неможливою, оскiльки ч. 1 ст. 3 За�
кону про холдинги передбачає виключний перелiк суб’єктiв, якi
можуть утворювати холдинговi компанiї. Дане положення, на на�
шу думку, є недоречним — адже незрозумiло, яким чином хол�
динговi компанiї, зареєстрованi до набрання чинностi Законом
про холдинги, приводитимуть свiй правовий статус у вiдповiд�
нiсть до останнього (ч. 3 ст. 11 Закону про холдинги).

Ми не згоднi з оптимiстичним висновком I. Шрамм, що за
Законом про холдинги можна створювати холдинги на основi
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договору про пiдкорення1. Цей Закон чiтко вказує, що для ство�
рення холдингової компанiї необхiдна наявнiсть в її статутному
капiталi холдингових корпоративних пакетiв акцiй (часток, паїв).
Зрозумiло, що просте пiдписання договору про пiдкорення без
вчинення конкретних дiй юридично дозволило б передати паке�
ти акцiй до статутного капiталу холдингової компанiї, але суб’єкт
господарювання не зможе стати за Законом корпоративним пiд�
приємством.

Протягом мiсяця з дня державної реєстрацiї холдингової ком�
панiї остання має оприлюднити iнформацiю про напрями своєї
дiяльностi в офiцiйному друкованому виданнi ДКЦПФР (ч. 1
ст. 9 Закону про холдинги). Холдингова компанiя протягом усьо�
го перiоду своєї дiяльностi повинна не рiдше одного разу на рiк
оприлюднювати свою консолiдовану фiнансову звiтнiсть та фi�
нансову звiтнiсть своїх корпоративних пiдприємств. Де має про�
водитися таке опублiкування, у Законi про холдинги не зазна�
чено. Оприлюднення такої iнформацiї передбачено ч. 3 ст. 14 ЗУ
«Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi»2,
однак ця норма стосується виключного перелiку суб’єктiв, пра�
вових форм яких корпоративне пiдприємство може i не набути.
Очевидно, що у частинi оприлюднення звiтностi законодавцю
необхiдно було уточнити норми або Закону про холдинги, або
ЗУ «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».

Частина 2 ст. 3 Закону про холдинги визначає, що у випад�
ках, передбачених законодавством, холдинговi компанiї утворю�
ються за умови попереднього отримання дозволу вiдповiдного
органу АМК або КМУ на концентрацiю, узгодженi дiї суб’єктiв
господарювання. Проекти установчих документiв холдингових
компанiй, що утворюються за умови отримання зазначеного до�
зволу, пiдлягають погодженню з вiдповiдним органом АМК. Ця
норма є бiльш продуманою, нiж закрiплена у ч. 3 ст. 126 ГК, про
проблеми застосування якої йшлося вище.

Необхiдно вказати на деякi процедурнi особливостi дiяль�
ностi холдингової компанiї. Згiдно з ч. 2 ст. 5 Закону про холдин�
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ги в разi включення до порядку денного загальних зборiв хол�
дингової компанiї питання про вiдчуження будь�яких пакетiв
акцiй (часток, паїв) корпоративних пiдприємств та/або лiквiда�
цiю холдингової компанiї такi загальнi збори визнаються пра�
вомочними за умови реєстрацiї для участi в них акцiонерiв (їх
представникiв), якi мають вiдповiдно до статуту холдингової ком�
панiї бiльш як 80% голосiв.

Разом з тим, поняття пакета акцiй (часток, паїв) цим Зако�
ном не визначено, тому у випадку закрiплення статутом вклю�
чення до порядку денного питання про вiдчуження будь�яких
(навiть однiєї) акцiй корпоративного пiдприємства, її вiдчужен�
ня акцiонерами не може вiдбутися без згоди загальних зборiв.
До речi, такий порядок обмеженого обiгу акцiй притаманний
саме ЗАТ, а не ВАТ.

Прийняття рiшення про вiдчуження будь�яких пакетiв акцiй
(часток, паїв) корпоративних пiдприємств або лiквiдацiю хол�
дингової компанiї належить до виключної компетенцiї загальних
зборiв останньої. Зазначенi рiшення приймаються бiльшiстю у
3/4 голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися
для участi в загальних зборах, з урахуванням обмежень, установ�
лених Законом про холдинги.

Важливим фактором у дiяльностi холдингової компанiї є за�
борона господарському товариству мати у власностi цiннi папе�
ри холдингової компанiї, корпоративним пiдприємством якої
воно є (не лише акцiй, а й облiгацiй). Таким чином, Закон про
холдинги начебто запобiгає створенню коловоротних схем. Од�
нак холдингова компанiя може легко обiйти цю заборону через
володiння холдинговими корпоративними пакетами корпора�
тивних пiдприємств, що мають переважну участь у статутному
фондi iншого суб’єкта господарювання, який, у свою чергу, во�
лодiє бiльшiстю акцiй холдингової компанiї.

Стаття 10 Закону про холдинги визначає, що лiквiдацiя хол�
дингової компанiї здiйснюється згiдно iз законодавством, а та�
кож у разi:

— лiквiдацiї всiх корпоративних пiдприємств холдингової
компанiї та залишення у статутному фондi холдингової компа�
нiї холдингового корпоративного пакета акцiй (часток, паїв) тiль�
ки одного корпоративного пiдприємства;

— скасування вiдповiдним органом АМК або КМУ дозволу
на концентрацiю, узгодженi дiї суб’єктiв господарювання;
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— прийняття загальними зборами акцiонерiв холдингової
компанiї рiшення про її лiквiдацiю.

Щодо першого випадку лiквiдацiї холдингової компанiї чiт�
ко не визначено, чи приведе до лiквiдацiї холдингу залишення в
статутному фондi холдингового корпоративного пакета акцiй
(часток, паїв) тiльки одного корпоративного пiдприємства без
лiквiдацiї iнших корпоративних пiдприємств (тобто шляхом
простого продажу корпоративного пакета). Адже може виник�
нути ситуацiя, коли холдингова компанiя продасть корпоратив�
ний пакет, вiдповiдним чином внесе змiни до свого статутного
фонду i в її власностi залишиться корпоративний пакет лише
одного товариства. Очевидно, має мiсце проста помилка, i замi�
на словосполучника «та» на «або» в абз. 1 ст. 10 Закону про хол�
динги розставило б усi крапки над «i».

На нашу думку, у ст. 10 Закону про холдинги краще було б
передбачити процедуру реорганiзацiї, а не лiквiдацiї з таких
причин. По�перше, ч. 6 ст. 59 ГК не передбачає випадкiв лiквi�
дацiї суб’єкта господарювання в порядку, визначеному абзаца�
ми 3 i 4 ст. 10 Закону про холдинги. По�друге, реорганiзована
холдингова компанiя може продовжувати господарську дiяль�
нiсть як iнший суб’єкта господарювання, оскiльки нi ГК, нi iн�
шими актами законодавства не встановленi вiдповiднi обме�
ження.

У ч. 3 ст. 3 Закону про холдинги встановлена заборона ви�
користання найменування «холдингова компанiя» («державна
холдингова компанiя») та утворених на його основi словоспо�
лучень тими суб’єктами господарювання, установчi докумен�
ти та дiяльнiсть яких не вiдповiдають вимогам цього Закону. Цi
суб’єкти господарювання не пiдлягають державнiй реєстрацiї за
таким найменуванням.

Бiльше того, ч. 3 ст. 11 Закону про холдинги зобов’язує хол�
динговi компанiї (державнi холдинговi компанiї) та їх корпора�
тивнi пiдприємства, утворенi в установленому законодавством
порядку до набрання чинностi цим Законом, привести свої уста�
новчi документи у вiдповiднiсть до вимог останнього протягом
трьох рокiв з дня набрання ним чинностi без внесення плати за
перереєстрацiю. Це унеможливить iснування бiльшостi компа�
нiй з назвою «холдингова», якi до цього успiшно вели господар�
ську дiяльнiсть. Такими є вiдомi холдинговi компанiї: ЛIКО�
ХОЛДIНГ, Український Медiа Холдинг, група компанiй «Аптеч�
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ний холдинг», ТОВ «Металл холдинг», а також бiльшiсть дер�
жавних холдингових компанiй i державних акцiонерних холдин�
гових компанiй.

Безумовно, цi суб’єкти господарювання просто зможуть за�
мiнити словосполучення «холдингова компанiя» на «група ком�
панiй» чи «союз» i уникнути проблем, пов’язаних з реєстрацiю
їх як холдингових компанiй за Законом.

Таким чином, разом iз неузгодженостями, якi зумовив За�
кон про холдинги, вiн залишив багато неврегульованих питань
у правовому становищi холдингових компанiй, зокрема: конкрет�
ний порядок створення холдингової компанiї; викуп корпоратив�
них пакетiв; управлiння холдинговою групою; вiдповiдальнiсть;
їх лiквiдацiя тощо. На нашу думку, застосування цього Закону
викликало бiльше проблем, нiж до його прийняття.

2.4. Äåÿêi ïðîáëåìè òà îáìåæåííÿ
êîðïîðàòèâíîãî êîíòðîëþ
õîëäèíãîâèõ êîìïàíié

Можливiсть регулювання внутрiшнього цiноутворення,
створення товариств, що здiйснюють реалiзацiю продукцiї хол�
дингової компанiї в зонах з пiльговим режимом оподаткування,
є однiєю з причин iнтересу пiдприємцiв до холдингової моде�
лi, з одного боку, та претензiй держави до неї, з iншого1. Якщо
до цього ще додати можливiсть манiпулювати дочiрнiми пiд�
приємствами через управлiнськi важелi, укладати невигiднi для
них угоди з метою власної вигоди тощо, стає зрозумiло, чому
кожна держава запроваджує обмеження корпоративного кон�
тролю дочiрнiх пiдприємств з боку холдингових компанiй. Є низ�
ка законодавчих обмежень, що стають на перешкодi «прямому»
управлiнню дочiрнiми пiдприємствами з боку холдингової ком�
панiї2.

Окреслимо коло проблеми, що будуть аналiзуватися в цьо�
му пiдроздiлi: ведення консолiдованої звiтностi, вiдповiдальнiсть
холдингової компанiї та дотримання законодавства про захист
економiчної конкуренцiї.
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2.4.1. Ïîðÿäîê âåäåííÿ êîíñîëiäîâàíî¿ çâiòíîñòi
õîëäèíãîâî¿ ãðóïè

З конструкцiєю холдингових компанiй пов’язана особ�
ливiсть регулювання бухгалтерської звiтностi всерединi групи.
Ще в законодавствi дореволюцiйної Росiї було закрiплено необ�
хiднiсть складання «особливої звiтностi за штучними та iншими
закладами, якщо такi перебували при компанiї»1. На сучасному
етапi потреба в даних консолiдованої звiтностi пояснюється об’єк�
тивними процесами глобалiзацiї та iнтеграцiї господарських зв’яз�
кiв, утворенням транснацiональних корпорацiй та холдингових
компанiй2.

Частина 1 ст. 12 ЗУ «Про бухгалтерський облiк i фiнансову
звiтнiсть»3 (далi — Закон про бухоблiк) визначає, що пiдприєм�
ства, що мають дочiрнi пiдприємства, крiм фiнансових звiтiв про
власнi господарськi операцiї, зобов’язанi складати та подавати
консолiдовану фiнансову звiтнiсть, яка є фiнансовою звiтнiстю,
що вiдображає фiнансове становище, результати дiяльностi i рух
грошових коштiв юридичної особи та її дочiрнiх пiдприємств як
єдиної економiчної одиницi. За чинним порядком пiдприємства,
що мають дочiрнi пiдприємства, крiм фiнансових звiтiв про влас�
нi господарськi операцiї, подають консолiдовану фiнансову звiт�
нiсть власникам (засновникам) у визначенi ними термiни, але
не пiзнiше 45 днiв пiсля закiнчення звiтного кварталу i не пiзнiше
15 квiтня наступного за звiтним року4. Необхiдною передумовою
складання такої звiтностi є використання єдиної облiкової полiти�
ки учасникiв та однакової дати складання звiтiв учасникiв групи5.

Наголосимо, що Закон про холдинги не вносить змiни до
Закону про бухоблiк, а отже, порядок формування консолiдова�
ної звiтностi для корпоративних пiдприємств у законодавствi
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16 липня 1999 р. № 996�XIV // ВВР. — 1999. — № 40. — С. 365.

4 Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження Порядку
подання фiнансової звiтностi» вiд 28 лютого 2000 р. № 419 // УК. — 2000. —
№ 42. — 04.03.2000.

5 Бiлобловський С. В. Окремi аспекти складання консолiдованої звiтнос�
тi // Економiка, фiнанси, право. — 2004. — № 6. — С. 19.



не передбачено. Цей факт ще раз пiдкреслює непродуманiсть
щодо прийняття Закону та запровадження конструкцiї корпо�
ративних пiдприємств.

При складаннi консолiдованої звiтностi вiдображаються
не всi операцiї, що здiйснюють пiдприємства. Згiдно з пп. «б»
п. 11 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (далi —
П(с) БУ) 20 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» внутрiшньо�
груповi операцiї (мiж материнським i дочiрнiми пiдприємства�
ми або мiж дочiрнiми пiдприємствами однiєї групи) виключа�
ються з консолiдованої фiнансової звiтностi1. Таке положення
вiдповiдає вимогам Європейського законодавства, оскiльки Сьо�
ма Директива ЄС «Про консолiдовану звiтнiсть» передбачає,
що в останнiй не вiдображаються всi операцiї, що здiйснюються
всерединi групи, а лише операцiї з третiми особами2. Це дозво�
ляє виключити дублювання сум активiв i пасивiв, що припада�
ють на господарськi операцiї всерединi групи компанiй3.

Економiсти вважають, що аналiз вiдповiдностi i розбiжностi
нацiональних П(с) БУ i норм законодавства ЄС у сферi консолi�
дацiї свiдчить про таке. Iснують вiдмiнностi у сферi пiдготовки
консолiдованих звiтiв мiж П(с) БУ, Директивами i Регламента�
ми ЄС у таких об’єктах: материнськi пiдприємства, що звiльня�
ються вiд обов’язку складання i представлення консолiдованих
фiнансових звiтiв; дочiрнi пiдприємства, показники фiнансових
звiтiв яких не включаються до консолiдованих фiнансових звi�
тiв групи; вiдмiнностi за складом консолiдованих фiнансових
звiтiв, у форматах консолiдованих фiнансових звiтiв, в облiку
гудвiла (негативного гудвiла), у визначеннi i представленнi част�
ки меншини в консолiдованому балансi, у вiдображеннi частки
меншини у звiтi про прибуток i збитки4.
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Зокрема, у Регламентi ЄС «Про застосуванняМiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку»1 вiдсутнє положення про те,
що показники фiнансової звiтностi дочiрнього пiдприємства
не включаються до консолiдованої фiнансової звiтностi, якщо
дочiрнє пiдприємство здiйснює дiяльнiсть в умовах, якi обмежу%
ють його здатнiсть передавати кошти материнському пiдприєм%
ству. Такi вимоги передбаченi в Положеннi (стандартi) бухгал%
терського облiку 20 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть»2.

На виконання Указу Президента України «Про додатковi за%
ходи щодо розвитку фондового ринку України»3 та постанови
КМУ «Про затвердження заходiв щодо реалiзацiї основних на%
прямiв розвитку фондового ринку на 2001—2005 роки»4 КМУ
розроблено проект ЗУ «Про внесення змiн до Закону України
«Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi»5.
Передбачається запровадити складання фiнансової звiтностi, яка
пiдлягає оприлюдненню, за мiжнародними стандартами, що гар%
монiзуватиме з Регламентом (ЄС) 1606/2002 Європейського пар%
ламенту про застосування мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.

Ми не будемо проводити детальний аналiз невiдповiднос%
тей українського законодавства про бухгалтерський облiк євро%
пейському законодавству, оскiльки це виходить за межi нашого
дослiдження, однак зауважимо, що для усунення вiдмiнностей
законодавчої бази у сферi консолiдацiї фiнансових звiтiв П(с) БУ
в Українi необхiдно привести у вiдповiднiсть до вимог директив
i регламентiв ЄС.
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2.4.2. Âiäïîâiäàëüíiñòü õîëäèíãîâî¿ êîìïàíi¿
çà áîðãàìè äî÷iðíüîãî ïiäïðèºìñòâà

Важливим фактором впливу на будь�якi правовiдносини
є iнститут вiдповiдальностi. На практицi вiдповiдальнiсть є цi�
лiсним явищем, що, з одного боку, активно впливає на хiд органi�
зацiї та функцiонування управлiння ще до виникнення ситуацiї
ретроспективної вiдповiдальностi, а з iншого — примусово впли�
ває на порушника порядку управлiння1. Якщо переходити до хол�
дингових вiдносин, то важливо вiдмiтити особливу роль вiдповi�
дальностi у формуваннi нормальних господарських зв’язкiв.

Оскiльки холдингова компанiя через систему корпоратив�
ного управлiння може призвести до негативної економiчної си�
туацiї у дочiрньому пiдприємствi (укладення невигiдних угод,
банкрутство), то необхiднi гарантiї, що холдингова компанiя вiд�
шкодує збитки як йому, так i його кредиторам. Такi гарантiї ма�
ють подвiйну природу: вони характеризуються превентивним
характером, а їх компенсацiйна функцiя дозволяє забезпечити
приватнi iнтереси кредиторiв i дочiрнього пiдприємства.

Ми вважаємо за необхiдне розроблення в законодавствi кон�
струкцiї субсидiарної та солiдарної вiдповiдальностi холдинго�
вої компанiї за боргами дочiрнiх пiдприємств, а також вiдшко�
дування збиткiв дочiрньому пiдприємству, якщо цi негативнi
обставини спричиненi холдинговою компанiєю.

Матерiальна вiдповiдальнiсть, як i матерiальне заохочення,
є однiєю з форм економiчного стимулювання, одним з найваж�
ливiших важелiв у системi стимулювання економiчних методiв
управлiння виробництвом2. Рiч у тому, що наявнiсть статусу юри�
дичної особи у дочiрнього пiдприємства не є цiлковитою гаран�
тiєю його самостiйностi у здiйсненнi своєї дiяльностi, а в певних
випадках може бути використано контролюючим пiдприємством
у власних iнтересах, у тому числi на шкоду дочiрньому пiдпри�
ємству та його кредиторам3. Оскiльки в силу переважної участi
в дочiрньому пiдприємствi, чи в силу договору, або iншого юри�
дичного факту холдингова компанiя може спричинити дочiр�

132

ÐÎÇÄIË 2

1 Ответственность в управлении / Отв. ред.: А. Е. Лунев, Б. М. Лараев. —
М.: Наука, 1985. — С. 26.

2 Мамутов В., Овсиенко В., Юдин В. Предприятие и материальная ответ�
ственность. — К.: Наукова думка, 1971. — С. 24.

3 Вiнник О. М. Залежне пiдприємство: минуле чи сучаснiсть? // Юридич�
ний вiсник України. — 1996. — № 44. — С. 1.



ньому пiдприємству збитки, то необхiднi гарантiї, якi дозволять
захистити дочiрнє пiдприємство вiд свавiлля чи просто необ�
ґрунтованого управлiння холдинговою компанiєю. Такi гарантiї
мають подвiйну природу:

— превентивний характер (утримують контролююче пiд�
приємство вiд дiй, що можуть у подальшому призвести до збит�
кiв у дочiрньому пiдприємствi, якi першому i треба буде вiдшко�
довувати);

— їх компенсацiйна функцiя дозволяє забезпечити приват�
нi iнтереси кредиторiв i дочiрнього пiдприємства1 шляхом ком�
пенсацiї збиткiв як дочiрньому пiдприємству, так i його креди�
торам.

До прийняття ГК в юридичнiй лiтературi неодноразово по�
ставало питання про вiдповiдальнiсть контролюючого пiдприєм�
ства за боргами дочiрнього. Оскiльки нi ЗУ «Про господарськi
товариства», нi ЦК не дають прямої вiдповiдi на це питання, ви�
никло кiлька пiдходiв щодо тлумачення поняття вiдповiдаль�
ностi:

1. Субсидiарна вiдповiдальнiсть пiдприємства�засновника
за боргами дочiрнього пiдприємства «зводить нанiвець як само�
стiйнiсть, так i вiдокремленiсть майна дочiрнiх пiдприємств»2.
Це твердження ґрунтується на позицiї, за якої не можна допус�
кати закрiплення за дочiрнiми пiдприємствами майна на титулi
повного господарського вiдання.

2. Iнша позицiя ґрунтувалась на тому, що ч. 3 ст. 32 ЦК УРСР
встановлювала, що юридична особа, яка i фiнансується власни�
ком i майно за якою закрiплено на правi оперативного управ�
лiння (установа), вiдповiдає за зобов’язаннями коштами, якi є в
її розпорядженнi. У разi їх недостатностi вiдповiдальнiсть за її
зобов’язаннями нiс власник вiдповiдного майна3. З цього випли�
вав висновок, що засновник несе субсидiарну вiдповiдальнiсть
за боргами дочiрнього пiдприємства4.
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На нашу думку, i перша, i друга позицiї мали право на iсну�
вання залежно вiд правового титулу майна, закрiпленого за до�
чiрнiми пiдприємствами. Тобто якщо пiдприємство�засновник
закрiпило за дочiрнiм пiдприємством майно на титулi оператив�
ного управлiння, то перше нестиме солiдарну вiдповiдальнiсть
за зобов’язаннями останнього, а якщо таке майно закрiплюва�
лося на правi повного господарського вiдання, тодi вiдповiдаль�
ностi не наставало1.

Вiдсутнiсть у законодавствi iнституту вiдповiдальностi за зав�
дану товариству шкоду «давала контролюючому пiдприємству
максимальнi можливостi щодо задоволення своїх iнтересiв»2.
Таке становище було невиправданим, про що свiдчить прак�
тика розгляду судами спорiв, пов’язаних з дочiрнiми пiдприєм�
ствами. Так, Управлiння Пенсiйного фонду в Галицькому р�нi
м. Львова звернулося до господарського суду у м. Львовi з позо�
вом про пред’явлення вимоги до вiдкритого акцiонерного това�
риства «I» стосовно виплати боргiв його дочiрнього пiдприєм�
ства «I… завод», лiквiдованого в порядку процедури банкрут�
ства3. Позивач дiйшов висновку, що пiдприємство�засновник не�
се субсидiарну вiдповiдальнiсть за боргами дочiрнього пiдпри�
ємства. Суд (господарський суд Львiвської областi, Львiвський
апеляцiйний суд, Вищий господарський суд України) дiйшов
висновку, що правовi пiдстави для застосування субсидiарної
вiдповiдальностi засновникiв або учасникiв юридичної особи в
законодавствi не встановленi, до того ж у статутi ВАТ «I» було
передбачено, що воно не несе вiдповiдальностi щодо дочiрнiх
пiдприємств. Апеляцiйну та касацiйну скарги Пенсiйного фон�
ду не було задоволено. Однак такий пiдхiд має бути змiнений,
оскiльки не вiдповiдає потребам сучасної економiки.

У практицi зарубiжних країн iснують два пiдходи до вiдшко�
дування контролюючим пiдприємством збиткiв дочiрньому пiд�
приємству.
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— питання про вiдшкодування у кожному випадку вирiшує
суд на основi диспозитивної норми закону чи прецеденту (за�
стосовується в країнах англосаксонського права). Цiкавим i ко�
рисним надбанням англосаксонської системи права є iнститут
«пiднiмання корпоративної завiси» (lifting the veil), тобто само�
стiйна юридична особа компанiї розглядається як завiса, якщо це
визнається справедливим при винесеннi рiшення судом1. У де�
яких випадках компанiї, що входять до групи (тобто холдингова
компанiя та дочiрнi), мають визнаватися як одне цiле2, але тiльки
за рiшенням суду. Визнання групи компанiї єдиним суб’єктом
господарських (комерцiйних) вiдносин тягне, наприклад, вiдпо�
вiдальнiсть холдингової компанiї за боргами дочiрньої. Однак як
американськi, так i англiйськi суди не пiшли шляхом безумов�
ного притягнення до вiдповiдальностi холдингiв за боргами їх
дочiрнiх компанiй3;

— борги дочiрнього пiдприємства вiдшкодовуються на осно�
вi вимог закону материнським пiдприємством (у Нiмеччинi).
Вiд материнського товариства дочiрньому мають бути щорiч�
но вiдшкодованi збитки, спричиненi з вини материнського пiд�
приємства у договiрному концернi (ст. 302 Акцiонерного за�
кону Нiмеччини), а збитки у фактичному концернi вiдшкодо�
вуються лише у разi iнтенсивного втручання материнського
товариства у справи дочiрнього (ст. 311 Акцiонерного закону
Нiмеччини), i в такому випадку повнiстю застосовуються нор�
ми щодо договiрного концерну i ст. 302 Акцiонерного закону
Нiмеччини (про поняття договiрного i фактичного концерну див.
розд. 2.1).

Українським законодавцем сприйнято другу модель, i части�
ни 6 , 7 ст. 126 ГК у попереднiй редакцiї передбачали таке:

— якщо з вини контролюючого пiдприємства дочiрнiм пiд�
приємством було укладено (здiйснено) невигiднi для нього уго�
ди, то перше має вiдшкодувати завданi другому збитки;
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Place. — London, 1993. — 240 p.
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— якщо дочiрнє пiдприємство з вини контролюючого пiд�
приємства опиниться у станi неплатоспроможностi i буде визна�
но банкрутом, то субсидiарну вiдповiдальнiсть перед кредито�
рами нестиме контролююче пiдприємство.

2.4.3. Ïðîáëåìè ðåàëiçàöi¿ âiäïîâiäàëüíîñòi
õîëäèíãîâî¿ êîìïàíi¿
çà ÇÓ «Ïðî õîëäèíãîâi êîìïàíi¿ â Óêðà¿íi»

Пiсля прийняття Закону про холдинги питання вiдпо�
вiдальностi холдингової компанiї тепер регулюється лише ч. 6
ст. 126 ГК, викладеною в такiй редакцiї: «Якщо корпоративне
пiдприємство через дiї або бездiяльнiсть холдингової компанiї
виявиться неплатоспроможним та визнається банкрутом, то хол�
дингова компанiя несе субсидiарну вiдповiдальнiсть за зобов’я�
заннями корпоративного пiдприємства». Це нововведення озна�
чає таке.

По�перше, законодавець чомусь зовсiм проiгнорував дочiрнi
i контролюючi пiдприємства, про якi йдеться у ч. 3 ст. 126 ГК i
якi у розумiннi Закону про холдинги (про що йшлося у розд. 1),
по сутi, є корпоративними пiдприємствами i холдинговими ком�
панiями вiдповiдно. Таким чином, якщо дочiрнє пiдприємство
стане банкрутом, то контролююче пiдприємство не буде нести
за нього нiякої вiдповiдальностi, а якщо банкрутом буде корпо�
ративне — то холдингова компанiя нестиме субсидiарну вiдпо�
вiдальнiсть. Таким чином, якщо у групи компанiї буде вибiр, чи
створювати пiдприємство у формi ВАТ вiдповiдно до Закону
про холдинги, чи в iншiй органiзацiйно�правовiй формi, то зро�
зумiло, що за вiдсутностi перешкоджаючих факторiв буде обра�
но другий варiант.

Видається, що така дискримiнацiя може лише негативно
вплинути на розвиток нормальних ринкових вiдносин. Практи�
ка зарубiжних держав не подiляє вiдповiдальнiсть за ознакою
органiзацiйно�правової форми учасникiв групи. Наприклад, ч. 2
ст. 105 ЦК РФ встановлює вiдповiдальнiсть головного товари�
ства незалежно вiд форми дочiрнього (хоча в окремих законах
передбаченi рiзнi механiзми її реалiзацiї).

По�друге, зникла можливiсть застосування заходiв вiдповi�
дальностi стосовно холдингової компанiї до початку процедури
банкрутства, тодi як попередня редакцiя ч. 6 ст. 126 ГК встанов�
лювала: «Якщо з вини контролюючого пiдприємства дочiрнiм
пiдприємством було укладено (здiйснено) невигiднi для нього
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угоди або операцiї, то контролююче пiдприємство повинно ком�
пенсувати завданi дочiрньому пiдприємству збитки».

У лiтературi висловлювалася пропозицiя скасувати вiдшко�
дування збиткiв дочiрньому пiдприємству. О. Р. Кiбенко зазна�
чає, що росiйське законодавство надiляє мiноритарiїв правом по�
зову проти материнського пiдприємства1. У ч. 3 ст. 105 ЦК РФ,
ст. 6 Федерального закону РФ «Про акцiонернi товариства» та
ст. 6 Федерального Закону «Про товариства з обмеженою вiд�
повiдальнiстю» йдеться про можливiсть акцiонерiв (учасникiв)
дочiрнього товариства вимагати вiдшкодування збиткiв, спри�
чинених дочiрньому товариству з вини головного товариства2.
Справдi, досить важко уявити ситуацiю, за якої холдингова ком�
панiя як єдиний акцiонер дочiрнього пiдприємства буде подава�
ти позов проти себе як головної компанiї. Тому ми пропонуємо
пiдтримати пiдхiд росiйського законодавця щодо можливостi
вiдшкодування збиткiв акцiонерам, а не самому дочiрньому пiд�
приємству.

Натомiсть, I. В. Бейцун вважає, що пiдстави для застосування
делiктної вiдповiдальностi основної органiзацiї щодо дочiрньо�
го пiдприємства вiдсутнi, оскiльки мета отримання прибутку до�
чiрнiм пiдприємством є його iнтересом, а не правом3. Зауважи�
мо, що згiдно iз ст. 1 Господарського процесуального кодексу
пiдприємства мають право звертатися до господарського суду
за захистом своїх порушених прав i охоронюваних законом iн�
тересiв. Однак, на нашу думку, отримання прибутку є правом
учасникiв товариства, а не iнтересом, оскiльки згiдно з п. 2 ч. 1
ст. 88 ГК учасники товариства мають право брати участь у роз�
подiлi прибутку товариства.

Разом з тим ми не згоднi з позицiєю В. Д. Примака4, згiдно з
якою в разi укладення суб’єктами вирiшального впливу з кон�

137

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÐÅÆÈÌ ÇÄIÉÑÍÅÍÍß ÊÎÍÒÐÎËÞ ÕÎËÄÈÍÃÎÂÎ¯ ÊÎÌÏÀÍI¯…

1 Кібенко О. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної
реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у
правовому полі України. Серія: «Юридичний радник». — Х.: Страйд, 2005. —
С. 417.

2 Шиткина И. С. Холдинги. Правовой и управленческий аспекты. — М.:
ООО «Городец�издат», 2003. — С. 65.

3 Бейцун I. В. Автореферат. — С. 11.
4 Примак В. Д. Окремi аспекти вiдповiдальностi учасникiв цивiльних пра�

вовiдносин за дiї контрольованих ними юридичних осiб // Вiсник господар�
ського судочинства. — 2003. — № 2. — С. 163. — С. 156—164.



трольованими особами договорiв, що є для контрольованих осiб
(залежних i дочiрнiх осiб) сумнiвними, економiчно невигiдни�
ми, будь�який кредитор такого договору надiлений правом оспо�
рити його дiйснiсть (за наявностi пiдстав) та стягнути з його
учасникiв завданi йому збитки, а також заборонити вчинення
дiй, що шкодять iнтересам третiх осiб. По�перше, у такої впли�
вової компанiї немає достатнiх важелiв, щоб впливати на прий�
няття рiшень щодо укладення договорiв. Привiлеєм головної
компанiї є можливiсть блокування рiшень, а не iнiцiатива їх прий�
няття. По�друге, на нашу думку, сумнiвною видається можли�
вiсть визнання такої угоди зловживанням правом i, як наслiдок,
визнання її недiйсною1, оскiльки, на нашу думку, укладення та�
кого договору не вiдповiдає пiдставам недiйсностi правочину, пе�
редбаченим ч. 1 ст. 215 ЦК.

З огляду на викладене пропонується абз. 1 ч. 6 ст. 126 ГК
викласти в такiй редакцiї: «Якщо з вини холдингової компанiї до&
чiрнiм пiдприємством було укладено (здiйснено) невигiднi для ньо&
го угоди або операцiї, то холдингова компанiя повинна компенсу&
вати завданi учасникам дочiрнього пiдприємства збитки».

По�третє, з аналiзу ч. 6 ст. 126 ГК випливає, що у випадку
банкрутства корпоративного пiдприємства холдингова компанiя
несе субсидiарну вiдповiдальнiсть залежно вiд її вини. На док�
тринальному рiвнi можна видiлити три види субсидiарної вiд�
повiдальностi: договiрну (до вiдповiдальностi притягається осо�
ба, що перебуває у договiрних вiдносинах), делiктну (виникає в
результатi заподiяння шкоди), статутну (притягаються учасни�
ки (власники) юридичної особи)2.

Ми не згоднi з думкою О. Є. Богданової, що субсидiарна вiд�
повiдальнiсть холдингової компанiї є лише видом статутної суб�
сидiарної вiдповiдальностi3. Рiч у тому, що вiдносини контролю
можуть виникати на пiдставi не лише статутних, а й договiрних
вiдносин (детальнiше про це в пiдрозд. 3.2), у другому випадку
вiдповiдальнiсть холдингової компанiї буде договiрною, а не ста�
тутною. У такому договорi можуть прописуватися випадки вiд�
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3 Там само. — С. 63.



повiдальностi холдингової компанiї та деякi особливостi притяг�
нення до вiдповiдальностi.

Зазначимо, що застосовувати субсидiарну вiдповiдальнiсть
без вини несправедливо стосовно холдингової компанiї, яка вза�
галi не винна у банкрутствi корпоративного пiдприємства. Зро�
зумiло, що для холдингових вiдносин презюмується контроль
i управлiння з боку холдингової компанiї, однак у вiдносинах
«холдинг — дочка» не можна автоматично проводити аналогiю
iз сiмейним правом. Дочiрнє пiдприємство — не структурний
пiдроздiл холдингової компанiї, а юридична особа з повним об�
сягом правомочностей.

Уже згадана нами доктрина «пiдняття корпоративної завi�
си» в США виходить з того, що вона може застосовуватися ли�
ше за наявностi вини акцiонерiв1. Як було зазначено, i амери�
канськi, i англiйськi суди не пiшли шляхом безумовного при�
тягнення до вiдповiдальностi холдингiв за боргами їх дочiрнiх
компанiй2. У цьому випадку в американськiй моделi застосову�
ється iндивiдуальний пiдхiд. «Пiдняття корпоративної завiси»
є феноменом прецедентного права в США, оскiльки, як прави�
ло, законами штатiв передбачена абсолютнiсть обмеженої вiд�
повiдальностi холдингових компанiй3.

Пiдняти корпоративну завiсу можна лише в тому випадку,
коли мiж холдинговою компанiєю та її дочiрнiм пiдприємством
встановленi реальнi вiдносини контролю�пiдпорядкування. У та�
кому разi суд визнає, що дочiрня компанiя не мала власної волi
на дiяння, контролювалася з боку холдингової компанiї або ж
мало мiсце «неналежне ведення справ». Оскiльки законодавчо�
го закрiплення даний принцип не має, то перелiк факторiв, якi
можуть сприяти пiдняттю корпоративної завiси, можна звести
до таких:

1) недостатня капiталiзацiя;
2) декларування та виплата надмiрних дивiдендiв, що «ви�

мивають» фонди дочiрнiх компанiй;
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3) викривлення фактiв;
4) «змiшування» акцiонерами своїх власних активiв з фон�

дами компанiї;
5) представництво материнської та дочiрньої компанiй пе�

ред третiми особами в якостi однiєї особи;
6) порушення норм якого�небудь статуту чи ухилення вiд їх

виконання за допомогою дочiрньої компанiї1.
У росiйському законодавствi в порядку ст. 105 ГК РФ вiд�

повiдальнiсть основного товариства настає незалежно вiд виду
вини (як це прописано i в ч. 6 ст. 126 ГК). Однак у росiйськiй
науцi деякими авторами пiдтримується тенденцiя до обмежен�
ня рамок субсидiарної вiдповiдальностi умисною виною2.

В українському законодавствi застосування солiдарної вiд�
повiдальностi можливе лише до корпоративного пiдприємства,
над яким здiйснюється прямий контроль через переважну участь
у статутному капiталi або органах управлiння товариства (ч. 3
ст. 126 ГК). Але випадки непрямого контролю ст. 126 ГК не пе�
редбачає (наприклад, коли в силу договору про пiдпорядкуван�
ня встановлюється контроль над господарюючим суб’єктом i фак�
тично пiдприємства перетворюються на холдингову компанiю
та дочiрнє пiдприємство вiдповiдно). Про проблемнiсть вiдповi�
дальностi, що розглядається, вже йшлося в українськiй юридич�
нiй лiтературi3, а в росiйськiй наголошувалося на необхiдностi
передбачити вiдповiдальнiсть основного товариства за боргами
дочiрнього у разi контролю i управлiння останнiм через третiх
осiб або непрямого контролю4. Випадки непрямого контролю
є непоодинокими. Суб’єкти об’єднуються у так званi групи чи
об’єднання без створення юридичної особи з метою уникнення
застосування до них санкцiй, передбачених ст. 126 ГК.
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Ми пропонуємо ч. 3 ст. 126 ГК викласти у такiй редакцiї:
«Вiдносини контролю можуть бути встановленi в судовому по&
рядку, якщо такi вiдносини фактично склалися мiж юридичними
особами». Це дасть можливiсть у судовому порядку захистити
iнтереси пiдприємств, якi, наприклад, у силу договору фактич�
но перетворилися на дочiрнi. А до того часу питання про вiд�
шкодування збиткiв, зумовлених непрямим контролем, є скорi�
ше риторичним, оскiльки його вирiшення законодавством фак�
тично залишено за контролюючим суб’єктом1.

Зауважимо, що українським законодавством не передбаче�
на можливiсть солiдарної вiдповiдальностi холдингової компа�
нiї перед кредиторами дочiрнього пiдприємства. Небезпiдстав�
но в лiтературi висловлювалася думка, що вина як ключовий кри�
терiй такої вiдповiдальностi є суб’єктивною категорiєю, а вста�
новлення такої вини буде повнiстю залежати вiд суду2. Справдi,
вина є суб’єктивним критерiєм i визначення її характеру та сту�
пеня є складним процесом. Однак поняття вини активно вико�
ристовується i в договiрному правi, оскiльки вона як умова до�
говiрної вiдповiдальностi визначає не лише наявнiсть цiєї вiд�
повiдальностi, а й її обсяг3.

Водночас, не можна погодитися з тим, що, якщо дочiрнє пiд�
приємство не стане виконувати угод з кредиторами, то останнi
можуть використати звичайнi засоби захисту цивiльних прав:
(компенсацiя збиткiв, розiрвання договорiв тощо), а кредито�
ри дочiрнiх пiдприємств є, як правило, пов’язаними особами, що
укладають такi угоди з метою перерозподiлу прибуткiв4. Але всi
цi засоби вичерпуються, коли у дочiрнього пiдприємства закiн�
чуються кошти для забезпечення вимог кредиторiв. I тодi постає
справедливе запитання: а навiщо «банкрутувати» дочiрнє пiд�
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приємство, якщо холдингова компанiя може просто солiдарно
вiдповiдати з ним. Досить часто вiдповiднi невигiднi угоди укла�
даються з прихованою метою, однак мета закону — захистити
добросовiсного кредитора, а завдання суду — виявити, який кре�
дитор є добросовiсним, а який — фiктивним. Позов про вiдшко�
дування збиткiв буде непрямим у тому випадку, коли збитки
будуть стягуватися на користь дочiрнього товариства1, а не ак�
цiонерiв, як передбачено у росiйському законодавствi. З таких
мiркувань ми пiдтримуємо позицiю О. М. Вiнник щодо доцiль�
ностi встановлення солiдарної вiдповiдальностi2.

Разом з тим, ми не згоднi з позицiєю Б. В. Шуби щодо кон�
кретизацiї пiдстав виникнення вiдповiдальностi у холдингової
компанiї стосовно боргiв дочiрнього пiдприємства, обмежив�
шись лише: змiшуванням майна дочiрнього товариства i контро�
люючого суб’єкта за допомогою неналежного бухгалтерського
облiку, що не дозволяє визначити належнiсть майна; забезпе�
ченням дочiрнього пiдприємства власним капiталом, не вiдпо�
вiдним характеру i обсягу господарської дiяльностi; видiленням
iз дочiрнього товариства частини виробництва, необхiдної для
його життєздатностi; систематичним вилученням значних фi�
нансових коштiв з фондiв дочiрнього товариства3. Схожi обме�
ження також пропонувалися В. Д. Примаком4.

Проаналiзувавши запропонованi пiдстави, доходимо виснов�
ку, що, по�перше, всi вони є досить специфiчними. Так, досить
важко уявити, яким чином може бути проведено неналежний
бухгалтерський облiк майна, оскiльки вiдповiдно до правил ве�
дення бухгалтерського облiку майно облiковується на балансi
пiдприємства. По�друге, наведений перелiк є вичерпним, однак
фактичнi проблеми запровадження субсидiарної вiдповiдаль�
ностi на цьому не закiнчуються, оскiльки можуть мати мiсце ви�
падки, не зазначенi у наведеному перелiку, наприклад, головне
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пiдприємство змусило дочiрнє укласти невигiдний договiр, який
останнє було не в змозi виконати. У цьому питаннi ми згоднi з
позицiєю О. М. Вiнник щодо вичерпностi пiдстав вiдповiдаль�
ностi1.

У росiйському законодавствi встановлено, що вiдповiдаль�
нiсть головного товариства за боргами дочiрнього настає лише
у разi коли право на дачу обов’язкових для виконання приписiв
закрiплено в договорi з дочiрнiм пiдприємством чи статутi до�
чiрнього товариства2. Це положення робить iнститут солiдарної
вiдповiдальностi холдингової компанiї нежиттєздатним, оскiль�
ки внесення до статуту чи договору такої вимоги — є для ком�
панiї економiчно недоцiльним3. В арбiтражнiй практицi Росiй�
ської Федерацiї мають мiсце випадки, коли посилання на згада�
ну ст. 6 Закону РФ «Об акционерных обществах» не вважається
пiдставою для звiльнення вiдповiдача (холдингової компанiї) вiд
вiдповiдальностi у тому разi коли статут дочiрнього пiдприєм�
ства, хоча й не передбачав права головного товариства надавати
обов’язковi для виконання вказiвки, але й не мiстив такої забо�
рони (справа № КГ�Ф40/2857�98 Федерального арбiтражного
суду Московського округу)4. З таких мiркувань С. I. Мармазо�
вою була висловлена пропозицiя щоб вiдповiдальнiсть основно�
го товариства за боргами дочiрнього, яка виникла в результатi
виконання вказiвок основного товариства, наставала незалежно
вiд запису в статутi i/або договорi про право основного товари�
ства давати такi вказiвки5.

Зауважимо, що вiдповiдальнiсть холдингової компанiї має
наставати лише за угодами, укладеними дочiрнiм, а не залежним
пiдприємством, оскiльки у випадку з останнiм холдингова ком�
панiя немає достатнього впливу на прийняття ним рiшень. З
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огляду на це ми не згоднi з позицiєю В. Кравчука, який пропо�
нував доповнити ЦК окремою статтею, в якiй було б наведено
визначення залежної особи i дочiрнього пiдприємства та вста�
новлено додаткову вiдповiдальнiсть засновника за зобов’язан�
нями залежної юридичної особи1. При цьому В. Кравчук визна�
чає залежну особу як юридичну особу будь�якої органiзацiйно�
правової форми, дiяльнiсть котрої прямо чи опосередковано ви�
значається iншою юридичною або фiзичною особою в силу пе�
реважної кiлькостi її голосiв у вищому органi або як керiвником
виконавчого органу.

Враховуючи викладене, пропонуємо до ч. 6 ст. 126 ГК дода�
ти абз. 2: «Холдингова компанiя несе солiдарну вiдповiдальнiсть
за угодами, укладеними дочiрнiм пiдприємством за вказiвками
холдингової компанiї».

2.4.4. Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ
çàõèñòó åêîíîìi÷íî¿ êîíêóðåíöi¿
â õîëäèíãîâié ãðóïi

З конструкцiєю групи пiдприємств пов’язанi особли�
востi захисту економiчної конкуренцiї, частиною якого є обме�
ження концентрацiї суб’єктiв господарювання. Зрозумiло, що
холдингова група через концентрацiю на певному ринку това�
рiв може завдати значної шкоди економiчнiй конкуренцiї i на�
вiть стати монополiстом. Пiдґрунтям виникнення монополiй
став об’єктивний процес розвитку продуктивних сил наприкiн�
цi XIX — на початку XX столiть. Становлення розвинутої пiд�
приємницької економiчної системи потребувало адекватної ви�
робничої бази у виглядi великого машинного виробництва. З
розвитком технiки прискорювався процес витiснення дрiбних
пiдприємств — нова технiка могла використовуватися лише на
великих пiдприємствах. Технiчнi переваги дозволяли краще ор�
ганiзувати виробничий процес, що разом з економiєю на загаль�
них витратах, високою продуктивнiстю працi, розширенням мож�
ливостей у використаннi кредиту сприяло розвитку великих
пiдприємств та поступово збiльшувало їх роль у промисловому
виробництвi2. З часом настав перiод, коли розвиток концентра�
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цiї i централiзацiї капiталу та виробництва на основi вiльної кон�
куренцiї зумовив якiснi перетворення в господарськiй системi.

А. I. Камiнка наголошував на тому, що при створеннi норм
про поглинання пiдприємств у законодавствi початку XX ст.
«не була взята до уваги небезпечнiсть картельних договорiв, якi
мають на метi усунення конкуренцiї, а, мiж iншим, саме ця ме�
та викликає необхiднiсть особливої уваги з боку законодавця»1.
Консолiдацiя капiталу є характерною для сучасного етапу роз�
витку свiтового ринку. Аналiз, проведений у 2001 р. у ходi Кон�
ференцiї ООН з проблем торгiвлi i розвитку (ЮНКТАД), свiд�
чить, що число корпоративних злиттiв i поглинань у планетар�
ному масштабi щорiчно зростає на 43—45%2. У пропонованiй
роботi вже йшлося про те, що група пiдприємств на пiдставi ЗУ
«Про захист економiчної конкуренцiї»3 (далi — Закон про ЗЕК)
може бути визнана суб’єктом господарювання, який досяг мо�
нопольного становища на ринку. Ми не будемо розкривати всi
особливостi антимонопольного регулювання холдингової гру�
пи, а наголосимо на його найбiльш загальних i проблемних ас�
пектах.

Розростання групи пiдприємств навряд чи зможе вплинути
на ринок доти, доки воно не викликає концентрацiї, а група має
прийнятнi результати на вiдповiдному ринку. Звичайна концен�
трацiя не потребує подальшого вивчення i аналiзу4 та, голов�
не, правових наслiдкiв. Вона iснує тодi, коли одне пiдприємство
має контроль чи вплив на iнше5. Однак, якщо концентрацiя бу�
де наслiдком зазначених тенденцiй, а також зможе негативно
вплинути на покупцiв чи продавцiв на конкретному ринку то�
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варiв, то держава повинна застосовувати важелi впливу на такi
процеси.

Держава здiйснює контроль за економiчною концентрацiєю
суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi з метою захисту i заохо�
чення конкуренцiї, недопущення подальшої монополiзацiї рин�
ку, захисту iнтересiв споживачiв, протидiї зловживанню велики�
ми господарюючими структурами своїм монопольним станови�
щем на ринку1. Останнiм часом в антимонопольному законодав�
ствi України контроль за економiчною концентрацiєю суб’єктiв
господарювання врегульовано повнiше i детальнiше. Така тен�
денцiя є цiлком виправданою у зв’язку з важливiстю контролю
за економiчною концентрацiєю для запобiгання появi нових мо�
нопольних утворень на ринках України за iснуючого високого
рiвня монополiзму2. Контроль за економiчною концентрацiєю є
частиною антимонопольної полiтики держави у сферi регулю�
вання ринкових монополiй через попередження монополiзацiї
товарних ринкiв3.

Поняття контролю, визначене у Законi про ЗЕК, є бiльш роз�
ширеним, нiж те, що дається у ст. 126 ГК (про поняття контролю
в розумiннi антимонопольного законодавства див. пiдрозд. 2.1).
Групою ж визнається суб’єкт господарювання (у розумiннi За�
кону про ЗЕК), якщо один або декiлька з них (суб’єктiв госпо�
дарювання) здiйснюють контроль над iншими. В антимонополь�
нiй практицi вже траплялись випадки визнання групи пiдпри�
ємств єдиним суб’єктом господарювання4. Отже, поняття групи
в антимонопольному законодавствi i ГК не збiгаються.

При встановленнi холдингових вiдносин мiж пiдприємства�
ми може виникати концентрацiя, передбачена ч. 2 ст. 22 Закону
про ЗЕК, у випадках:

— злиття суб’єктiв господарювання або приєднання одного
суб’єкта господарювання до iншого; набуття безпосередньо або
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1 Санiахметова Н. Конкурентне законодавство: у питаннях та вiдповiдях:
Посiбник. — К.: Центр комерцiйного права, 2002. — С. 35.

2 Мельник С. Б. Монопольне (домiнуюче) становище на ринку: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. — Д., 2001. — С. 10.

3 Бакалiнська О. О. Захист економiчної конкуренцiї:органiзацiйно�пра�
вовi засади державного управлiння: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Д.,
2001. — С. 9.

4 Санiахметова Н., Мельник С. Пiдстави i види юридичної вiдповiдаль�
ностi за зловживання монопольним (домiнуючим) становищем на ринку //
Пiдприємництво, господарство, право. — 2003. — № 3. — С. 27.



через iнших осiб контролю одним або кiлькома суб’єктами гос�
подарювання над одним або кiлькома суб’єктами господарюван�
ня чи частинами суб’єктiв господарювання;

— безпосереднього або опосередкованого придбання, набут�
тя у власнiсть iншим способом чи одержання в управлiння час�
ток (акцiй, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25
або 50 вiдсоткiв голосiв у вищому органi управлiння вiдповiд�
ного суб’єкта господарювання (у судовiй практицi мали мiсце
випадки, коли при придбаннi пакетiв акцiй з меншим вiдсотком
було вiдмовлено у необхiдностi згоди АМК на концентрацiю1).

Таким чином, встановлення концентрацiї у бiльшостi випад�
кiв збiгається з установленням меж залежностi мiж пiдприєм�
ствами, однак у Законi про ЗЕК цей перелiк є ширшим, нiж у
ГК. Закон про ЗЕК встановлює iнший порядок надання дозво�
лу, нiж це передбачено у ч. 3 ст. 126 ГК (яка передбачає, що вiд�
носини вирiшальної залежностi можуть встановлюватися за умо�
ви отримання згоди вiдповiдних органiв АМК); такий дозвiл (ч. 1
ст. 24 Закону про ЗЕК) надається лише у нижчеперелiчених ви�
падках концентрацiї.

1. Сукупна вартiсть активiв або сукупний обсяг реалiзацiї
товарiв учасникiв концентрацiї, з урахуванням вiдносин контро�
лю, за останнiй фiнансовий рiк, у тому числi за кордоном, пе�
ревищує суму, еквiвалентну 12 млн євро, визначену за курсом
Нацiонального банку України, що дiяв в останнiй день фiнансо�
вого року, i при цьому:

— вартiсть (сукупна вартiсть) активiв або обсяг (сукупний
обсяг) реалiзацiї товарiв, у тому числi за кордоном, не менш як у
двох учасникiв концентрацiї, з урахуванням вiдносин контролю,
перевищує суму, еквiвалентну 1 млн євро, визначену за курсом
Нацiонального банку України, що дiяв в останнiй день фiнансо�
вого року, у кожного, i вартiсть (сукупну вартiсть) активiв;

— або обсяг (сукупний обсяг) реалiзацiї товарiв в Українi
хоча б одного учасника концентрацiї, з урахуванням вiдносин
контролю, перевищує суму, еквiвалентну 1 млн євро, визначену
за курсом Нацiонального банку України, що дiяв в останнiй день
фiнансового року.
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1 Постанова ВГСУ вiд 27 листопада 2002 р. у справi за позовом ЗАО
«Оболонь»до ЗАО «Керамет Инвест» i ЗАО «Сармат», третя особа АМК i
АОЗТ «Кадем», щодо визнання договору комiсiї недiйсним // Юридическая
практика. — 2002. — № 51 (261).



2. У випадках, передбачених ч. 2 ст. 22 Закону про ЗЕК та
iншими нормативно�правовими актами, незалежно вiд сукупної
вартостi активiв або сукупного обсягу реалiзацiї товарiв учасни�
кiв концентрацiї, коли частка на певному ринку товару будь�
якого учасника концентрацiї або сукупна частка учасникiв кон�
центрацiї, з урахуванням вiдносин контролю, перевищує 35% i
концентрацiя вiдбувається на цьому чи сумiжному з ним ринку
товару.

Виходячи з наведеного ч. 3 ст. 126 ГК доцiльно було б ви�
класти в такiй редакцiї: «У випадках, передбачених законом, вiд&
носини вирiшальної залежностi можуть встановлюватися за умо&
ви отримання згоди вiдповiдних органiв Антимонопольного комi&
тету України».

У разi економiчної концентрацiї згоду на неї дає АМК чи
його адмiнiстративнi колегiї в передбаченому його розпоряджен�
нями порядку, який чiтко вказує початок порушення законо�
давства про економiчну конкуренцiю, — з моменту внесення змiн
до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв у зв’язку з при�
дбанням пакета акцiй (п. 6.2 розпорядження АМК)1. Вiдноси�
ни залежностi мiж пiдприємствами i концентрацiя можуть мати
мiсце, але згоди АМК на таку концентрацiю не потребується,
якщо концентрацiя не призводить до загрози монополiзацiї та
економiчної конкуренцiї. Подiбне положення iснує i в Росiй�
ськiй Федерацiї, де попереднiй контроль для створення холдин�
гових компанiй необхiдний тiльки в деяких випадках, передба�
чених Федеральним законом РФ2.

2.4.5. Ðèíîê òîâàðiâ
òà õîëäèíãîâà ãðóïà

При аналiзi п. 2 ч. 1 ст. 24 Закону про ЗЕК ми бачимо
певну проблему, пов’язану з конструкцiєю ринку товару. Фак�
тично нi в законах, нi в пiдзаконних нормативних актах АМК
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1 Розпорядження АМК «Про затвердження Положення про порядок по�
дання заяв до Антимонопольного комiтету України про попереднє отриман�
ня дозволу на концентрацiю суб’єктiв господарювання (Положення про кон�
центрацiю)» вiд 19.02.2002 № 33�р // Комп’ютерна правова система «ЛIГА:
ЗАКОН»

2 Стаття 18 Федерального закона Российской Федерации «О конкурен�
ции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»
в ред от 2 января 2000 г. № 3�ФЗ // Сборник законов Российской Федера�
ции. — 2000. — № 2. — С. 24.



немає визначення, що це за ринок товарiв i в яких випадках ви�
никає концентрацiя на такому ринку.

Звернемося до законодавства ЄС. Донедавна порядок кон�
центрацiї регулювався Регламентом Ради ЄС № 4064/89 «Про
контроль за концентрацiєю пiдприємств»1. У 2004 р. прийня�
то новий Регламент Ради ЄС «Про контроль за концентрацiєю
пiдприємств» (Регламент ЄС про злиття)2. При визначеннi кон�
центрацiї до уваги беруться такi факти, як визначення спiльно�
го ринку продукцiї (виробництва, товарiв, послуг), визначення
спiльного географiчного ринку та оцiнка вiдповiдностi концен�
трацiї внутрiшньому ринку3.

У законодавствi ЄС такий ринок товарiв визначається як ре�
левантний (relevant market), що охоплює всю продукцiю та/або
послуги, якi розцiненi споживачем як взаємозамiннi або допов�
нюючi внаслiдок характеристик продукцiї, їх цiн та їх викорис�
тання4. Обмеження конкуренцiї вводяться залежно вiд покупця
(сторона попиту) або постачальника (сторона постачальника)5.
Релевантний ринок товарiв має такi складовi:

— релевантний ринок продукту охоплює всю ту продукцiю
та/або послуги, якi розцiненi споживачем як взаємозамiннi або
доповнюючi внаслiдок характеристик продукцiї, їх цiн та їх ви�
користання;

— релевантний географiчний ринок охоплює зони, в яких
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1 Council Regulation (EEC) No 4064/89 of 21 December 1989 on the cont�
rol of concentrations between undertakings // Official Journal L 395.— 30.12.1989. —
рpages 1—12 // http://ec.europa.eu/cgi�bin/eur�lex/udl.pl?REQUEST=Seek�
Deliver&COLLECTION=lif&SERVICE=all&LANGUAGE=en&DOCID=389
R4064

2 Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control
of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation) // Official
Journal L 24. — 29.01.2004, pages 1—22 // http://ec.europa.eu/eur�lex/lex/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:l:2004:024:0001:0022:en:PDF

3 Пендак А. Порiвняльний огляд законодавства ЄС та законодавства Украї�
ни в сферi конкуренцiї // http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=14&d=485

4 Незважаючи на те, що дане Роз’яснення Комiсiї ЄС стосувалося старого
Регламенту 4064/89, її норми субсидiарно застосовуються i зараз: Commis�
sion Notice on the definition of the relevant market for the purposes of Commu�
nity competition law // Official Journal: OJ C 372 on 9/12/1997 // http://
ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/relevma_en.html

5 Market Definition In Competition Investigations// http://www.jftc.com/
news&publications/Publications/PDF%20DOCUMENTS/08Market%20defn.%
20in%20competition%20investigations.pdf



конкретнi пiдприємства залучаються у виробництво продукцiї
або послуг i в якiй умови змагання достатньо рівнi.

Якщо застосовувати це положення до українських реалiй, то
варте уваги поняття релевантного ринку товарiв i послуг, оскiль�
ки в даному розумiннi ринок в Українi є географiчно єдиним
(зрозумiло, що для ЄС даний термiн є також актуальним, оскiль�
ки в ЄС є рiзнi економiчнi географiчнi зони). При конкретних
антимонопольних розслiдуваннях Комiсiя ЄС дає висновки про
те, чи є ринок релевантним, та визначає його (наприклад, ринок
виробництва ацетату1). Iснує багато роз’яснень Комiсiї ЄС з при�
воду концентрацiї i релевантного ринку, але, на жаль, рамки моно�
графії не дозволяють нам висвiтлити всi аспекти даної пробле�
ми i зробити висновки для українського законодавства.

Отже, релевантний ринок товарiв — це ринок, що охоплює
всю продукцiю та/або послуги, якi можуть бути розцiненi спо&
живачем як взаємозамiннi або доповнюючi внаслiдок характерис&
тик продукцiї, їх цiни та їх використання. Таким чином можна
усунути можливiсть визнання АМК спорiдненими, а не однорiд�
ними ринки товарiв, у межах яких дiяльнiсть суб’єктiв господа�
рювання (у тому числi холдингової групи) потребує отримання
дозволу АМК на концентрацiю. Наприклад, страхова дiяльнiсть i
банкiвська дiяльнiсть є фiнансовою дiяльнiстю, однак, якщо бра�
ти до уваги визначення релевантного ринку товарiв, то цi окремi
аспекти фiнансової дiяльностi не можуть бути взаємозамiнни�
ми для споживача. Звичайно, страховик надає послуги страху�
вання i не може вiдкрити розрахунковий рахунок, тодi як банк
може вiдкрити рахунок, але не може здiйснювати страхування.
Разом з тим, i страховик, i банк можуть входити до єдиної хол�
дингової групи.

Пропонуємо ст. 24 Закону про ЗЕК доповнити такою части�
ною: «Пiд певним ринком в абзацi 2 частини 1 цiєї статтi слiд
розумiти ринок товарiв, що охоплює всю продукцiю та/або по&
слуги, що можуть бути розцiненi споживачем як взаємозамiннi
або доповнюючi внаслiдок характеристик продукцiї, їх цiни та їх
використання».
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Проаналiзувавши українське i зарубiжне законодавство,
а також працi вчених, ми дiйшли висновку, що критерiєм вiдме�
жування холдингових компанiй вiд iнших органiзацiйо�право�
вих форм є поняття контролю.

Контроль у холдинговiй групi можна визначити як можли�
вiсть одного суб’єкта господарювання забезпечувати вирiшаль�
ний вплив на прийняття рiшень дочiрнiм пiдприємством, що реа�
лiзується у випадках, передбачених законодавством. Вважаємо,
що контроль холдингової компанiї над її дочiрнiми пiдприєм�
ствами може виникати в силу: 1) переважної участi в статутному
капiталi дочiрнього пiдприємства; 2) безпосереднього управлiн�
ня органами холдингової компанiї дiяльнiстю дочiрнiх пiдпри�
ємств; 3) укладення договору про пiдпорядкування; 4) iнших
обставин, за яких фактично виникає контроль.

При створеннi холдингової групи утворюється група, що
складається як з холдингової компанiї, так i з дочiрнiх(нього)
пiдприємств(а), а при створеннi дочiрнiх (залежних) пiдпри�
ємств створюються новi дочiрнi чи залежнi пiдприємства, при�
чому вже створенi холдингова компанiя i дочiрнi пiдприємства
залишаються незмiнними в межах групи, до якої просто приєд�
нують нових членiв.

Ми видiляємо чотири основних способи створення дочiрнiх
пiдприємств: заснування дочiрнiх пiдприємств корпоративного
типу; заснування дочiрнiх пiдприємств унiтарного типу; пере�
хiд до холдингової компанiї переважної участi в статутному фон�
дi та/або загальних зборах чи iнших органах управлiння дочiр�
нього пiдприємства; реорганiзацiя ранiше створених суб’єктiв
господарювання в дочiрнi пiдприємства. На основi комплексно�
го аналiзу ЗУ «Про холдинговi компанiї в Українi» вважаємо,
що закрiплення в ньому поняття холдингової компанiї через ак�
цiонерну форму є помилковим.

При здiйсненнi корпоративного контролю дiї холдингової
компанiї обмежуються законодавцем. Зокрема, це стосується ве�
дення консолiдованої звiтностi, дотримання законодавства про
захист економiчної конкуренцiї та вiдповiдальнiсть холдингової
компанiї.

Особливостi правового становища холдингових груп зумов�
люють особливу форму ведення бухгалтерського облiку — кон�

151

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÐÅÆÈÌ ÇÄIÉÑÍÅÍÍß ÊÎÍÒÐÎËÞ ÕÎËÄÈÍÃÎÂÎ¯ ÊÎÌÏÀÍI¯…



солiдовану фiнансову звiтнiсть. Необхiдно привести нормативнi
акти про цей вид звiтностi у вiдповiднiсть до законодавства ЄС.

Вважаємо за необхiдне запровадити солiдарну вiдповiдаль�
нiсть холдингової компанiї за угодами, укладеними на основi
обов’язкових для виконання вказiвок холдингової компанiї, та
субсидiарну вiдповiдальнiсть холдингової компанiї, якщо з її ви�
ни дочiрнє пiдприємство буде визнано банкрутом. Якщо з вини
холдингової компанiї дочiрнiм пiдприємством укладенi (здiйс�
ненi) невигiднi для нього угоди або операцiї, то холдингова ком�
панiя повинна компенсувати завданi учасникам дочiрнього пiд�
приємства збитки.

Холдинговi компанiї можуть спричинити загрозу економiч�
нiй конкуренцiї, саме тому законодавство про захист останньої
мiстить низку норм, що обмежують концентрацiю в межах хол�
дингової групи, якщо її учасники дiють на певному ринку това�
рiв. Слiд було б законодавчо закрiпити дефiнiцiю такого певного
ринку товарiв.
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Роздiл 3

ПРАВОВI ОСНОВИ УПРАВЛIННЯ
В ХОЛДИНГОВИХ ГРУПАХ

3.1. Îñîáëèâîñòi óïðàâëiííÿ
â õîëäèíãîâèõ ãðóïàõ

Корпоративний сектор займає важливе мiсце в еконо�
мiцi сучасних країн. Українська економiка вступила у стадiю
практичної реалiзацiї формування корпоративних вiдносин1. Хол�
динговi компанiї — це частина корпоративного простору, що стрiм�
ко розширюється на теренах українського бiзнесу.

Однiєю з основних проблем практичної дiяльностi холдин�
гових компанiй є виокремлення юридичних механiзмiв функцi�
онування холдингових груп. Наголосимо, що центром останнiх є
головне пiдприємство2 — холдингова компанiя. Принагiдно за�
уважимо, що законодавець не визначив, яким чином має здiйс�
нюватись управлiння дочiрнiми пiдприємствами. I якщо деякi з
моделей можна виокремити на основi чинних норм про госпо�
дарськi товариства, то iншi потребують окремого законодавчого
закрiплення.

У попереднiх роздiлах ми визначили, що холдингова компа�
нiя здiйснює контроль над дочiрнiм пiдприємством. Але яким чи�
ном їй доводиться його справляти? Саме система корпоративного
управлiння i дозволяє здiйснювати той вплив, який прагне мати
холдингова компанiя щодо дiяльностi дочiрнього пiдприємства,
щоб досягнути певного економiчного ефекту. Заради такого впли�
ву i створюються дочiрнi пiдприємства. Зрозумiло, що легально
впливати на дiяльнiсть суб’єкта господарювання можна тiльки че�
рез систему управлiння його дiяльнiстю. У науцi господарського
права таке управлiння отримало назву «корпоративне управлiння».

Завданням цього роздiлу є визначення, яким же чином хол�
дингова компанiя здiйснює управлiння дiяльнiстю дочiрнього
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пiдприємства, що слiд розумiти пiд цим управлiнням i хто має
право його здiйснювати i в яких межах.

3.1.1. Ïðîáëåìè âèçíà÷åííÿ òåðìiíà
«êîðïîðàòèâíå óïðàâëiííÿ»

На жаль, в котре треба констатувати, що визначення по�
няття управлiння не мiститься нi в ГК, нi в ЦК, якi тiльки згаду�
ють про управлiння пiдприємствами (господарськими товари�
ствами), але не розкривають суть цього явища i не передбача�
ють механiзму такого управлiння.

У розд. 2.3 ми вже торкалися проблем спiввiдношення кон�
тролю i управлiння в холдинговiй групi. Тепер визначимо, що
таке управлiння. I. С. Шиткiна зазначає, що управлiння холди�
нговою групою — це механiзм чи система взаємодiї учасникiв,
чи способи, за допомогою яких вони представляють свої iнте�
реси1.

Пiд управлiнням господарською дiяльнiстю автори Комен�
тарю ГК розумiють пiдзаконну владну дiяльнiсть з органiзацiї
господарських зв’язкiв, що здiйснюється органами державної
влади, мiсцевого самоврядування, надiленими господарською
компетенцiєю, а також громадянами, громадськими та iншими
органiзацiями, якi є засновниками суб’єктiв господарювання чи
здiйснюють щодо них органiзацiйно�господарськi повноважен�
ня на пiдставi вiдносин власностi2.

На нашу думку, визначення, наведене в Коментарi, є дещо
однобоким, оскiльки не враховує управлiння дiяльнiстю суб’єк�
та господарювання, яке здiйснює саме суб’єкт. У такому аспектi
i розумiє поняття управлiння ЦК, у ст. 97 якого зазначається, що
управлiння товариством здiйснюють його органи.

О. Воловик доходить висновку, що корпоративне управлiння
в системi пiдприємництва має два об’єкти: механiзм (само)орга�
нiзацiї пiдприємства (корпоративний механiзм) та власне госпо�
дарська дiяльнiсть. При цьому серед суб’єктiв органiзацiйно�гос�
подарських повноважень автор визначає його органи управлiння
та посадових осiб, до компетенцiї яких входить прийняття управ�
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лiнських рiшень1. Якщо спiвставити цi два елементи, то вихо�
дить, що об’єктом корпоративного управлiння є як власне гос�
подарська дiяльнiсть, так i органiзацiя дiяльностi пiдприємства,
яка складається iз взаємовiдносин органiв товариства та його
учасникiв. А вже суб’єктами є виключно органи управлiння та
посадовi особи товариства. А вiдтак, учасники випадають iз та�
кої системи, що, на нашу думку, є неправильним, оскiльки вони є
суб’єктами органiзацiйно�господарських повноважень i за своєю
суттю мають право впливати на дiяльнiсть товариства.

Вочевидь, визначення корпоративного управлiння лише че�
рез його здiйснення самим товариством, як це має мiсце в ЦК,
не є коректним. Науковцi визначають корпоративне управлiн�
ня як сукупнiсть юридичних, економiчних, органiзацiйних норм
i правил, у межах яких функцiонує корпорацiя (товариство) i на
базi яких будуються взаємовiдносини мiж усiма її учасниками2.
Тобто управлiння являє собою сукупнiсть певних механiзмiв
впливу на дiяльнiсть товариства3. Це визначення є широким,
однак у ньому iгнорується суб’єктний склад управлiння, на вiд�
мiну вiд визначення А. Блюмгардта, який стверджує, що корпо�
ративне управлiння побудоване на прiоритетах iнтересiв акцiо�
нерiв та їх ролi в розвитку корпорацiї, управлiння за умови враху�
вання реалiзацiї права власностi, що передбачає взаємодiю акцiо�
нерiв, побудовану на стратегiї розвитку корпорацiї в цiлому4.

Принципи корпоративного управлiння5 (далi — Принципи),
затвердженi рiшенням ДКЦПФР, визначають поняття корпора�
тивного управлiння таким чином. У широкому розумiннi кор�
поративне управлiння розглядається як система, за допомогою
якої спрямовують i контролюють дiяльнiсть товариства. У ме�
жах корпоративного управлiння визначається, яким чином iн�
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вестори здiйснюють контроль за дiяльнiстю менеджерiв, а також
яку вiдповiдальнiсть несуть менеджери перед iнвесторами за ре�
зультати дiяльностi товариства.

Отже, ми бачимо, що Принципи визначають управлiння че�
рез поняття контролю, а в дочiрнiх пiдприємствах саме холдин�
гова компанiя здiйснює контроль над суб’єктом господарювання.
Вiдповiдно, холдинговi компанiї треба визнати суб’єктом управ�
лiнських повноважень щодо дочiрнiх пiдприємств.

Сутнiсть корпоративного управлiння Принципи визнача�
ють як систему вiдносин мiж iнвесторами — власниками това�
риства, його менеджерами, а також заiнтересованими особами
для забезпечення ефективної дiяльностi товариства, рiвноваги
впливу та балансу iнтересiв учасникiв корпоративних вiдносин.
Тобто суб’єктом корпоративних вiдносин Принципи визнача�
ють не лише органи товариства, а й iнвесторiв — тобто учасни�
кiв товариства. Заради справедливостi зауважимо, що Принци�
пи не окреслюють чiткого кола суб’єктiв управлiнських повно�
важень, виходячи з наведеного визначення сутностi корпора�
тивного управлiння ними цiлком можуть бути й холдинговi
компанiї.

На основi проведеного аналiзу можна дiйти висновку, що
корпоративне управлiння буває двох видiв: управлiння дiяльнiстю
товариства його органами та посадовими особами i управлiння
дiяльнiстю товариства його власником. Таким власником i є хол�
дингова компанiя. Росiйськi правознавцi вiднайшли своєрiдний
«управлiнський трикутник» для видiлення основних суб’єктiв
управлiння в господарському товариствi: акцiонери, правлiння
(дирекцiя), рада директорiв1. Усi вони взаємопов’язанi, а їх дi�
яльнiсть покликана забезпечити ефективне функцiонування гос�
подарського товариства.

Отже, корпоративне управлiння — це система засобiв i ме&
тодiв, за допомогою яких учасниками управлiнських вiдносин
здiйснюється контроль i спрямовується дiяльнiсть суб’єкта гос&
подарювання для досягнення певної господарської мети. На на�
шу думку, таке визначення корпоративного управлiння придат�
не для будь�якого суб’єкта господарювання, у тому числi хол�
дингової групи.
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3.1.2. Íàïðÿìêè êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëiííÿ
õîëäèíãîâî¿ êîìïàíi¿

Тепер визначимо, в яких напрямках може здiйснювати�
ся корпоративне управлiння:

1) управлiння власнiстю чи пакетом акцiй;
2) управлiння виробничо�господарською дiяльнiстю, вклю�

чаючи iнвестицiйну, технологiчну, кадрову, збут;
3) управлiння фiнансовими потоками1.
Саме в таких напрямках холдингова компанiя прагне здiйс�

нювати управлiння при створеннi дочiрнiх пiдприємств. Зрозу�
мiло, що управляти частками участi в статутному капiталi хол�
дингова компанiя може у доволi звичний спосiб — через участь
у загальних зборах дочiрнього пiдприємства. Але чи може пов�
нiстю задовольнити такий негнучкий спосiб управлiння всi iнте�
реси холдингової компанiї? З iншого боку, якщо проаналiзувати
цi напрямки, то виникає запитання: а чи має право холдингова
компанiя здiйснювати поточне управлiння справами дочiрньо�
го пiдприємства — адже це двi незалежнi юридичнi особи?

Ми не згоднi з однозначним твердженням О. В. Шаповало�
вої та Е. В. Куцубурової, що на сьогоднi до компетенцiї органiв
управлiння та посадових осiб холдингових компанiй однозначно
входить прийняття управлiнських рiшень на правах суб’єктiв ор�
ганiзацiйно�господарських повноважень2 (цi автори розглядають
холдинг як специфiчний рiзновид господарських об’єднань3). Рiч
у тому, що законодавство не називає власника пiдприємства одно�
значно суб’єктом управлiнських повноважень щодо останнього.

3.1.3. Ïðîáëåìè ðåàëiçàöi¿ áåçïîñåðåäíüîãî óïðàâëiííÿ
õîëäèíãîâîþ êîìïàíiºþ ãîñïîäàðñüêîþ äiÿëüíiñòþ
äî÷iðíüîãî ïiäïðèºìñòâà

На нашу думку, холдингова компанiя може управляти спра�
вами не лише через органи дочiрнього пiдприємства, а й без�
посередньо — шляхом надання для виконання прямих вказiвок,
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наприклад у виглядi наказiв. Зазначене ґрунтується на таких до�
казах.

Ми вважаємо, що, якщо в статутi холдингової компанiї та до�
чiрнього товариства встановлено, що перша може видавати на�
кази стосовно другої, то це вiдповiдає вимогам чинного законо�
давства України.

У пiдрозд. 1.2 ми зазначали, що поняття юридичної особи
зазнало значної трансформацiї. У доктринi радянського цивiль�
ного права iснувало багато теорiй щодо цього поняття. Серед
основних можна видiлити «теорiю колективу» А. В. Венедикто�
ва1, «теорiю директора» Ю. К. Толстого2, «теорiю адмiнiстрацiї»
Н. Г. Александрова3 та С. Ф. Кечекьяна4. Доктринальними стали
ознаки юридичної особи, якi визначив С. М. Братусь: а) органi�
зацiйна єднiсть, що встановлюється законом, статутом i поло�
женням; б) майнова вiдокремленiсть; в) самостiйна майнова вiд�
повiдальнiсть; г) самостiйна участь у цивiльному оборотi як но�
сiя прав i обов’язкiв у цивiльному оборотi5. Однак конструкцiя
залежних осiб суттєво впливає на змiну наведених ознак юри�
дичної особи.

М. I. Кулагiн зазначав, що воля дочiрнього пiдприємства
формується не його органами, а головною (холдинговою) ком�
панiєю6. На нашу думку, хоч дочiрнє пiдприємство i виступає
вiд свого iменi, але, як правило, є лише посередником мiж хол�
динговою компанiєю та своїми контрагентами для досягнен�
ня певної мети. Рiч у тому, що справжньою юридичною особою
в традицiйному розумiннi залишається холдингова компанiя7.

158

ÐÎÇÄIË 3

1 Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. —
Л.: Изд�во АН СССР, 1948. — С. 665—667.

2 Толстой Ю. К. Содержание и гражданско�правовая защита права соб�
ственности в СССР. — Изд�во ЛГУ, 1955. — С. 29, 88.

3 Александров Н. Г. Законность и правоотношения в социалистическом
обществе. — М.: Госюриздат, 1955. —С. 154.

4 Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. — М.:
АН СССР, 1958. — С. 105—100. Наводиться за: Грибанов В. П. Юридические
лица. — М.: Изд�во Московского ун�та, 1961. — С. 43—44.

5 Братусь С. Н. Юридические лица в советском гражданском праве. —
М., 1950. — С. 140.

6 Кулагин М. И. Государственно�монополистический капитализм и юри�
дическое лицо // Избранные труды. — 2�е изд., испр. — М.: Статут (в серии
«Классика российской цивилистики), 2004. — С. 33.

7 Там само.



А тому логiчно, щоб в інтересах усiєї групи холдинговiй ком�
панiї були наданi повноваження, якi дозволяли б втiлювати її за�
мисли повною мiрою. Твердження, що воля залежної юридич�
ної особи формується органами не юридичної особи, а головної
компанiї1, на сьогоднi якнайкраще вiдображає дiйсний стан ре�
чей у холдинговiй групi. А чому б i не надати холдинговiй ком�
панiї право управляти справами дочiрнього пiдприємства в ме�
жах, установлених законом, статутом i договором?!

У юридичнiй лiтературi є думка, що «прийняття органами
управлiння холдингу обов’язкових наказiв (розпоряджень по
холдингу) чи прямих вказiвок керiвництву залежних компанiй
не має вiдповiдних правових пiдстав»2. Прихильники такого пiд�
ходу вважають, що не можна управляти дочiрнiми пiдприєм�
ствами шляхом видання «наказiв по холдингу», оскiльки жод�
ний органiзацiйно�розпорядчий документ не може переступити
«адмiнiстративнi межi» юридичної особи3.

На заперечення твердження, що холдингова компанiя не мо�
же безпосередньо управляти дiяльнiстю дочiрнього пiдприєм�
ства, наведемо деякi положення ГК i ЦК.

Пункт 4 ч. 2 ст. 176 ГК серед суб’єктiв органiзацiйно�госпо�
дарських повноважень визначає суб’єктiв господарювання у разi
якщо один з них є щодо iншого дочiрнiм пiдприємством. На
пiдставi цього i в силу ч. 1 ст. 176 ГК мiж такими суб’єктами у
процесi управлiння господарською дiяльнiстю виникають орга�
нiзацiйно�господарськi зобов’язання, в силу яких зобов’язана
сторона повинна здiйснювати на користь iншої сторони певну
управлiнсько�господарську (органiзацiйну) дiю або утримува�
тися вiд такої дiї, а управнена сторона має право вимагати вiд
зобов’язаної сторони виконання її обов’язку.

Тобто в нашому варiантi холдингова компанiя може управ�
ляти дiяльнiстю дочiрнього пiдприємства прямо, через вимогу
виконання обов’язку. Перелiк цих обов’язкiв i порядок їх вико�
нання має бути передбачений в договорi або статутi. У такий
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спосiб холдингова компанiя може безпосередньо втручатися в
господарську дiяльнiсть дочiрнього товариства шляхом встанов�
лення правил, нормативiв, видання обов’язкових для виконан�
ня приписiв.

На противагу цьому, ч. 1 ст. 97 ЦК визначає, що управлiння
товариством здiйснюють його органи. Ця стаття має iмператив�
ний i вичерпний характер, тобто коло суб’єктiв управлiнських
повноважень складають виключно органи товариства.

Iнакше регулює суб’єктний склад осiб, якi можуть здiйсню�
вати управлiння товариством, ч. 1 ст. 89 ГК: «управлiння дiяль�
нiстю господарського товариства здiйснюють його органи та по�
садовi особи, склад i порядок обрання (призначення) яких ви�
значається залежно вiд виду товариства, а у визначених законом
випадках — учасники товариства». Тобто, на вiдмiну вiд ЦК, де
єдиними суб’єктами управлiння визнаються його органи, ГК се�
ред таких суб’єктiв називає також учасникiв товариства, якщо
закон надiляє їх вiдповiдною компетенцiєю.

Частина 2 ст. 65 ГК визначає, що власник пiдприємства здiйс�
нює свої права щодо управлiння пiдприємством безпосередньо
або через уповноваженi ним органи згiдно iз статутом пiдпри�
ємства чи iншими установчими документами. Тобто холдинго�
ва компанiя — власник дочiрнього пiдприємства має право без�
посередньо управляти справами останнього.

На жаль, ГК не розкриває, як саме має здiйснюватися таке
управлiння. Очевидною є суперечнiсть норм ГК про товариства
(якi (норми) дозволяють управлiння товариством безпосеред�
ньо учасниками лише у випадках, прямо передбачених законом)
i пiдприємства (тут ГК допускає безпосереднє управлiння влас�
ником справами пiдприємства, одним iз видiв яких є i дочiрнi).
Якщо в унiтарних дочiрнiх пiдприємствах є єдиний власник —
їх засновник — холдингова компанiя, то постає запитання, як же
бути з корпоративними дочiрнiми пiдприємствами?

У юридичному значеннi власника як такого у цих пiдпри�
ємств немає. ГК i ЦК осiб, мiж якими подiлено статутний фонд
товариства, називає учасниками. На нашу думку, це — термiно�
логiчна плутанина, i тут пiд назвами «власник» i «учасник» ро�
зумiється одне й те саме. Ми вважаємо, що законодавець мiг би
вирiшити цю колiзiю, якби закрiпив за холдинговими компа�
нiями повноваження управлiння дочiрнiми пiдприємствами. Як
видно з аналiзу законодавства, поки безпосереднє управлiння
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корпоративними дочiрнiми пiдприємствами (шляхом видання
локальних нормативних актiв) може ставитися пiд сумнiв через
колiзiї в законi.

До того ж ч. 1 ст. 135 ГК, серед iнших органiзацiйно�установ�
чих повноважень власника, видiляє право особисто або спiльно
з iншими власниками визначати мету i предмет господарської
дiяльностi, структуру утвореного ним суб’єкта господарюван�
ня, склад, порядок використання майна та iншi питання управ�
лiння дiяльнiстю суб’єкта господарювання. Отже, зазначена нор�
ма чiтко видiляє власника як суб’єкта управлiння дiяльнiстю
суб’єкта господарювання, а холдингова компанiя i є таким влас�
ником. На нашу думку, ст. 126 ГК має бути доповнена такою час�
тиною: «Управлiння холдинговою групою здiйснює холдингова ком&
панiя, якщо це передбачено договором чи статутом».

На захист цiєї думки можемо навести таке. В англiйських
Актах про компанiї 1948 року та 1976 року було положення про
те, що холдингова компанiя може бути призначена директором
її дочiрнiх компанiй. Незважаючи на те, що в Актi про компанiї
1985 року таке чiтке положення вiдсутнє, реальна влада нале�
жить акцiонерам, що володiють контрольним пакетом акцiй, але
не призначенi офiцiйним директором1.

Зауважимо, що проект Дев’ятої директиви ЄС 1980 року
який, хоча й не був прийнятий через конфлiкт правових систем
країн�учасниць ЄС, мiстив досить цiкавi положення, наприклад,
передбачав укладення мiж холдинговою компанiєю та дочiрнi�
ми пiдприємствами угоди про контроль. На основi цiєї угоди
управляючi холдинговi компанiї повиннi були керувати дiяль�
нiстю дочiрнiх пiдприємств2.

До речi, у Зверненнi Комiсiї ЄС до Ради ЄС та Європейсько�
го Парламенту «Модернiзацiя корпоративного права й удоско�
налення корпоративного управлiння в Європейському Союзi —
План щодо руху уперед» вiд 21 травня 2003 р.3 серед основних
завдань реформи, яка має провадитися до 2009 р., є реформуван�
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ня механiзмiв створення корпоративного права ЄС — застосу�
вання гнучкiших та мобiльнiших форм нормотворчостi. А серед
основних напрямiв Зверненням видiлено i функцiонування груп
компанiй. Отже, i питання про управлiння холдинговою групою
має бути вирiшено в недалекому майбутньому.

3.1.4. Ïèòàííÿ êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëiííÿ,
ùî ìîæóòü áóòè âiäíåñåíi äî êîìïåòåíöi¿
çàãàëüíèõ çáîðiâ õîëäèíãîâî¿ êîìïàíi¿

Питанню щодо управлiння холдинговою групою в За�
конi про холдинги придiлено, на нашу думку, мало уваги, хоч
деякi положення Законом про холдинги все�таки врегульовано.
Насамперед вiдмiтимо вiднесення до виключної компетенцiї за�
гальних зборiв холдингової компанiї вирiшення питань:

— формування єдиної фiнансової, iнвестицiйної, виробничо�
господарської та науково�технiчної полiтики щодо корпоратив�
них пiдприємств;

— визначення напрямiв та порядку використання прибутку
корпоративних пiдприємств;

— затвердження планiв виробничого та соцiального розвит�
ку корпоративних пiдприємств.

Важливим є те, що цей перелiк не є вичерпним, а отже, до
виключної компетенцiї загальних зборiв можуть бути вiднесенi
й iншi питання. Такi питання, як поточне управлiння i коорди�
нацiя дiяльностi корпоративних пiдприємств, затвердження де�
яких видiв угод доцiльно вiднести до компетенцiї наглядової
ради холдингової компанiї або її виконавчого органу, оскiль�
ки за загальним правилом загальнi збори збираються раз на рiк
i не призначаються для вирiшення поточних питань функцiону�
вання корпоративних пiдприємств.

Згiдно з ч. 3 ст. 5 Закону про холдинги статутом холдинго�
вої компанiї встановлюються обмеження щодо правочинiв, якi
мають право вчиняти органи управлiння компанiї, а також що�
до випуску цiнних паперiв, однак не зазначено, який саме орган
холдингової компанiї має повноваження встановлювати цi об�
меження i контролювати їх дотримання.

3.1.5. Ïîíÿòòÿ êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëiííÿ
õîëäèíãîâîþ ãðóïîþ òà ó÷àñíèêè
êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëiííÿ õîëäèíãîâîþ ãðóïîþ

Для того, щоб холдингова група ефективно функцiону�
вала, мають узгоджено функцiонувати рiзнi особи. Їх коло є до�
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сить великим, оскiльки холдинговi правовiдносини складнi за
своєю структурою i охоплюють велику кiлькiсть суб’єктiв порiв�
няно з неiнтегрованим суб’єктом господарювання.

Ми визначаємо учасникiв корпоративного управлiння в хол&
динговiй групi як суб’єктiв, якi безпосередньо здiйснюють управ&
лiння дiяльнiстю холдингової групи (холдингової компанiї та її до&
чiрнiх пiдприємств). При цьому, до кола таких учасникiв входять
лише тi особи, якi прямо управляють дочiрнiм пiдприємством,
а не опосередковано впливають на його дiяльнiсть.

Деякi науковцi вважають, що суб’єкти, якi опосередковано
впливають на дiяльнiсть холдингової групи, або в тiй чи iншiй
формi чи мiрi залежнi вiд неї, входять до системи учасникiв кор�
поративного управлiння (контрагенти, кредитори учасникiв хол�
дингу)1. На наш погляд, такi суб’єкти можуть непрямо вплива�
ти на прийняття управлiнського рiшення холдинговою компа�
нiєю чи дочiрнiм пiдприємством, але безпосередньо управлiння
не здiйснюють, оскiльки у них немає головного для цього важе�
ля — контролю за їх дiяльнiстю.

Тому до учасникiв корпоративного управлiння холдинговою
групою ми вiдносимо: 1) холдингову компанiю; 2) дочiрнi пiд�
приємства; 3) органи управлiння та колективи учасникiв хол�
дингової групи; 4) державнi органи, якi в силу своїх повнова�
жень здатнi управляти дiяльнiстю учасникiв холдингової групи.

Щодо ролi держави в корпоративному управлiннi, то воно
може здiйснюватися лише в тому випадку, коли законом чи iн�
шим нормативним актом це передбачено. Наприклад, мiж ФДМУ
та Державним комiтетом промислової полiтики України укла�
дено Генеральну угоду про передачу повноважень на здiйснен�
ня функцiй управлiння державними корпоративними права�
ми у товариствах згiдно з наведеним у додатку до неї перелiком
господарських товариств, повноваження на здiйснення функцiй
управлiння державними корпоративними правами яких переда�
нi Комiтету2.

У випадку з управлiнням холдинговою групою нас не цiка�
вить внутрiшнє управлiння дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств,
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тобто взаємовiдносини мiж його органами та посадовими осо�
бами, якi становлять сферу внутрiшнього управлiння. Ми дослi�
джуємо засоби, за допомогою яких холдингова компанiя може
впливати на дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств, котрi на основi та�
кого впливу здiйснюють внутрiшнє управлiння своєю господар�
ською дiяльнiстю. Таким чином, зовнiшнє корпоративне управ�
лiння є первинним, а внутрiшнє — вторинним.

Отже, корпоративне управлiння холдинговою групою — це си&
стема засобiв i методiв, за допомогою яких холдинговою компа&
нiєю здiйснюється контроль i спрямовується дiяльнiсть дочiрнiх
пiдприємств для досягнення певної господарської мети.

3.1.6. Ïðèíöèïè êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëiííÿ
õîëäèíãîâèìè ãðóïàìè

Тепер дамо характеристику основних принципiв, якi ха�
рактернi саме для органiзацiї управлiння холдинговими групами.

1. Принцип поєднання централiзацiї та децентралiзацiї управ&
лiння. Досить часто деякими функцiями, як�то загального гос�
подарського планування, фiнансового контролю, надiляється са�
ме холдингова компанiя. До переваг такої системи управлiння
можна вiднести прийняття централiзовано єдиних рiшень, що
забезпечує єднiсть i прозорiсть у системi управлiння. Також
усувається дублювання в роботi, а отже, зменшуються загальні
управлiнські витрати1. За таким принципом, наприклад, було
побудовано роботу «Аснова холдинг» (колишнього власника
торгової марки «ДЦ»), корпоративна структура якого являла со�
бою єдиний механiзм передачi даних, що об’єднував усi комп’ю�
тернi системи пiдприємств холдингової групи2.

Однак централiзацiя має i негативнi риси, зокрема, органи
холдингової компанiї не завжди знайомi з усiма ситуацiями, якi
виникають на дочiрньому пiдприємствi, витрачається багато ча�
су на передачу iнформацiї про стан справ. До того ж самi працiв�
ники дочiрнього пiдприємства можуть бути фактично усуненi вiд
прийняття рiшень, що може призвести до абсолютної вiдсутнос�
тi iнiцiативи на мiсцях, а отже, зниження ефективностi роботи.
Саме тому холдингова компанiя повинна постiйно пiдтримува�
ти баланс мiж централiзацiєю та децентралiзацiєю управлiння.
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Децентралiзацiя управлiння полягає в тому, що органи до�
чiрнього пiдприємства продовжують виконувати свої управлiн�
ськi функцiї так, нiби вони не є залежними особами, а їх свобо�
да лише мiнiмально обмежена координацiєю з боку холдинго�
вої компанiї.

Зауважимо, що велика за розмiрами група компанiй має бу�
ти децентралiзована бiльшою мiрою, оскiльки кiлькiсть рiшень,
якi їй доводиться приймати в центрi, та їх узгодження зроста�
ють у геометричнiй прогресiї1. А згодом настає момент, коли хол�
дингова компанiя повинна розширити штат управлiння дочiр�
нiми пiдприємствами i збiльшувати витрати так, що набагато
вигiднiше було б передати частину функцiй до компетенцiї до�
чiрнiх пiдприємств.

Децентралiзацiя є дзеркальним процесом стосовно центра�
лiзацiї, тобто всi негативнi риси централiзацiї є позитивними —
децентралiзацiї й навпаки. Так, позитивом останньої є те, що
прийняття рiшень є швидким i потребує iнiцiативностi вiд пра�
цiвникiв дочiрнього пiдприємства. Разом з тим у холдингової
компанiї виникає брак iнформацiї про стан справ у дочiрнiх пiд�
приємствах.

2. Принцип координацiї дiяльностi дочiрнiх пiдприємств. Хол�
дингова компанiя має балансувати роботу свої дочiрнiх пiдпри�
ємств з тим, щоб забезпечити їм рiвнi i вигiднi для неї умови та
правила гри в бiзнесi. Тому холдингова компанiя може встано�
вити єдину систему фiнансових i господарських показникiв, умо�
ви поставок i правила полiтики знижок.

Крiм цього, може бути встановлена процедура координацiї
дiяльностi мiж самими дочiрнiми пiдприємствами, наприклад,
якщо вони входять до єдиного технологiчного циклу. Таким чи�
ном, буде узгоджено як, в який час i за яку оплату здiйснювати�
меться виготовлення продукцiї.

3. Принцип поiнформованостi холдингової компанiї про основ&
нi виробничi та фiнансовi показники дочiрнiх пiдприємств. Без iн�
формацiї про реальний стан речей та об’єктивнi процеси, що вiд�
буваються на дочiрньому пiдприємствi, холдингова компанiя
не може здiйснювати нормальне управлiння холдингової групи
в цiлому. Тому вона, на рiвнi локальних нормативних актiв, має
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встановити порядок подання цього виду iнформацiї, а також вiд�
повiдальнiсть за її неподання.

4. Принцип вiдповiдальностi холдингової компанiї за неефек&
тивне управлiння дочiрнiми пiдприємствами. Це питання розгля�
нуто в пiдрозд. 2.3.

5. Принцип формування консолiдованої звiтностi. З конструк�
цiєю дочiрнiх пiдприємств пов’язана особливiсть регулювання
бухгалтерської звiтностi всерединi групи (про що йшлося у пiд�
розд. 2.3).

3.1.7. Ïðîáëåìè ïðàâîâî¿ ïðèðîäè
äî÷iðíüîãî ïiäïðèºìñòâà

При розглядi питання про управлiння дочiрнiм пiдпри�
ємством не можна оминути проблему майна дочiрнього пiдпри�
ємства, яким безпосередньо i управляє холдингова компанiя.
Тривалий час в юридичнiй науцi точилася дискусiя з приводу
правового титулу майна (право власностi чи оперативного управ�
лiння), яке належить дочiрньому пiдприємству. Вважаємо, що ця
проблема є актуальною i сьогоднi. Законом про холдинги майно
за ДХК закрiплюється на правi господарського вiдання.

Iснує два основних правових розумiння природи майна до�
чiрнiх пiдприємств:

1. Трактування органiзацiйно�правової форми дочiрнього унi�
тарного пiдприємства як органiзацiї, що створена як юридична
особа iншою органiзацiєю (материнським товариством�засновни�
ком) шляхом передачi їй частини свого майна в повне господар�
ське вiдання чи оперативне управлiння для досягнення цiлей,
визначених засновником1. При цьому встановлюються обмежен�
ня щодо вiдчуження закрiпленого за дочiрнiм пiдприємством
майна2. Пiдприємство�засновник у вiдносинах з дочiрнiм пiдпри�
ємством виступає як власник коштiв i майна, а дочiрнє пiдпри�
ємство є самостiйним суб’єктом господарювання i пiдприємни�
цької дiяльностi стосовно iнших юридичних осiб3.
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2. Дочiрнє пiдприємство — вiдокремлена, формально са�
мостiйна юридична особа, яка засновується iншою особою, що
зобов’язана надiлити дочiрнє пiдприємство майном, котре на�
лежатиме останньому на правi власностi1.

Проведемо аналiз нормативної бази правового регулюван�
ня майна до прийняття ГК та пiсля його прийняття. Частиною 2
ст. 10 ЗУ «Про пiдприємства в Українi» передбачалося, що май�
но пiдприємства вiдповiдно до законiв України, статуту пiдпри�
ємства та укладених угод належить йому на правi власностi,
повного господарського вiдання або оперативного управлiння.
А п. 1 ч. 3 його ст. 10 лише уточнював, що, зокрема, за держав�
ними пiдприємствами майно закрiплюється на правi повного
господарського вiдання.

Знов таки, п. 1 ч. 1 ст. 37 ЗУ «Про власнiсть» лише уточнює,
що закрiплене за державними пiдприємствами майно, яке є дер�
жавною власнiстю, належить йому на правi повного господар�
ського вiдання. Тому посилання деяких авторiв на неправомiр�
не «розширене тлумачення статей 37, 39 ЗУ «Про власнiсть»2

не є коректним, оскiльки висновок про можливiсть закрiплення
майна за дочiрнiми пiдприємствами на титулi повного госпо�
дарського вiдання можна було зробити на основi не цього Зако�
ну, а ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про пiдприємства в Українi».

Тепер перейдемо до аналiзу статей ГК. На вiдмiну вiд ст. 85,
що встановлює, яке майно належить господарському товариству
на правi власностi, гл. 7, яка регулює особливостi правового ста�
новища пiдприємств, не мiстить положень щодо правового ти�
тулу майна, на якому майно йому належить. А тому ми маємо
визначити останнiй виходячи iз загальних норм ГК про право�
вий режим майна суб’єктiв господарювання.

Частина 3 ст. 55 ГК встановлює, що суб’єкти господарюван�
ня реалiзують свою господарську компетенцiю на основi пра�
ва власностi, права господарського вiдання, права оперативного
управлiння вiдповiдно до визначення цiєї компетенцiї в цьому
Кодексi та iнших законах.

До органiзацiйно�установчих повноважень власника на�
лежить заснування господарських органiзацiй, закрiплення
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за ними належного йому майна на правi власностi, правi гос�
подарського вiдання, а для здiйснення некомерцiйної госпо�
дарської дiяльностi — на правi оперативного управлiння (ч. 2
ст. 135 ГК). Тобто ГК не обмежує власника при виборi спосо�
бу закрiплення майна за новоствореним суб’єктом господарю�
вання.

Оскiльки дочiрнi пiдприємства є суб’єктами пiдприємни�
цтва, то майно на правi оперативного управлiння за ними закрi�
плюватися не може. Опоненти такої думки наводили докази, що
закрiплення майна за дочiрнiми пiдприємствами у такий спо�
сiб є неправомiрним, тому що такий правовий титул позбавляє
юридичну особу обов’язкової ознаки — вiдокремленостi майна1,
посилаючись на традицiї, що склалися ще з часiв Стародавньо�
го Риму.

Але ми вважаємо, що наявнiсть майна у пiдприємства на ти�
тулi господарського вiдання не означає, що таке майно не є вiд�
окремленим, воно просто не перебуває у власностi пiдприємства.
Крім того, «юридична особа — самостiйний суб’єкт права — у ве�
личезнiй кiлькостi випадкiв бiльше не є економiчно самостiй�
ною особою»2.

Згiдно з ч. 1 ст. 136 ГК право господарського вiдання є речо�
вим правом суб’єкта пiдприємництва, який володiє, користуєть�
ся i розпоряджається майном, закрiпленим за ним власником
(уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочностi
розпорядження щодо окремих видiв майна згодою власника у
випадках, передбачених цим Кодексом та iншими законами.

На нашу думку, закрiплення за дочiрнiм пiдприємством май�
на на правi господарського вiдання має такi переваги:

— указане майно продовжує залишатися за власником на пра�
вi власностi;

— власник майна, закрiпленого на правi господарського вi�
дання за суб’єктом пiдприємництва, здiйснює контроль за вико�
ристанням та збереженням належного йому майна безпосеред�
ньо або через уповноважений ним орган (ч. 2 ст. 136 ГК);

— власник не має права втручатися в оперативно�госпо�
дарську дiяльнiсть унiтарного дочiрнього пiдприємства (ч. 2
ст. 136 ГК);
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— дочiрнє унiтарне пiдприємство обмежене у розпоряджен�
нi щодо окремих видiв майна без згоди власника у випадках, пе�
редбачених цим Кодексом та iншими законами (ч. 1 ст. 136 ГК);

— щодо захисту права господарського вiдання дочiрнього унi�
тарного пiдприємства застосовуються положення закону, вста�
новленi для захисту права власностi, у тому числi вiд власника
(ч. 3 ст. 136 ГК).

Дочiрнi пiдприємства позбавленi реальної можливостi само�
стiйно розпоряджатися своїм майном, тому що економiчно це
майно основного товариства (тобто холдингової компанiї) i фак�
тично перебуває пiд його контролем, як i органи управлiння1.
Таким чином, дочiрнє пiдприємство позбавлене можливостi пов�
нiстю самостiйно реалiзувати всi права власника щодо свого май�
на, тому закрiплення за дочiрнiм пiдприємством майна на титу&
лi господарського вiдання є цiлком логiчною процедурою.

На нашу думку, положення ст. 136 ГК щодо обмежень пiд�
приємства в розпорядженнi деякими видами майна є не до кiнця
продуманим. Проблема полягає в тому, що ч. 1 ст. 136 ГК дозво�
ляє обмеження права розпорядження лише на пiдставi закону.
Таких обмежень не передбачають нi ГК, нi ЗУ «Про власнiсть»,
нi iншi закони, окрiм тих, що стосуються правового становища
державних холдингових компанiй.

Ми вважаємо, що повноваження щодо розпорядження обо�
ротними засобами, коштами та товарами доцiльно залишити за
пiдприємствами, за якими закрiплюється майно на правi госпо�
дарського вiдання, оскiльки це майно необхiдне їм для здiйс�
нення господарської дiяльностi i обмеження права його розпо�
рядженням може призвести до втручання власника в оператив�
но�господарську дiяльнiсть пiдприємства.

Натомiсть, розпорядження основними фондами та цiнними
паперами мало б здiйснюватися за попередньої згоди власника,
якщо це передбачено установчими документами пiдприємства, за
яким майно закрiплено на правi господарського вiдання. Основ�
нi фонди i цiннi папери є основою функцiонування будь�якого
пiдприємства, а тому їх вiдчуження може призвести до фактич�
ного припинення господарської дiяльностi пiдприємства, а от�
же, власник втратить прибуток вiд його дiяльностi.
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Довiряти пiдприємству, за яким закрiплено майно на правi
господарського вiдання, це компетенцiя власника, i вiн може вi�
льно розпоряджатися майном. Саме тому ми пропонуємо, щоб
обмеження розпорядження основними фондами та цiнними па�
перами згодою власника мало мiсце у випадках, передбачених
установчими документами пiдприємства.

Виходячи з викладеного, пропонується ст. 136 ГК доповни�
ти такою частиною: «Розпорядження основними фондами та цiн&
ними паперами пiдприємства, за яким майно закрiплюється на
правi господарського вiдання, здiйснюється цим пiдприємством
за згодою власника майна, якщо це передбачено установчими до&
кументами пiдприємства».

Пiдводячи пiдсумки, зазначимо, що управлiння холдинговою
групою — це складний i багатогранний механiзм, який вiдiграє
чи не найбiльш важливу роль у холдингових правовiдносинах.
Корпоративне управлiння — це не тiльки актуальна проблема
розвитку суб’єктiв господарювання, а й важливий фактор при
прийняттi iнвестицiйних рiшень1. I тут система управлiння впли�
ватиме як на готовнiсть контрагента спiвпрацювати з холдин�
говою групою в цiлому, так i на кiнцевий результат її господар�
ської дiяльностi.

3.2. Ìîäåëi óïðàâëiííÿ
äiÿëüíiñòþ õîëäèíãîâî¿ ãðóïè

Вiдомо, що управлiння будь�яким суб’єктом господа�
рювання базується на нормах законодавства та його локальних
документах (статутi, наказах тощо). Пiдприємства, що входять
до складу холдингової групи, неоднорiднi за своєю структурою,
а їх взаємовiдносини потребують чiткого як економiчного, так i
правового регулювання. Кожна група виробляє для себе свою
стратегiю, тактику побудови управлiнських зв’язкiв, а також вво�
дить їх у рамки права.

Безумовно, кожна холдингова компанiя має свою систему
методiв корпоративного управлiння, що не заважає визначити
типологiю найуживанiших моделей управлiння дiяльністю хол&
динговими групами, пiд якими ми розумiємо систему правових
зв’язкiв, за допомогою яких холдингова компанiя здiйснює управ&
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лiння дiяльнiстю своїх дочiрнiх пiдприємств. У лiтературi моделi
управлiння також називають формами управлiння1 або iнстру�
ментальними засобами2.

Дослiдники холдингових компанiй вважають, що iснують
двi основнi пiдстави виникнення холдингових вiдносин: у силу
переважної участi в статутному капiталi та договiр3. Цим пiд�
ставам установлення вiдносин контролю вiдповiдають два типи
управлiнських вiдносин.

Основу першого типу становлять права та фактичнi можли�
востi управлiння справами товариства, яким володiє власник
контрольного пакета акцiй в силу закону та установчих докумен�
тiв товариства. Другий тип засновано на договорах, укладених
мiж учасниками холдингової групи. А вже в межах цих двох ти�
пiв управлiння холдинговими групами видiляються конкретнi
моделi управлiння.

На нашу думку, хоч цi типи управлiння є системоутворюю�
чими, однак такий подiл є доволi умовним, оскiльки управлiння
холдинговою групою не замикається в межах лише одного ти�
пу. Наприклад, холдингова компанiя, яка володiє контрольним
пакетом акцiй дочiрнього пiдприємства, може укласти договiр
про надання управлiнських консультацiйних послуг.

Саме тому ми розглядаємо широкий спектр можливостей
управлiння холдинговою групою без прив’язки до зазначеної
вище типологiї. Ми видiляємо сiм основних моделей управлiн�
ня холдинговою групою.

3.2.1. Óïðàâëiííÿ â ñèëó âîëîäiííÿ
êîíòðîëüíèì ïàêåòîì àêöié

Холдингова компанiя може здiйснювати контроль у си�
лу того, що має переважну участь у статутному фондi та/або за�
гальних зборах чи iнших органах управлiння дочiрнього пiдпри�
ємства. Така компанiя може здiйснювати управлiння через без�
посередню участь в органах управлiння i таким чином впливати
на дiяльнiсть дочiрнього пiдприємства.
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У холдингової компанiї є три шляхи здiйснення управлiння
дочiрнiм пiдприємством в силу володiння контрольним паке�
том акцiй: 1) участь у вищих органах товариства, 2) членство у
наглядовiй радi; 3) членство у ревiзiйнiй комiсiї.

1. Рiшення холдингової компанiї можуть прийматися пред�
ставницьким органом дочiрньої компанiї (загальними зборами
чи зборами учасникiв). Треба пройти всi процедури iз скликан�
ня вiдповiдного вищого органу (статтi 41—45, 57—61 ЗУ «Про
господарськi товариства»). На зборах холдингова компанiя має
переважну кiлькiсть голосiв, а отже, може обирати та вiдклика�
ти членiв виконавчого органу та ревiзiйної комiсiї (п. «г» ч. 5
ст. 41, ч. 1 ст. 59 ЗУ «Про господарськi товариства»).

За таким варiантом управлiння здiйснюється за рахунок
призначення холдинговою компанiєю «свого» виконавчого ор�
гану дочiрнiх пiдприємств1. У випадку, коли остання володiє
контрольним пакетом акцiй або їй належить переважна частка в
статутному капiталi товариства, виконавчий орган дочiрнього
пiдприємства стає своєрiдним «кишеньковим» органом холдин�
гової компанiї.

Але є i протилежний бiк медалi. Може виникнути ситуацiя,
за якої виконавчий орган не захоче виконувати велiння холдин�
гової компанiї, а остання не має права видавати приписи, обо�
в’язковi для виконання дочiрнiм пiдприємством. У такому разi
за контролюючим пiдприємством залишається право переобра�
ти виконавчий орган. Однак порядок такого переобрання по�
требує тривалого часу i багатьох процедур, оскiльки згiдно з п. 2
ч. 2. ст. 159 ЦК вiдкликання виконавчого та iнших органiв АТ
належить до виключної компетенцiї його загальних зборiв. Стат�
тя 43 Закону України «Про господарськi товариства» передба�
чає низку процедур — аж до публiкацiї за 45 днiв до скликання
загальних зборiв повiдомлення про це в одному з офiцiйних дру�
кованих видань ВРУ, КМУ чи ДКЦПФР.

Для скликання зборiв учасникiв товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю не потрiбна попередня публiкацiя, однак необ�
хiдно поiнформувати учасникiв товариства не менш як за 30 днiв
до скликання загальних зборiв згiдно з ч. 5 ст. 61 ЗУ «Про гос�
подарськi товариства».
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За такою складною процедурою важко оперативно змiнити
склад виконавчого органу, а iнодi такi змiни необхiдно здiйсни�
ти швидко, наприклад, якщо холдингова компанiя вважає, що рi�
шення, проти якого заперечував виконавчий орган, треба термi�
ново впроваджувати в життя.

2. Реальнiшим i оперативнiшим видом управлiння дочiрнiм
пiдприємством у силу володiння контрольним пакетом акцiй є
членство в наглядовiй радi. У перiод мiж проведенням загаль�
них зборiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом, через раду
акцiонерiв у холдингової компанiї є реальна можливiсть кон�
тролювати i регулювати дiяльнiсть правлiння (ч. 1 ст. 46 ЗУ «Про
господарськi товариства»).

Таке регулювання наглядова рада може здiйснювати через
виконання певних функцiй, делегованих їй загальними зборами:
обрання та вiдкликання членiв правлiння; прийняття рiшення
про притягнення до вiдповiдальностi членiв правлiння; визна�
чення умов оплати працi членiв правлiння; затвердження внут�
рiшнiх документiв, що регулюють дiяльнiсть правлiння1.

Частина 2 ст. 160 ЦК визначає, що статутом АТ i законом
установлюється перелiк питань, вирiшення яких належить до ви�
ключної компетенцiї наглядової ради i які не можуть бути пе�
реданi нею для вирiшення виконавчому органу товариства. Для
мiнiмалiзацiї збиткiв вiд дiяльностi виконавчого органу деякi до�
говори, якi укладає дочiрнє пiдприємство, залежно вiд характеру
(угоди з нерухомiстю, векселями) чи цiни, можна передати на
додаткове затвердження спостережної ради (передача на затвер�
дження загальних зборiв є проблемною через складнiсть про�
цедури)2 або зборiв учасникiв ТОВ.

3. Iз числа акцiонерiв обирається ревiзiйна комiсiя для здiйс�
нення контролю за фiнансово�господарською дiяльнiстю прав�
лiння АТ. Зрозумiло, що, контролюючи загальнi збори дочiр�
нього пiдприємства, холдингова компанiя може мати бiльшiсть
членiв у ревiзiйнiй комiсiї.

Не зупиняючись довго на аналiзi функцiй останньої в систе�
мi корпоративного управлiння холдинговою групою, зауважи�
мо, що без її висновку по рiчних звiтах i балансах загальнi збори
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не можуть затверджувати баланс (ч. 7 ст. 49 ЗУ «Про господар�
ськi товариства»). Це повноваження є важливим у дiяльностi
товариства, оскiльки на основi балансiв i звiтiв суб’єкта госпо�
дарювання формується його iнвестицiйна цiна. I вiд того, на�
скiльки буде точним i чесним баланс, залежить доля компанiй,
якi публiчно виступають на ринку.

Замiсть пiдсумку зауважимо, що незважаючи на всi незруч�
ностi управлiння в силу володiння контролюючим пакетом акцiй,
чинне законодавство поки передбачає лише таку модель управ�
лiння дочiрнiми товариствами. Однак це не означає, що пiдпри�
ємцi не можуть використовувати модель побудови холдингових
зв’язкiв, яка розроблена економiстами i не суперечить законодав�
ству. До того ж управлiння пiдприємством повинно здiйснюва�
тися у вiдповiдностi до вимог об’єктивних економiчних законiв1.
Наведемо декiлька альтернативних моделей такого управлiння.

3.2.2. Áåçïîñåðåäíº óïðàâëiííÿ äiÿëüíiñòþ
äî÷iðíüîãî ïiäïðèºìñòâà îðãàíàìè õîëäèíãîâî¿ êîìïàíi¿
÷åðåç äà÷ó îáîâ’ÿçêîâèõ äëÿ âèêîíàííÿ ïðèïèñiâ

Механiзм дачi обов’язкових для виконання приписiв
може реалiзовуватися двома шляхами. Згiдно з першим холдин�
гова компанiя дає обов’язковi для виконання вказiвки, що авто�
матично вважаються рiшеннями того органу управлiння дочiр�
нього пiдприємства, до компетенцiї якого рiшення даних питань
належало б у випадку вiдсутностi таких вказiвок2.

Згiдно з другим механiзмом, який, на нашу думку, є бiльш
прийнятним, холдингова компанiя дає вказiвки, а дочiрнє пiд�
приємство забезпечує прийняття вiдповiдних рiшень. Однак за�
значене має один суттєвий недолiк, який полягає в тому, що ви�
конання рiшень холдингової компанiї прямо залежить вiд її ав�
торитету, оскiльки у неї немає нiяких правових важелiв впливу
на дочiрнi пiдприємства.

3.2.3. Çàòâåðäæåííÿ ïîëîæåíü
ïðî ïîêàçíèêè äî÷iðíüîãî ïiäïðèºìñòâà

Цей вид управлiння справами дочiрнiх пiдприємств є
сьогоднi досить популярним на практицi, але вiн не передбаче�

174

ÐÎÇÄIË 3

1 Мамутов В., Оваленко В., Юдин В. Предприятие и материальная ответ�
ственность. — К.: Наукова думка, 1971. — С. 24.

2 Рабинович А., Адамович Г., Крупская Е. Зазнач. публiкацiя. — С. 53.



ний в українському законодавствi. У зарубiжних країнах вiн є
досить застосовним. Наприклад, у Нiмеччинi договiр про ство�
рення концерну складається з балансу концерну, розрахункiв до�
ходу i збиткiв i фактично самого договору про створення концер�
ну, якi разом утворюють єднiсть1. На них заснована фiнансова i
господарська дiяльнiсть учасникiв концерну.

Холдингова компанiя може затвердити положення про основ�
нi показники виробничо�господарської дiяльностi дочiрнiх пiд�
приємств, де передбачаються обсяг реалiзацiї продукцiї контро�
люючого пiдприємства, рентабельнiсть дочiрнього пiдприємства
тощо. У такий спосiб холдингова компанiя може визначати кон�
кретнi економiчнi показники, якi мають виконувати дочiрнi пiд�
приємства (наприклад обсяг продажу товарiв за мiсяць, обсяг
прибутку, рiвень витрат тощо).

Таким чином, не тiльки формується загальна господарська
полiтика холдингової групи, а й визначаються штрафнi чи опе�
ративно�господарськi санкцiї в порядку гл. 26 ГК до тих дочiрнiх
пiдприємств, якi не виконали положення про основнi показники.

У такий спосiб побудова холдингової групи стає прозорою як
для холдингової компанiї, так i для дочiрнiх пiдприємств. З од�
ного боку, холдингова компанiя має реальнi плановi показники,
якi повиннi виконати дочiрнi пiдприємства, i може розраховува�
ти на певнi кошти, таким чином будуючи свою економiчну, по�
даткову та фiнансову стратегiю. З iншого боку, для дочiрнього
пiдприємства тi самi показники мають стимулюючу функцiю.
Наприклад, за невиконання показникiв щодо продажу товарiв
холдингова компанiя може застосувати штрафнi санкцiї до дочiр�
нiх компанiй. I навпаки, якщо дочiрня компанiя дiє успiшно в
межах, встановлених холдинговою компанiєю, то остання може,
наприклад, змiнити квоти на придбання дочiрньою компанiєю то�
варiв у iнших пiдприємств, а не продукцiї холдингової компанiї.

3.2.4. Óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî ïiäïîðÿäêóâàííÿ
ìiæ õîëäèíãîâîþ êîìïàíiºþ
òà äî÷iðíiì ïiäïðèºìñòâîì

Цей договiр не передбачений нi ГК, нi ЦК, що дає де�
яким авторам пiдстави стверджувати, «що, оскiльки такi дого�
вори прямо не передбаченi законодавством України, їх укладен�
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ня не є легiтимним»1. Проте ч. 1 ст. 6 ЦК передбачає, що сторо�ня не є легiтимним»1. Проте ч. 1 ст. 6 ЦК передбачає, що сторо�
ни мають право укласти договiр, який не передбачений актами
цивiльного законодавства, але вiдповiдає загальним засадам остан�
нього. Отже, такий договiр про пiдпорядкування буде вважати�
ся чинним. До того ж ч. 2 ст. 186 ГК допускає договiрне оформ�
лення органiзацiйно�господарських зобов’язань, до яких згiдно
з ч. 2 ст. 176 ГК належать i вiдносини мiж суб’єктами господа�
рювання у разi якщо один з них є щодо iншого дочiрнiм пiдпри�
ємством.

Iнститут договору про пiдпорядкування походить з нiмець�
кого права2. Це договiр мiж пов’язаними пiдприємствами, у ре�
зультатi укладення якого головне пiдприємство надiляється
правом давати дочiрньому обов’язковi для виконання вказiвки3.
У проектах Господарського (Комерцiйного) та Цивiльного ко�
дексiв було передбачено укладення договорiв, що, по сутi, є до�
говорами про пiдпорядкування, але, на жаль, до остаточних ва�
рiантiв кодексiв положення про них не увiйшли.

У такий спосiб установлюються новi корпоративнi право�
вiдносини холдингового типу. I в цьому аспектi договiр про пiд�
порядкування вiдрiзняється вiд договору, за яким суб’єкти гос�
подарювання з уже сформованими холдинговими вiдносинами
укладають мiж собою договiр на право дачi обов’язкових для ви�
конання вказiвок.

3.2.5. Óêëàäåííÿ äîãîâîðó íà ïðàâî äà÷i
îáîâ’ÿçêîâèõ äëÿ âèêîíàííÿ âêàçiâîê

Такий договiр також не передбачений законодавством,
але на захист його iснування можна навести тi ж самі аргумен�
ти, що ми наводили в попередньому пунктi. Такий договiр може
iснувати як самостiйно, так i бути частиною iншого договору4.

На основi договору холдингова компанiя надiляється функ�
цiєю видачi обов’язкових для виконання дочiрнiм пiдприємством
вказiвок. Однак може мати мiсце ситуацiя, коли порушуються
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iнтереси дочiрнього пiдприємства. У такому випадку можна було
застосовувати норми ч. 6 ст. 126 ГК (до внесення змiн), i якщо з
вини контролюючого пiдприємства дочiрнiм пiдприємством бу�
ло укладено (здiйснено) невигiднi для нього угоди або операцiї,
то холдингова компанiя мала компенсувати завданi дочiрньому
пiдприємству збитки.

Наведемо приклад. Холдингова компанiя дає обов’язкову для
виконання вказiвку дочiрньому пiдприємству (у формi наказу
чи в iнший спосiб) про укладення договору поставки. Дочiр�
нє пiдприємство укладає такий договiр i не може виконати свої
зобов’язання у строк, передбачений контрактом, оскiльки цього
не дозволяють технологiчнi можливостi пiдприємства. Згiдно з
ч. 1 ст. 220 ГК для дочiрнього пiдприємства настає вiдповiдаль�
нiсть за прострочення невиконання господарського зобов’язан�
ня. У договорi про дачу обов’язкових для виконання вказiвок
можна передбачити таке: якщо дочiрнє пiдприємство попереди�
ло холдингову компанiю про обставини, якi можуть перешкоди�
ти виконанню зобов’язань i незважаючи на таке попередження
холдингова компанiя не вiдкликала свою обов’язкову для вико�
нання вказiвку, то у разi невиконання або неналежного виконан�
ня зобов’язань дочiрнiм пiдприємством холдингова компанiя
несе вiдповiдальнiсть згiдно з ч. 6 ст. 126 ГК. Якщо дочiрнє пiд�
приємство не попередило про такi обставини, то холдингова ком�
панiя не несе вiдповiдальності, оскiльки в її дiях вiдсутня вина.

Таким чином, на основi договору можна закрiпити принци�
пи та механiзми дачi i виконання обов’язкових для виконання
приписiв, а також випадки настання вiдповiдальностi для хол�
дингової компанiї.

3.2.6. Óïðàâëÿþ÷à êîìïàíiÿ
â õîëäèíãîâié ãðóïi

Ця модель побудови холдингових зв’язкiв має мiсце то�
дi, коли в холдинговiй групi обирається суб’єкт господарюван�
ня, який управлятиме та координуватиме дiяльнiсть усiєї групи в
цiлому. В лiтературi таке пiдприємство отримало назву «управ�
ляюча компанiя», яка може бути двох видiв.

Перший вид — коли материнська компанiя, яка має кон�
троль над дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, займається i питан�
нями управлiння. Такий вид побудови холдингових зв’язкiв є
характерним для групи, учасники якої ведуть однорiдну госпо�
дарську дiяльнiсть.

177

ÏÐÀÂÎÂI ÎÑÍÎÂÈ ÓÏÐÀÂËIÍÍß Â ÕÎËÄÈÍÃÎÂÈÕ ÃÐÓÏÀÕ



Прикладом цього виду є створення групи «Аптечний холдiнг».
Спочатку були створенi двi аптечнi компанiї: ТОВ «Обласна
аптечна холдингова компанiя» (ОАХК) i ТОВ «Мiське аптечне
об’єднання» (МАО), а всi комунальнi аптеки були реорганiзова�
нi в дочiрнi пiдприємства цих компанiй; для закупiвлi лiкiв були
утворенi ТОВ «Донфармхолдинг» i ТОВ «Форби». Однак зго�
дом постало питання про централiзоване управлiння бiзнесом, i
в червнi 1999 р. заснована материнська компанiя ВАТ «Обласна
аптечна керуюча компанiя» (ОАКК), до статутного фонду якої
засновники передали контрольнi пакети прав на ОАХК i МАО1.
Керiвництво цими пiдприємствами взяла на себе ОАКК, що ста�
ла материнською компанiєю стосовно всiх компанiй, якi увiйшли
до складу холдингової групи (близько 90 дочiрнiх пiдприємств)2.

Другий вид — це суб’єкт господарювання, який створюється
спецiально для управлiння вже iснуючими дочiрнiми структу�
рами, але не є материнською компанiєю щодо iнших дочiрнiх
пiдприємств. Холдингова компанiя в статутi такого пiдприєм�
ства закрiплює низку його повноважень щодо управлiння дiяль�
нiстю дочiрнiх пiдприємств. На нашу думку, положення про те,
що дочiрнiм пiдприємством буде управляти управляюча компа�
нiя, має бути закрiплено i в статутах дочiрнiх пiдприємств.

Така управляюча компанiя, як правило, не бере безпосеред�
ньої участi у виробничих процесах, але потребує витрат на своє
утримання3. Досить часто суто управлiнськi компанiї створю�
ються в тих групах, де ведеться багатопрофiльний бiзнес.

Таким шляхом пiшла група компанiй «Фокстрот», до струк�
тури якої входять пiдприємства, що працюють у 12 напрямках,
серед яких: продаж побутової технiки (магазини «Фокстрот»);
продаж годинникiв (магазини «Секунда», «Noblesse»); продаж
та обслуговування автомобiлiв «Lexus» и «Toyota» («Фокстрот�
Авто»). Для узгодженого управлiння такими рiзними структур�
ними одиницями бiзнесу була створена управляюча компанiя4.
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Вiдносини з управляючою компанiєю юридично можна офор�
мити трьома способами. Перший — це укладення договору про
управлiння, згiдно з яким управляюча компанiя буде вести управ�
лiння справами дочiрнього пiдприємства.

Другий — це укладення договору про управлiння майном, за
яким дочiрнє пiдприємство (установник управлiння) передає
управляючiй компанiї (управителю) на певний строк майно в
управлiння, а управляюча компанiя зобов’язується за плату здiйс�
нювати вiд свого iменi управлiння цим майном в iнтересах дочiр�
нього пiдприємства або вказаної ним особи (ст. 1029 ЦК).

Однак у структурi холдингових вiдносин така конструкцiя
управлiння майном має деякi суттєвi недолiки:

— хоч в управлiння можна передати пiдприємство як цiлiс�
ний майновий комплекс (ч. 1 ст. 1 30 ЦК), однак ст. 1029 ЦК пе�
редбачає, що управляюча компанiя здiйснює управлiння вiд сво�
го iменi, а отже, у неї має бути цiлий штат (продавцi, вiддiли збу�
ту, поставок тощо) для здiйснення господарської дiяльностi. До
речi, такий штат, як правило, уже є у дочiрньої компанiї, а пере�
вагою управляючої компанiї в холдинговiй групi є саме невели�
кий за обсягом штат управлiнцiв (а не виконавцiв), якi займа�
ються логiстикою, рiзними видами планування (господарським,
фiнансовим, податковим) дiяльностi учасникiв групи;

— якщо управляюча компанiя буде укладати угоди вiд свого
iменi, то господарська дiяльнiсть дочiрнього пiдприємства зага�
лом стане неможливою, оскiльки воно не зможе самостiйно роз�
поряджатися своїм майном;

— не визначено, хто має укладати договiр управлiння май�
ном, оскiльки ст. 1032 ЦК визначає власника як установника май�
на, але в дочiрнiх пiдприємствах реальним власником є холдин�
гова компанiя. До того ж ч. 2 ст. 65 ГК встановлює, що власник
здiйснює свої права щодо управлiння пiдприємством безпосе�
редньо або через уповноваженi ним органи. Тобто не визначено,
хто в даному випадку буде установником майна — холдингова
компанiя чи дочiрнє пiдприємство.

На нашу думку, передача майна дочiрнiх пiдприємств в управ�
лiння може бути доцiльною лише в тому випадку, коли йдеться
про iнвестицiйне управлiння.

Третiй шлях — укладення договору про передачу повнова�
жень одноособовому виконавчому органу. Ця конструкцiя не пе�
редбачена українським законодавством, однак, як показує досвiд
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РФ, є дуже ефективною1. А тому варто зупинитися на нiй де�
тальнiше i видiлити у самостiйну модель управлiння.

3.2.7. Äîãîâið ïðî ïåðåäà÷ó ïîâíîâàæåíü
îäíîîñîáîâîìó âèêîíàâ÷îìó îðãàíó2

Iсторично цей вид управлiння холдинговою групою ви�
ник тому, що в управлiннi дочiрнiми пiдприємствами, побудо�
ваному виключно на участi в капiталi, мали мiсце певнi недолiки.
Так, у 1920 р. компанiя «Дженерал Моторс» зiткнулася з про�
блемою, що здатнiсть менеджерiв корпоративного центру кон�
тролювати придбанi компанiї виявилася досить обмеженою че�
рез вiдсутнiсть повноважень контролю над поточною дiяльнiстю
дочiрнiх пiдприємств3.

Рiшення, знайдене Альфредом П. Слоуном для «Дженерал
Моторс», полягало у вiдмовi вiд традицiйної холдингової струк�
тури i переходу до мультидивiзiйної структури. Така модель бу�
ла чимось середнiм мiж холдингом та унiтарною компанiєю.
Компанiї холдингової групи були об’єднанi в єдину органiза�
цiю, яка, у свою чергу, подiлялася на частковi автономiї.

Однак i за такої конструкцiї виникла проблема: небажанiсть
розкриття iнформацiї про холдингову структуру, що зумовило
пошук альтернатив органiзацiї управлiння. Удосколанена проце�
дура передачi повноважень з управлiння виконавчим органом
компанiї управляючiй компанiї є iнновацiєю росiйського зако�
нодавства.

Такий договiр не передбачено чинним законодавством Украї�
ни. Натомiсть, деякi росiйськi юристи вважають, що вiн «є клю�
човим елементом у юридичних взаємодiях управляючої компа�
нiї i товариств, що управляються»4.

Зазначений договiр встановлює, що управляюча компанiя має
право вчиняти правочини вiд iменi товариства, розпоряджатися
його майном, вiдкривати рахунки в банках i здiйснювати iншi
управлiнськi функцiї. Разом з цим вона несе майнову вiдповiдаль�
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нiсть за результатами дiяльностi товариства, що управляється, i
має надавати останньому встановлену договором щоквартальну
звiтнiсть.

Згiдно з абз. 3 п. 1 ст. 69 ФЗ Федерального закону РФ «Про
акцiонернi товариства» за рiшенням загальних зборiв акцiоне�
рiв повноваження одноособового виконавчого органу товариства
можуть бути переданi за договором комерцiйнiй керуючiй орга�
нiзацiї або iндивiдуальному пiдприємцю (керуючому). Рiшення
про передачу повноважень одноособового виконавчого органу
товариства керуючiй органiзацiї приймається загальними збо�
рами акцiонерiв тiльки за пропозицiєю ради директорiв (нагля�
дової ради) товариства1.

Цей вид управлiння дозволяє холдинговiй компанiї макси�
мально перебрати на себе всi функцiї з управлiння дочiрнiм пiд�
приємством i разом з тим захищає iнтереси останнього. Тому, на
нашу думку, доцiльно було б у проект ЗУ «Про акцiонернi това�
риства» внести положення щодо укладення договору про пере�
дачу повноважень одноособовому виконавчому органу.

Така конструкцiя дозволяє передавати не всi функцiї з управ�
лiння дочiрнiм пiдприємством, а лише в частинi, передбаченiй
договором. Наприклад, договори на суму бiльшу, нiж установ�
лена в договорi про передачу повноважень, можуть укладати�
ся дочiрнiми пiдприємствами лише за погодженням з управлiн�
ським органом холдингової компанiї (назвемо його умовно «Вiд�
дiл з управлiння холдинговою групою»). Останнiй може також
управляти деякими справами дочiрнього пiдприємства.

Функцiї з управлiння можуть перебирати на себе й iншi орга�
ни холдингової компанiї, наприклад вiддiл маркетингу, вiддiл
збуту продукцiї, рекламний вiддiл тощо. За такою схемою хол�
дингова компанiя i дочiрнi пiдприємства можуть знизити витра�
ти на заробiтну плату персоналу подiбних вiддiлiв дочiрнiх пiд�
приємств, а також забезпечити централiзовану розробку рiшень
або їх виконання.

Цей орган мiг би навiть укладати договори вiд iменi дочiр�
нього пiдприємства. Цiкаво, що в Росiї подiбнi договори мо�
жуть укладатися без довiреностi2. Такий договiр повинен та�
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кож передбачати пiдзвiтнiсть управляючої компанiї перед ор�
ганами дочiрнього пiдприємства, вартiсть i порядок надання
послуг, вiдповiдальнiсть холдингової компанiї, строк дiї та iншi
умови.

3.2.8. Íàäàííÿ êîíñóëüòàöiéíèõ ïîñëóã
òà äîãîâið àóòñîðñèíãó

Холдингова або управляюча компанiя можуть укласти
з дочiрнiми пiдприємствами договiр про надання консультацiй�
них послуг. Його пiдписання — це спосiб перерозподiлу прибут�
ку мiж учасниками холдингової групи. За такi консультативнi
послуги дочiрнi пiдприємства сплачують холдинговiй компанiї
певну суму.

Така операцiя входить до валових витрат, що робить її ви�
гiдною для холдингової компанiї. Її валовi витрати як платни�
ка податку, понесенi зi сплати процентiв з депозитiв, орендних
платежiв, цивiльно�правових договорiв пов’язаним з платником
податку особам, визначаються враховуючи договiрнi цiни, якi
не мають бути вищими за звичайнi цiни1.

Специфiчним видом консультацiйних послуг є договiр аут�
сорсингу, який встановлює, що на стороннього суб’єкта гос�
подарювання покладається виконання певних завдань, бiзнес�
функцiй або бiзнес�процесiв, що зазвичай не є частиною основної
дiяльностi компанiї�замовника, однак необхiднi для повноцiнно�
го функцiонування бiзнесу2. На жаль, на сьогоднi подiбний до�
говiр не передбачено в українському правi.

На думку фахiвцiв Iнституту аутсорсингу (Outsourcing Ins�
titute, США), аутсорсинг бiзнес�процесiв є незвичайним видом
оптимiзацiї дiяльностi пiдприємств, що динамiчно розвиваєть�
ся, причому найбiльше поширення аутсорсинг має мiсце у сферi
фiнансiв i бухгалтерського облiку. Дослiдження 600 фiрм, про�
ведене у 1997 р. американською асоцiацiєю менеджменту, по�
казало, що вже до того моменту п’ята частина опитаних фiрм
передала на аутсорсинг деяку частину фiнансових i бухгалтер�
ських операцiй, а чотири п’ятих фiрм — частину адмiнiстратив�
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них функцiй1. Аутсорсинг є популярним i в Українi, а провiд�
ними аутсорсинг�компанiями є Logika, EPAM Systems, Bonus
technology, Intetics2.

Договiр аутсорсингу має подвiйну правову природу: з одного
боку, в ньому є господарськi елементи (встановлюються владнi
повноваження, субординацiя та вертикальнi вiдносини), а з iн�
шого — трудовi (йдеться про найм колективу на тривалий час
для виконання трудових обов’язкiв). Щоправда, вiдсутнiй важ�
ливий елемент трудового договору — визначення заробiтної пла�
ти найманому колективу (вона виплачується компанiєю, що про�
понує аутсорсинг).

У системi холдингових вiдносин аутсорсинг набув значного
поширення. Наприклад, компанiя Metro Group створила провай�
дера логiстики четвертого рiвня METRO MGL Logistik GmbH
для ефективного аутсорсингу3. Холдинговою компанiєю чи за її
рiшенням — однiєю з дочiрнiх компанiй здiйснюються види дiяль�
ностi, що пiдтримують бiзнес�процеси всiх дочiрнiх пiдприємств
групи4. Правовим оформленням аутсорсингу є укладення дого�
вору оплатного надання послуг мiж послугодавцем i послуго�
отримувачем.

Пiдводячи пiдсумки, зазначимо, що є декiлька шляхiв управ�
лiння дочiрнiми товариствами, якi реалiзуються на практицi.
Особливого поширення набуло видання локальних нормативних
актiв, якi регулюють дiяльнiсть холдингової групи. Щоб забез�
печити права та iнтереси як холдингових компанiй, так i їх дочiр�
нiх пiдприємств, доцiльно на законодавчому рiвнi визначити, у
яких випадках, у якiй спосiб i на основi чого можуть видаватися
такi акти. В iншому разi кожна сторона може вiльно тлумачити
норми ГК i ЦК. Однак незважаючи на вiдсутнiсть таких норм
учасники холдингової групи вже сьогоднi можуть укладати мiж
собою договори, про якi йшлося у цьому пiдроздiлi, для того, щоб
їх дiї були юридично оформленi, а права та iнтереси захищенi.
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3.3. Îñîáëèâîñòi ïðàâîâîãî ñòàíîâèùà
äåðæàâíèõ õîëäèíãîâèõ êîìïàíié

3.3.1. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà
ÄÕÊ â Óêðà¿íi

Пiсля розпаду Радянського Союзу в українськiй еконо�
мiцi залишилося багато об’єднань пiдприємств рiзного типу, дi�
яльнiсть яких треба було перебудовувати на новий лад. Особли�
ве мiсце в обговореннi шляхiв органiзацiї української промис�
ловостi посiдає створення державних холдингових компанiй.

Процес створення холдингових компанiй в порядку корпо�
ратизацiї та приватизацiї розпочався у 1994 р. За перiод 1995—
1996 рр. створено близько тридцяти холдингових компанiй та
державних акцiонерних компанiй, до складу яких було переда�
но бiльше 300 пiдприємств1, i якщо врахувати, що цi компанiї є
досить великими за обсягами виробництва, очевидно, що вони
вiдiграють велику роль в економiцi України. ДХК є специфiч�
ною формою органiзацiї української промисловостi, що виник�
ла в пострадянський перiод.

На жаль, не можна не зауважити, що держава тривалий час
не придiляла належної уваги формуванню ефективного управ�
лiння своїми корпоративними правами, про що свiдчить хоча б
той факт, що лише в 2003 р. на виконання постанови КМУ2

ФДМУ затвердив форму надання iнформацiї для внесення до
Реєстру корпоративних прав держави вiдомостей, що надаються
ФДМУ вiдповiдними органами, якi виступають засновниками
державних (нацiональних) акцiонерних та холдингових компа�
нiй або здiйснюють функцiї управлiння корпоративними пра�
вами держави у таких державних (нацiональних) акцiонерних
та холдингових компанiях3.

За словами першого заступника голови ФДМУ Є. Григорен�
ка, у свiтовiй практицi участь держави в АТ обумовлена необ�
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хiднiстю: обмеження дiяльностi монополiй на певному ринку,
вирiшення соцiальних завдань, отримання високого рiвня при�
бутку. В Українi участь держави в АТ внаслiдок недосконалос�
тi процесу змiни власностi, який на рiзних етапах мав рiзнi цiлi
та завдання, призвела до того, що переважна бiльшiсть пакетiв
акцiй, якi зараз перебувають у державнiй власностi, належить
нелiквiдним збитковим пiдприємствам1.

Поряд з цим, визначимо, що останнiм часом спостерiгається
тенденцiя до поповнення портфеля корпоративних прав держа�
ви. Так, за станом на 13 листопада 2005 р. їх кiлькiсть збiльши�
лася на 2,9%, в основному за рахунок поповнення великих паке�
тiв акцiй (вiд 75% до 100%). У результатi в структурi портфеля
мають мiсце позитивнi змiни — зменшення невеликих i збiльшен�
ня великих пакетiв акцiй. За цей перiод частка малих пакетiв
акцiй (до 25%) знизилась з 39,9% до 35,2% . Рiзко збiльшилась
частка великих пакетiв — з 14,2% до 23,7%2. За ситуацiї, яка скла�
лася в корпоративному секторi державної економiки, держава
отримує реальнi важелi впливу на дiяльнiсть АТ, серед яких важ�
ливне мiсце посiдають державнi холдинговi компанiї. Звiсно,
чим бiльший у держави контрольний пакет акцiй, тим легше
впливати на дiяльнiсть суб’єкта господарювання.

Загалом в Українi портфель корпоративних прав держави
має такий склад: на 1 сiчня 2006 р. в Реєстрi корпоративних прав
держави облiковується 1316 господарських товариств, у статут�
ному капiталi яких є державна частка. З 32 НАК i ДХК 27 ком�
панiй (84%) мають у статутному капiталi 100% державної влас�
ностi i 5 (16%) — державну частку менше 100%, але бiльше 50%3.
Загальна частка держави в статутних фондах нацiональних акцiо�
нерних компанiй i ДХК за номiнальною вартiстю пакетiв акцiй
становить 14,49 млрд. грн.4
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Статистика свiдчить, що ДХК є невiд’ємною i важливою час�
тиною економiки України. До того ж вони працюють у сферi ве�
ликого капiталомiсткого бiзнесу, що має стратегiчне значення для
держави. Нерiдко у статутних фондах ДХК об’єднується значна
кiлькiсть пакетiв акцiй. Так, НАК «Нафтогаз Україна» об’єднує
59 пiдприємств, а ДАХК «Енергобуд» — 301. З цих мiркувань пра�
вовий статус ДХК має бути досконально врегульований.

3.3.2. Ìîäåëi óïðàâëiííÿ
äåðæàâíèìè ïiäïðèºìñòâàìè

Треба зазначити, що у свiтi державнi холдинговi компа�
нiї почали створюватися одночасно з приватними. У 1835 р. ство�
рена одна з перших державних холдингових компанiй Societe Ge�
nerale des Pays�Bas pour favoriser l’industrie nationale (Бельгiя)2.
Основною її метою було державне управлiння та фiнансування.
З часом ДХК стали потужними фiнансовими та господарськи�
ми органiзацiями.

Iснує двi основнi моделi управлiння державними пiдприєм�
ствами. Згiдно з першою управлiння пiдприємствами здiйсню�
ється рiзними органами виконавчої влади (мiнiстерствами) вiд�
повiдно до профiлю дiяльностi компанiй. Так, у Швецiї дiяльнi�
стю державних пiдприємств управляють профiльнi мiнiстерства
(зокрема Мiнiстерство промисловостi, зайнятостi та зв’язку i Мi�
нiстерство фiнансiв). У Туреччинi таке управлiння регулюєть�
ся цiлою низкою спецiальних законодавчих актiв i здiйснюється
рiзними державними органами, включаючи Управлiння з при�
ватизацiї, Мiнiстерство енергетики i Комiсiю з органiзацiї тенде�
рiв у сферi телекомунiкацiй. Контроль за дiяльнiстю цих орга�
нiв здiйснює Рада з приватизацiї3.

Друга модель передбачає передачу пакетiв акцiй державни�
ми пiдприємствами через управлiння спецiально створеним iн�
ститутам. У таких країнах, як Iталiя, Iспанiя, Австрiя, Нiмеччи�
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на, Бразилiя, спецiально створюються компанiї, якi управляють
корпоративними пакетами держави. Наведемо приклад акцiо�
нерної компанiї «Австрiйський iндустрiальний холдинг», яка
є холдинговою та iнвестицiйною агенцiєю Республiки Австрiя.
Перед її створенням двадцять п’ять рокiв управлiння держав�
ною власнiстю вiдбувалося без чiткого формального закрiплен�
ня прав i повноважень держави. Основним органом, що керував
державними пiдприємствами, виступало Мiнiстерство транспор�
ту i публiчного господарства1.

У 1970 р. була створена акцiонерна компанiя «Австрiйський
iндустрiальний холдинг» («Оsterreichische Industrieholding» AG),
що мало наслiдком розподiл вiдповiдальностi за фiнансовi ре�
зультати дiяльностi державних пiдприємств та їх впливу на еко�
номiку в цiлому. Вiдповiдальнiсть за комерцiйнi результати пiд�
приємств була покладена на холдингову компанiю, а вiдповi�
дальнiсть за результати дiяльностi пiдприємств для економiки
в цiлому — на Мiнiстерство транспорту i публiчного господарства.
За 30 рокiв iснування структура й управлiння Австрiйського iн�
дустрiального холдингу зазнали значних змiн. З 1993 р. холдинг
поєднує функцiї управлiння пакетами акцiй, що належать дер�
жавi, з функцiями керiвництва процесами приватизацiї. Серед
iнших представникiв до Ради директорiв «Австрiйського iнду�
стрiального холдингу» входять по одному представники вiд Мi�
нiстерства фiнансiв та Мiнiстерства економiки Австрiї. Таким
чином, держава забезпечує свiй вплив на управлiння холдинго�
вою компанiєю.

До «Австрiйського iндустрiального холдингу» входять такi
компанiї: Австрiйськi авiалiнiї (Austrian Airlines AG), OMV AG
(нафтогазова група), Telekom Austria AG (телекомунiкацiї), GKB�
Bergbau GmbH (компанiя з видобутку корисних копалин), Оster�
reichische Post AG (поштова компанiя)2. Причому в останнiх двох
холдингу належить контрольний пакет акцiй. Ця холдингова ком�
панiя є прикладом ефективного менеджменту ДХК.

Зазначимо, що не в усiх країнах ДХК стали ефективним за�
собом управлiння державною власнiстю. Так, в Iталiї пiсля зане�
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паду холдингових компанiй, що розпочався у 70�х рр., у 90�х рр.
почався процес їх приватизацiї1.

3.3.3. Îñíîâíi çàñàäè Êåðiâíèõ ïðèíöèïiâ
ç êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëiííÿ ïiäïðèºìñòâàìè,
ùî íàëåæàòü äåðæàâi

У контекстi питання про управлiння ДХК зазначимо,
що в 2005 р. Органiзацiя економiчного спiвробiтництва та роз�
витку ухвалила новi Керiвнi принципи з корпоративного управ�
лiння пiдприємствами, що належать державi. Мета — надати
конкретнi поради державам у здiйсненнi їх обов’язкiв як влас�
никiв ДХК i допомогти зробити державнi пiдприємства бiльш
конкурентоспроможними, ефективними й прозорими2.

Серед основних порад Керiвних принципiв — гарантування
урядами рiвних умов конкуренцiї державних пiдприємств з при�
ватним сектором, а саме: чiтке вiдмежування ролi держави як
власника вiд її регулюючої ролi; дозвiл на бiльшу гнучкiсть у
структурi капiталу з метою надання державним пiдприємствам
рiвного конкурентного доступу до фiнансiв; надання бiльшо�
го обсягу iнформацiї власникам акцiй; скорочення полiтичного
втручання у щоденне управлiння; прозоре обрання виконавчо�
го органу пiдприємства.

Щодо вiдмежування ролi держави, то в Українi воно є дещо
проблематичним у реалiзацiї. На нашу думку, на сьогоднi ФДМУ
поєднує як функцiї власника, так i регулюючi функцiї. Зокрема,
ст. 1 Тимчасового положення про Фонд державного майна Украї�
ни3 (далi — Положення) визначає, що вiн здiйснює державну
полiтику у сферi приватизацiї державного майна, а серед основ�
них завдань ст. 5 Положення та пп. «i» п. 1 ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про
управлiння об’єктами державної власностi» (далi — Закон про
управлiння) видiляють захист майнових прав України на її те�
риторiї та за кордоном. Пiдпункт «а» п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону про
управлiння покладає на ФДМУ здiйснення управлiння корпо�
ративними правами держави в порядку, встановленому КМУ.
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На основi комплексного аналiзу норм Положення та Закону про
управлiння випливає, що ФДМУ поєднує функцiї власника май�
на i регулятора суспiльних вiдносин.

У зв’язку з цим у лiтературi висловлювалася думка, що, оскiль�
ки загальне управлiння об’єктами державної власностi вiдповiд�
но до Конституцiї України здiйснює КМУ, покладаючи повно�
важення щодо безпосереднього управлiння конкретними об’єк�
тами на пiдвiдомчi йому органи виконавчої влади, то покладення
на ФДМУ не властивих йому повноважень щодо управлiння
об’єктами державної власностi поза межами процесу привати�
зацiї не узгоджується iз законодавством1.

Держава робить деякi спроби розмежувати цi функцiї. Так,
у преамбулi Постанови Верховної Ради України «Про заходи що�
до пiдготовки проекту Закону України про припинення участi
держави у дiяльностi акцiонерних та холдингових компанiй»2

Верховна Рада України визнала, що практика створення i дiяль�
ностi акцiонерних та холдингових компанiй з часткою державно�
го майна з точки зору участi таких компанiй у поповненнi Дер�
жавного бюджету України себе не виправдала. У Постановi також
зазначається, що свiтовий досвiд свiдчить про вiдмову розвинених
країн вiд такого роду державного «пiдприємництва», яке призво�
дить до зрощування держави з приватним капiталом. Вiдмова вiд
подiбної практики дозволить державi, по�перше, вiдповiдно до
Конституцiї України забезпечити рiвнi можливостi для дiяльнос�
тi всiх суб’єктiв господарювання у сферах пiдприємництва, влас�
ностi i, по�друге, уникати монополiзму, розвивати конкуренцiю.

Ми не згоднi з тим, що треба зовсiм вiдмовлятися вiд участi
держави в холдингових компанiях i АТ, з таких причин. По�пер�
ше, як видно iз зарубiжного досвiду, держава має велику частку
в акцiонерному секторi економiки. У Францiї частка держави в
нацiональному багатствi становить 40%3.
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По�друге, нинi держава має вирiшальний вплив на прий�
няття рiшень лише у п’ятiй частинi ВАТ на основi володiння їх
контрольними пакетами. Володiння ж державою переважною
бiльшiстю (74,8%) пакетiв акцiй не забезпечує таких повнова�
жень, адже вони є блокуючими або мiноритарними1. I ця про�
блема, безумовно, не дозволяє бiльшостi пiдприємств з держав�
ною часткою працювати нормально, оскiльки держава не має
достатнього впливу на товариства, де вона є мiноритарiєм. А то�
вариства, де держава є великим держателем акцiй, а серед них
значне мiсце посiдають ДХК, мають можливiсть здiйснювати
управлiння корпоративними правами держави. Слiд зазначи�
ти, що корпоративний портфель держави за останнi роки має
стiйку тенденцiю до зменшення за рахунок приватизацiйних
процесiв. Це поступово впливає на полiпшення структури кор�
поративних прав, оскiльки скорочення їх вiдбувається в основ�
ному за рахунок пакетiв акцiй розмiром вiд 25 до 50% статутно�
го фонду та частки дрiбних пакетiв розмiром до 25%2.

По�третє, бiльшiсть ДХК створенi у стратегiчно важливих
для держави сегментах. Наприклад, у ДАХК «Артем» частка дер�
жавної власностi становить 100%, ДАК «Укррудпром» — 100%,
ДАХК «Енергобуд» — 94.474%, Акцiонерній холдинговій ком�
панiї «Укрнафтопродукт» — 50%3. Очевидно, що деякi з держав�
них компанiй не можна приватизувати, оскiльки вони є важли�
вими для виконання державою певних функцiй.

Зокрема, ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про приватизацiю державного май�
на» забороняє приватизацiю об’єктiв, що мають загальнодержав�
не значення. Таким вимогам вiдповiдають деякi ДХК, напри�
клад майновi комплекси, що входять до статутного фонду Дер�
жавної акцiонерної компанiї «Хлiб України» (абз. 16 п. «г» ч. 2
ст. 5 зазначеного Закону). I навпаки, у випадках, коли держава
вважає, що приватизацiя певної холдингової компанiї принесе
бiльше користi суспiльству i державi, приймається вiдповiдне
рiшення. Так, розпорядженням КМУ погоджено пропозицiю
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ФДМУ щодо пiдготовки та проведення у 2006 р. приватизацiї
Української державної акцiонерної холдингової компанiї «Укр�
папiрпром» шляхом продажу 100% акцiй її статутного фонду1.

Таким чином реалiзується структурно�галузева полiтика,
спрямована на здiйснення державою прогресивних змiн у струк�
турi народного господарства, та полiтика iнституцiйних пере�
творень, спрямована на формування рацiональної багатоуклад�
ної економiчної системи шляхом трансформування вiдносин
власностi (ч. 1 ст. 10 ГК).

На пiдставi проведеного нами аналiзу можна констатувати,
що поєднання у ФДМУ функцiй власника та регулятора суспiль&
них вiдносин викликано об’єктивними процесами в економiцi України.

3.3.4. Âiä÷óæåííÿ êîðïîðàòèâíèõ ïàêåòiâ àêöié
äî÷iðíiõ ïiäïðèºìñòâ ÄÕÊ òà ïðàâî ãîñïîäàðñüêîãî
âiäàííÿ ùîäî ìàéíà äî÷iðíiõ ïiäïðèºìñòâ

Серед проблем Державного управлiння холдингови�
ми корпоративними пакетами акцiй тривалий час гострою бу�
ла проблема вiдчуження корпоративних пакетiв акцiй дочiрнiх
пiдприємств холдинговими компанiями. Як зазначається у звiтi
ФДМУ, вiдсутнiсть законодавчого регулювання процесiв утво�
рення ДХК призвела до того, що статус власностi переданих па�
кетiв акцiй (часток, паїв) лишився невизначеним2.

У зв’язку з цим виникла суперечнiсть мiж правом власностi
держави на пакети акцiй, що вносилися до статутного капiталу
державних (нацiональних) акцiонерних i холдингових компанiй,
та загальновизнаними в Українi нормами корпоративного управ�
лiння. Згiдно з цими нормами передача пакетiв акцiй до статут�
ного капiталу автоматично переводить права власностi вiд дер�
жави до конкретного господарюючого суб’єкта — у даному ви�
падку до новостворених державних (нацiональних) акцiонерних
або холдингових компанiй.

Незважаючи на те, що у вiдповiдних постановах КМУ зазна�
чалося, що переданi у власнiсть холдингових компанiй пакети

191

ÏÐÀÂÎÂI ÎÑÍÎÂÈ ÓÏÐÀÂËIÍÍß Â ÕÎËÄÈÍÃÎÂÈÕ ÃÐÓÏÀÕ

1 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України «Про приватизацiю Україн�
ської державної акцiонерної холдингової компанiї «Укрпапiрпром» вiд 30 лис�
топада 2005 р. № 481�р.

2 Звiт Фонду державного майна України 20.05.2005 про результати управ�
лiння корпоративними правами держави в господарських товариствах, нацiо�
нальних акцiонерних та державних XK за 2004 рiк // http://www.spfu.kiev.ua/
eng/fin_stat_view.php?id=80



акцiй є державною власнiстю, з посиланням на ЗУ «Про влас�
нiсть», згiдно з яким суб’єкти, що працюють на правах колектив�
ної власностi, мають право розпоряджатися акцiями пiдприємств,
переданими їм до статутного фонду, деякi холдинговi компанiї
«самостiйно реалiзували пiдприємства»1.

Зокрема, рiшенням господарського суду м. Києва № 36/76
вiд 25 червня 2005 р. були визнанi недiйсними накази ФДМУ, що
передбачали вiдчуження УДАХК «Укрпапiрпром» державного
майна (20% пакета акцiй ВАТ «Рубiжанський картонно�тарний
комбiнат») поза процедурами приватизацiї2. Однак Київський
апеляцiйний господарський суд без достатньої аргументацiї дi�
йшов висновку, що ФДМУ не виходив за межi своїх повнова�
жень3. Фактично УДАХК «Укрпапiрпром» продала пакети акцiй
своїх дочiрнiх пiдприємств, а кошти вiд їх реалiзацiї залишила
собi, а не передала до бюджету держави4, чим заподiяла шкоду
державi в розмiрi 17 млн. дол. США5.

На сьогоднi ця проблема частково розв’язана за допомогою
Закону про холдинги, в п. 13 ст. 6 якого зазначено, що пакети
акцiй (часток, паїв) або iнше майно, переданi до статутного фон�
ду ДХК, перебувають у державнiй власностi i закрiплюються за
ДХК на правi господарського вiдання.

До речi, у проектi Закону про холдинги цей пункт було сфор�
мульовано полярно iнакше, а саме: пакети акцiй (часток, паїв)
або iнше майно, переданi до статутного фонду державної холдин�
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гової компанiї, є власнiстю цiєї компанiї з урахуванням особли�
востей, визначених цим Законом. Тобто в останньому варiан�
тi Закону про холдинги встановлено, що пакети акцiй (часток,
паїв), переданi до статутного фонду ДХК, є власнiстю держави,
а ДХК володiє ними на правi повного господарського вiдання
як звичайне державне пiдприємство згiдно з ч. 1 ст. 136 ГК, тодi
як за Проектом саме холдингова компанiя була власником кор�
поративних пакетiв акцiй (часток, паїв).

Як видно з прикладiв iз практики, закрiплення за державою
виключного права власностi на пакети акцiй дочiрнiх (комер�
цiйних) пiдприємств може завадити махiнацiям холдингових
компанiй з протиправного i необґрунтованого вiдчуження та�
ких пакетiв акцiй. На противагу цьому, положення Проекту до�
зволило б холдинговим компанiям вiльно розпоряджатися всiм
належним їм майном.

Однак закрiплення пакетiв акцiй за холдинговими компанi�
ями на титулi господарського вiдання має певну проблематику.
Як зазначає Р. Гриненко, п. 13 ст. 6 Закону про холдинги супе�
речить ст. 85 ГК i ст. 115 ЦК, що може зашкодити дiяльностi
ДХК1, тобто зашкодити їм повнiстю реалiзувати повноваження
з управлiння комерцiйними пiдприємствами. Зважаючи на сум�
ну практику «вiльного» поводження холдингових компанiй з
акцiями, така невiдповiднiсть норм Закону про холдинги нормам
ГК i ЦК має бути вирiшена шляхом внесення змiн не до цього
Закону, а до ГК.

Проаналiзуємо цю точку зору. Згiдно з ч. 1 ст. 85 ГК пiдпри�
ємство є власником майна, переданого йому у власнiсть заснов�
никами i учасниками як внески. Частина 1 ст. 115 ЦК визначає,
що господарське товариство є власником майна, переданого йому
учасниками товариства у власнiсть як вклад до статутного (скла�
деного) капiталу. Таким чином, до складу майна зазначенi статтi
не вiдносять майно, що належить юридичнiй особi на правi гос�
подарського вiдання.

Як вiдомо, ЦК не оперує поняттями «господарське вiдання»
та «оперативне управлiння», тодi як у ч. 1 ст. 133 ГК визначено,
що основу правового режиму майна суб’єктiв господарювання,
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на якiй базується їх господарська дiяльнiсть, становлять право
власностi та iншi речовi права — право господарського вiдання,
право оперативного управлiння.

Частина 1 ст. 136 ГК визначає право господарського вiдання
як речове право суб’єкта пiдприємництва, який володiє, корис�
тується i розпоряджається майном, закрiпленим за ним власни�
ком (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочнос�
тi розпорядження щодо окремих видiв майна згодою власника
у випадках, передбачених цим Кодексом та iншими законами.
Якщо спiввiдносити ч. 1 ст. 136 та ч. 1 ст. 85 ГК, то видно, що в
ст. 85 ГК йдеться про майно, передане саме у власнiсть госпо�
дарського товариства, а не у господарське вiдання. На нашу дум�
ку, зазначену проблему можна розв’язати шляхом внесення змiн
до ч. 1 ст. 85 ГК щодо можливостi закрiплення майна, яке нале�
жить товариству, на iншому речовому правi.

Пропонуємо ст. 85 ГК назвати «Майно господарського това�
риства» i доповнити її ч. 2: «У випадках, передбачених законом,
майно товариства може бути закрiплено за ним на правi госпо&
дарського вiдання або оперативного управлiння».

3.3.5. Çàêîíîäàâ÷å âèçíà÷åííÿ
îðãàíó, ùî ñòâîðþº ÄÕÊ

Зауважимо, що деякi холдинговi компанiї були створенi
на пiдставi указiв Президента України та постанов КМУ, однак
у своїй назвi не мали найменування «холдингова компанiя». Чо�
му практика пiшла таким шляхом, пояснити важко, оскiльки в
Указi Президента України про холдинговi компанiї не було за�
борони щодо використання терміна «державна холдингова ком�
панiя» у найменуваннях пiдприємств, що створювалися не на
пiдставi цього Указу.

Наприклад, з метою полiпшення забезпеченостi потреб Украї�
ни в корисних копалинах, збереження та нарощування потен�
цiалу геологiчних пiдприємств згiдно з Указом Президента Украї�
ни1 була створена Нацiональна акцiонерна компанiя (НАК)
«Надра України». Постановою КМУ до складу компанiї пе�
редано 13 геологорозвiдувальних та спецiалiзованих пiдпри�
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ємств1. Отже, НАК «Надра України» є, по сутi, холдинговою
компанiєю.

Iнодi такi холдинговi компанiї створювалися в обхiд Указу
про холдинги. Так, п. 2 ч. 1 ст. 19 Указу про холдинги забороняв
створювати у процесi корпоратизацiї та приватизацiї холдинговi
компанiї для виробництва та переробки сiльськогосподарської
продукцiї. Однак ДАК «Хлiб України» за своєю структурою є
холдинговою компанiєю, у кожнiй областi України розташованi
в середньому три—чотири її дочiрнiх пiдприємства2.

3.3.6. Ïîðiâíÿííÿ ïîðÿäêó ñòâîðåííÿ ÄÕÊ
çà ÇÓ «Ïðî õîëäèíãîâi êîìïàíi¿ â Óêðà¿íi»
òà Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

Головним спецiальним актом, що регулював порядок
дiяльностi державних холдингових компанiї, було Положення
про холдинговi компанiї, що створюються в процесi корпорати�
зацiї та приватизацiї3, затверджене Указом про холдинги. Воно
визначало порядок створення та дiяльностi холдингових компа�
нiй, що створюються у процесi корпоратизацiї та приватизацiї
пiдприємств, виробничих i науково�виробничих об’єднань, пра�
вовий статус яких ранiше не був приведений у вiдповiднiсть iз
законодавством України.

Порiвняння порядкiв органiзацiї холдингових компанiй, що
створюються за Указом та Законом про холдинговi компанiї,
свiдчить, що є певнi вiдмiнностi мiж ними. Пункт 5 ст. 111 За�
кону про холдинги рекомендував Президентовi України скасу�
вати Указ про холдинги, що, власне i було зроблено 12 липня
2007 р. I, хоча цей Указ втратив чиннiсть, вважаємо за доцiльне
провести аналiз регулювання ним правового становища холдин�
гових компанiй. У Законi про холдинги ДХК можуть бути ви�
ключно ВАТ, не менше 100% акцiй яких належать державi (п. 1
ч. 1 ст. 1), тодi як в Указi про холдинги нiяких перешкод тому,
щоб лише частина акцiй холдингової компанiї належала держа�
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вi, не встановлено. При цьому єдиним акцiонером ДХК вiд мо�
менту її утворення до завершення процедури приватизацiї або
припинення є держава (п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону про холдинги).

Згiдно з Указом про холдинги холдингова компанiя (до ре�
чi, Указ про холдинги навiть не називає їх ДХК) визначалася як
господарюючий суб’єкт, який володiє контрольними пакетами
акцiй iнших, одного або бiльше, господарюючих суб’єктiв. Хол�
дингову компанiю створюють у формi ВАТ шляхом об’єднання
в статутному контрольних пакетiв акцiй дочiрнiх пiдприємств
та iнших активiв (ст. 8 Указу про холдинги). Контрольний па�
кет акцiй визначається не 51% акцiй, а кiлькiсною часткою у ста�
тутному фондi, яка дає право холдинговiй компанiї здiйснювати
фактичний контроль над господарюючим суб’єктом (ч. 2 ст. 2
Указу про холдинги).

Отже, згiдно з Указом холдингом могло бути тiльки ВАТ.
Однак є приклади, коли холдинговi компанiї, всупереч Указу,
створювалися у формi ЗАТ. Зокрема, це ЗАТ «Спецiалiзована
акцiонерна компанiя «Спецексiмстрах», частка держави в якiй
становить 51%1.

Згiдно з п. 2 ч. 6 Указу про холдинги засновниками ДХК у
процесi корпоратизацiї державних пiдприємств мали бути орга�
ни, уповноваженi управляти державним майном, а засновника�
ми ДХК у процесi приватизацiї державних пiдприємств — орга�
ни, уповноваженi управляти державним майном, та/або дер�
жавнi органи приватизацiї вiдповiдно до законодавства. Указом
дозволялося створювати холдинговi компанiї у процесi корпо�
ратизацiї (засновуються пiдприємством або органом, уповно�
важеним управляти державним майном, — ст. 6 Указу про хол�
динги) та приватизацiї (засновуються: державним органом при�
ватизацiї; пiдприємством, що пiдлягає приватизацiї; органом,
уповноваженим управляти державним майном; ВАТ, створеним
вiдповiдно до Указу Президента України «Про корпоратизацiю
пiдприємств» — ст. 14 Указу про холдинги).

Iнiцiатором утворення ДХК у процесi корпоратизацiї за За�
коном про холдинги може бути: державне пiдприємство; орган,
уповноважений управляти державним майном у процесi прива�
тизацiї: державний орган приватизацiї; пiдприємство, щодо яко�
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го прийнято рiшення про приватизацiю; господарськi товариства,
утворенi у процесi корпоратизацiї (п. 4 ст. 6).

Таким чином, перелiк iнiцiаторiв утворення холдингової ком�
панiї, по сутi, залишається незмiнним, але засновниками можуть
бути виключно вiдповiднi державнi органи, тодi як єдиним ак�
цiонером є держава (п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону про холдинги).

Вважаємо, що тут закладена проблема, оскiльки держава з
мiркувань прибутковостi може вирiшити продати частину своїх
акцiй. Наприклад, у холдинговiй компанiї «Луганськтепловоз»
державi належить 76% статутного фонду. На нашу думку, було б
доцiльно, щоб державними визнавалися тi холдинговi компанiї,
контрольний пакет акцiй в яких належить державi.

Вiдмiтимо, що Указ про холдинги досить поверхово регла�
ментував процес створення та дiяльностi холдингової компанiї.
Це спричинило низку зловживань з боку холдингових компанiй,
зокрема, у результатi реструктуризацiї створювалися новi дочiр�
нi пiдприємства, що призводило до виведення державного май�
на з категорiї, що не пiдлягає приватизацiї.

Так, ДАК «Хлiб України» у результатi реструктуризацiї май�
на, переданого йому Євпаторiйським хлiбоприймальним пiдпри�
ємством та Дубенським комбiнатом хлiбопродуктiв, якi згiдно
iз законодавством не пiдлягають приватизацiї, створили два но�
вих дочiрнiх пiдприємства — Захiдно�Кримський елеватор i Бо�
кiймiвський комбiнат хлiбопродуктiв — з метою подальшого
продажу. Таким чином, новостворенi пiдприємства могли бути
приватизованi всупереч iнтересам держави1.

Для запобiгання таким зловживанням до Закону про холдин�
ги внесено прогресивне, на нашу думку, положення, згiдно з яким
акцiї державних холдингових компанiй не можуть бути переда�
нi в управлiння будь�яким особам, а державнi пакети акцiй (ча�
сток, паїв) та державне майно, переданi державою до статутного
фонду державної холдингової компанiї, не можуть бути вiдчу�
женi або перебувати в заставi, використанi для формування ста�
тутних фондiв будь�яких пiдприємств (ч. 9 ст. 6).
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До того ж п. 10 ст. 6 Закону про холдинги забороняє ДХК
вчиняти будь�якi дiї, що можуть призвести до вiдчуження акцiй
(часток, паїв) або майна, внесених до її статутного фонду, до за�
вершення процесу її приватизацiї. Статутний фонд ДХК фор�
мується за рахунок належних державi акцiй (часток, паїв) вiд�
повiдних господарських товариств у встановленому законодав�
ством порядку.

Процес створення холдингової компанiї згiдно iз Законом про
холдинги такий: iнiцiатор утворення ДХК подає органу, упов�
новаженому управляти державним майном, обґрунтування до�
цiльностi її утворення; перелiк пiдприємств та їх структурних
пiдроздiлiв, на базi яких пропонується утворити ДХК та її кор�
поративнi пiдприємства; проект статуту ДХК.

У разi коли iнiцiатором утворення ДХК є орган, уповнова�
жений управляти державним майном, перелiк пiдприємств та їх
структурних пiдроздiлiв, на базi яких пропонується утворити
ДХК та її корпоративнi пiдприємства, i проект статуту держав�
ної холдингової компанiї готує цей орган.

Порядок утворення ДХК затверджений спiльним наказом Мi�
нiстерства економiки України та ФДМУ1. Рiшення про утворен�
ня ДХК в процесi корпоратизацiї та приватизацiї приймає орган,
уповноважений управляти державним майном, та/або державний
орган приватизацiї за погодженням з КМУ (п. 6 ст. 6 Закону про
холдинги). Рiшення щодо утворення холдингової компанiї пого�
джується з КМУ в порядку, передбаченому постановою КМУ2.

На нашу думку, такий порядок, коли саме КМУ погоджує
створення холдингової компанiї, є позитивним для державного
сектору економiки. Рiч у тому, що Указом про холдинги не були
визначенi вимоги до складу компанiй, що створюються, та шля�
хи наповнення їх статутних фондiв вiдповiдно до визначеної ме�
ти дiяльностi. Тому створення компанiй (в окремих випадках)
здiйснювалося з порушенням чинного законодавства. Такi рiшен�
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1 Наказ Мiнiстерства економiки України та Фонду державного майна
України «Про затвердження порядку утворення державних холдингових
компанiй у процесi приватизацiї та корпоратизацiї» вiд 11 серпня 2006 р.
№ 275/1252 // ОВУ. — 2006. — № 36. — Ст. 2516.

2 Постанова КМУ «Про Погодження з Кабiнетом Мiнiстрiв України рi�
шення щодо утворення державних холдингових компанiй у процесi корпора�
тизацiї та приватизацiї» вiд 25 жовтня 2006 р. № 1477 // ОВУ. — 2006. — № 43. —
Ст. 2888.



ня приймалися указами Президента України щодо чотирьох
компанiй; постановами КМУ — щодо двадцяти п’яти; наказами
ФДМУ — щодо двох; наказами мiнiстерств та iнших централь�
них органiв виконавчої влади — щодо трьох. Засновниками ком�
панiй виступили КМУ — щодо восьми компанiй, ФДМУ — щодо
п’яти, мiнiстерства, iншi центральнi виконавчi органи влади —
щодо двадцяти однiєї (з них вiсiм — спiльно з ФДМУ)1.

Згiдно з п. 5 ст. 116 Конституцiї України саме КМУ здiйс�
нює управлiння об’єктами державної власностi вiдповiдно до за�
кону. Пунктом 5 ст. 5 ЗУ «Про управлiння об’єктами державної
власностi» визначено, що КМУ приймає рiшення про створен�
ня, реорганiзацiю та лiквiдацiю господарських структур i визна�
чає центральнi органи виконавчої влади, якi здiйснюють кон�
троль за їх дiяльнiстю2. Таким чином, саме КМУ має приймати
рiшення про створення холдингових компанiй.

3.3.7. Ïðîáëåìà çàáîðîíè ÄÕÊ
áóòè êîðïîðàòèâíèì ïiäïðèºìñòâîì iíøîãî ÄÕÊ

Важливим нововведенням Закону про холдинги є забо�
рона ДХК бути корпоративним пiдприємством iншої холдинго�
вої компанiї (п. 11 ст. 6). До речi, ч. 4 ст. 3 Указу про холдинги
дозволяла холдинговiй компанiї бути дочiрнiм пiдприємством
iнших холдингових компанiй, i на практицi такi випадки трап�
лялися, наприклад, НАК «Надра України», яка має дочiрнє пiд�
приємство ДАХК «Укргеолреммаш», що є холдинговою компа�
нiєю стосовно своїх дочiрнiх пiдприємств3. В економiчнiй теорiї
вважається, що основною метою субхолдингiв (промiжних хол�
дингiв) є пошук конкурентних переваг на товарних ринках та
управлiння товарними та фiнансовими потоками окремих дочiр�
нiх пiдприємств в одному напрямку4.

199

ÏÐÀÂÎÂI ÎÑÍÎÂÈ ÓÏÐÀÂËIÍÍß Â ÕÎËÄÈÍÃÎÂÈÕ ÃÐÓÏÀÕ

1 Звiт Рахункової палати України Про результати перевiрки та аналiзу
фiнансово�господарської дiяльностi державних (нацiональних) акцiонерних i
холдингових компанiй за 2001—2003 роки// http://www.ac�rada.gov.ua/
achamber/control/uk/publish/article/main?art_id=279143&cat_id=32827&s
earch_param=%F5%EE%EB%E4%E8%ED%E3&searchForum=1&searchDoc
catalog=1&searchPublishing=1

2 Постанова КМУ «Про управлiння корпоративними правами держави»
вiд 15 травня 2000 р. № 791 // ОВУ. — 2000. — № 20. — С. 56. — Ст. 827.

3 Дочiрнi пiдприємства НАК «Надра України» // http://www.nadraukrayny.
com.ua/subsidiary_ukr.htm#remmash

4 Данников В. В. Зазнач. праця. — С. 49.



Виходячи з викладеного вважаємо, що державнi холдинговi
компанiї можуть бути дочiрнiми пiдприємствами iнших держав&
них холдингових компанiй. Пропонується п. 11 ст. 6. Закону про
холдинги викласти у такiй редакцiї: «Державна холдингова ком&
панiя може бути корпоративним пiдприємством iншої холдинго&
вої компанiї».

3.3.8. Îñîáëèâîñòi óïðàâëiííÿ
õîëäèíãîâèì êîðïîðàòèâíèì ïàêåòîì àêöié

Треба вказати на деякi особливостi управлiння холдинго�
вим корпоративним пакетом акцiй (часток, паїв) державних хол�
дингових компанiй. Про проведення загальних зборiв акцiонерiв
(учасникiв) корпоративного пiдприємства виконавчий орган та�
кого пiдприємства зобов’язаний письмово повiдомити державну
холдингову компанiю та орган, уповноважений управляти дер�
жавним майном вiдповiдно до вимог законодавства, яке регулює
порядок скликання загальних зборiв (ст. 7 Закону про холдинги).

Повiдомлення про проведення загальних зборiв повинно мiс�
тити такi данi: повне найменування та мiсцезнаходження това�
риства; дата, час i мiсце проведення загальних зборiв; час початку
та закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi
в загальних зборах; перелiк питань, що виносяться на голосу�
вання; спосiб повiдомлення акцiонерiв про змiни в порядку ден�
ному; iншi вiдомостi, передбаченi законодавством.

Важливим положенням Закону про холдинги є обрання дер�
жавною холдинговою компанiєю спiльно з органом, уповнова�
женим управляти державним майном, у порядку, визначеному
КМУ, представника, який буде представляти iнтереси холдин�
гової компанiї на загальних зборах корпоративного пiдприємства
(ч. 3 ст. 7). Згiдно з постановою КМУ «Про Порядок обрання
представника iнтересiв державної холдингової компанiї на за�
гальних зборах корпоративного пiдприємства та надання йому
доручення щодо голосування»» (далi — Постанова), цей пред�
ставник обирається державною холдинговою компанiєю разом
з органом, уповноваженим управляти державним майном (далi —
уповноважений орган).1 Уповноважений орган утворює комiсiю
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1 Постанова КМУ вiд 25 жовтня 2006 р. № 1476 «Про Порядок обрання
представника iнтересiв державної холдингової компанiї на загальних зборах
корпоративного пiдприємства та надання йому доручення щодо голосуван�
ня» // ОВУ. — 2006. — № 43. — Ст. 2887.



з обрання представника (далi — комiсiя) та затверджує її склад
(керiвник уповноваженого органу (голова комiсiї), голова прав�
лiння та голова спостережної ради ДХК). Комiсiя обирає пред�
ставника з числа запропонованих претендентiв простою бiльшiс�
тю голосiв присутнiх на засiданнi. ДХК подає до уповноважено�
го органу пропозицiї для обрання представника не менш як з двох
претендентiв.

Уповноважений орган зобов’язаний прийняти рiшення з кож�
ного питання, внесеного до порядку денного загальних зборiв,
та надати вiдповiдне доручення на голосування представнику в
строки та в порядку, визначенi КМУ. Представник має право бра�
ти участь у загальних зборах тiльки пiсля отримання вiдповiд�
ного доручення на голосування вiд уповноваженого органу.

Щодо безпосереднього управлiння пакетами акцiй корпора�
тивного пiдприємства, то п. 8 ст. 6 Закону про холдинги перед�
бачає, що управлiння пакетами акцiй ДХК здiйснюється вiдпо�
вiдно до законодавства. Норми про управлiння корпоративни�
ми правами держави мiстяться у ГК, ЦК, ЗУ «Про управлiння
об’єктами державної власностi»1 (далi — Закон про управлiння)
та постановi КМУ «Про управлiння корпоративними правами
держави»2.

Закон про управлiння бiльш детально регламентує вiдноси�
ни управлiння корпоративними правами держави. Важливим є
положення Закону про холдинги, згiдно з яким функцiї з управ�
лiння корпоративними правами держави виконуються вiдповiд�
но до цього Закону безпосередньо, без скликання зборiв акцiо�
нерiв, КМУ, ФДМУ, уповноваженими органами управлiння в
разi коли корпоративнi права держави становлять 100% у ста�
тутному фондi господарської органiзацiї (п. 4 ст. 12).

Однак ми не можемо погодитися з нормою п. 8 ст. 11 Закону
про управлiння щодо заборони створення господарських орга�
нiзацiй на базi об’єктiв державної власностi, якщо розмiр кор�
поративних прав держави менше 50% їх статутного фонду. Рiч у
тому, що 421 господарське товариство (31% загальної кiлькос�
тi) мають у статутному капiталi державну частку понад 50%, яка
надає державi право контролю за їх дiяльнiстю, з них 195 госпо�
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дарських товариств (15%) мають державну частку 100%; 440 гос�
подарських товариств (33%) мають державну частку розмiром
вiд 25 до 50% (блокуючий пакет); 482 господарських товариств
(36%) мають державну частку менше 25%1. За таких обставин
повнiстю вiдмовитися вiд неконтрольного пакета акцiй державi
взагалi неможливо. До того ж належнiсть державному холдингу
неконтрольного пакета акцiй дочiрнiх пiдприємств є нормаль�
ним явищем у свiтi. Так, в Австрiйському iндустрiальному хол�
дингу, про який йшлося, у трьох iз п’яти дочiрнiх пiдприємствах
вiдсутнiй контрольний пакет акцiй2.

Виходячи з викладеного п. 8 ст. 12 Закону «Про управлiння
об’єктами державної власностi» пропонуємо виключити.

3.3.9. Ìåõàíiçì «çîëîòî¿ àêöi¿»

При аналiзi правового становища державних холдинго�
вих компанiй ми не можемо не згадати про механiзм «золотої
акцiї», що активно обговорюється в юридичнiй та економiчнiй
лiтературi. Адже держава має пiклуватися не тiльки про майно,
що належить їй на правi власностi, а й про приватизоване май�
но, оскiльки в порядку приватизацiї нерiдко продаються паке�
ти акцiй пiдприємств, що є стратегiчно важливими для держа�
ви, у тому числi i холдингових компанiй.

Уперше «золоту акцiю» було впроваджено в 1980 р. британ�
ським парламентом для управлiння приватизованими пiдпри�
ємствами3. Механiзм «золотої акцiї» впроваджено i активно та
успiшно використовується в багатьох країнах Захiдної Європи
(Нiмеччина, Австрiя, Iталiя, Швецiя, Грецiя, Португалiя), а також
у бiльшостi країн Схiдної Європи та СНГ4. Вiн є досить зручним,
оскiльки дає переважне право державi на управлiння та контроль
в АТ, контрольний пакет акцiй якого їй бiльше не належить.
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тиви // Юридична газета. — 2005. — № 9 // http://www.justinian.com.ua/
narticle.php?id=1524



На розгляд ВРУ подано законопроект, у якому пропонуєть�
ся внести змiни до ГК, ЦК та iнших нормативних актiв з метою
запровадження «золотої акцiї»1 як спецiального права держави,
яке дозволяє забезпечити участь органiв виконавчої влади у ви�
значеному обсязi та на вiдповiдний перiод часу в управлiннi АТ,
якi мають загальнодержавне або стратегiчне значення для еко�
номiки та безпеки держави.

Однак механiзм «золотої акцiї» не такий простий i легкий
для iмплементацiї, як видається на перший погляд. Як справедли�
во зазначено у висновку Головного науково�експертного управ�
лiння ВРУ, Європейський суд (European Court of Justice) з 2002 р.
прийняв низку рiшень, якi визнали, що використання права
«золотої акцiї», яке належить урядам Великої Британiї, Iспа�
нiї, Данiї, Португалiї, Нiдерландiв, Бельгiї у деяких приватних
компанiях, є незаконним, оскiльки створює обмеження у вiльно�
му пересуваннi капiталiв усерединi країн�членiв Союзу, а отже,
не вiдповiдає праву ЄС2.

Однак у цих рiшеннях йшлося про конкретнi юридичнi осо�
би i було визнано, що у Iспанiї не було достатнiх пiдстав засто�
совувати попереднє адмiнiстративне погодження3, а Велика Бри�
танiя зловживала правом виключної (золотої) акцiї4. Однак на
сьогоднi у законодавствi ЄС норми про заборону зловживання
таким правом вiдсутнє, а вiдповiднi змiни до нацiонального за�
конодавства європейських країн внесенi не були.

Натомiсть, американськi економiсти рiзко виступають проти
застосування «золотої акцiї», оскiльки у такий спосiб вiдбува�

203

ÏÐÀÂÎÂI ÎÑÍÎÂÈ ÓÏÐÀÂËIÍÍß Â ÕÎËÄÈÍÃÎÂÈÕ ÃÐÓÏÀÕ
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«золота акцiя») (реєстр. № 8020 вiд 08.08.2005 р) // http://gska2.rada.gov.ua:
7777/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=25240&pf35401=83852

3 Case C�463/00: Commission v Spain// OJ C 158, 05.07.2003, p. 3//http://
eur�lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/c_158/c_15820030705en00030
004.pdf

4 Case C�463/00: Commission v United Kingdom// OJ C 158, 05.07.2003,
p. 4// http://eur�lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/c_158/c_158200307
05en00030004.pdf



ється iнтервенцiя на ринок з боку держави1. Механiзм «золотої
акцiї» притаманний економiкам країн, що розвиваються, напри�
клад, вiн застосовується для деяких приватизованих пiдпри�
ємств Угорщини (Hungarian Oil and Gas (MOL)), Литви (LOT)
та Болгарiї (Bulgatabak)2. Право держави бути володарем «зо�
лотої акцiї» нещодавно запроваджено у Пiвденнiй Кореї3.

У Росiйськiй Федерацiї «золота акцiя» — це спецiальне право
на участь, вiдповiдно, РФ, суб’єктiв РФ та мунiципальних утво�
рень в управлiннi. ФЗ РФ № 123�ФЗ «Про приватизацiю дер�
жавного майна та про основнi принципи приватизацiї мунiци�
пального майна Росiйської Федерацiї», (п. 1.1. ст. 5) указує, що
емiсiя «золотої акцiї» надає її власниковi на строк до трьох ро�
кiв (встановлюється при випуску) право «вето» при ухваленнi
зборами акцiонерiв рiшень: про внесення змiн i доповнень до ста�
туту АТ; про його реорганiзацiю або лiквiдацiю; про його участь в
iнших пiдприємствах i об’єднаннях пiдприємств; про передачу в
заставу або оренду, продаж i вiдчуження iншими способами май�
на, склад якого визначається планом приватизацiї пiдприємства4.

На нашу думку, в Українi доцiльно запровадити механiзм
«золотої акцiї» з таких причин. По�перше, держава мала б ре�
альний механiзм впливу на пiдприємства, що є для неї стратегiч�
но важливими (у тому числi — колишнi ДХК). Таким чином,
держава може не боятися, що важливий об’єкт можуть невигiд�
но продати або спрямувати полiтику пiдприємства в невигiдне
для неї в соцiальному та економiчному планi русло. Суспiльно
значущий характер управлiння державними корпоративними
правами становить мотивацiйну основу встановлення спецiаль�
ного права «золотої акцiї» для держави як суб’єкта корпоратив�
ного управлiння, а позицiя держави як суб’єкта вiдносин влас�
ностi, результати дiяльностi якого є значущими на рiвнi всього
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рации. — 1997. — № 30. — Ст. 3595 // http://wbase.duma.gov.ru/ntc/vdoc.asp?
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товариства, не завжди збiгається з позицiєю ринку, основним при�
значенням якого є забезпечення конкурентоспроможностi суб’єк�
тiв господарювання, тому ефективнiсть макросистеми залежить
вiд її здатностi використовувати механiзми державного та рин�
кового регулювання1.

По�друге, не слiд забувати, що українська культура ринко�
вих вiдносин поки перебуває в станi формування. Її не можна
порiвнювати з європейською чи американською, де певнi моде�
лi партнерських взаємовiдносин уже давно сформувалися. I та
заборона з боку суду ЄС, що є справедливою для розвинутого
ринку Європи, є на сьогоднi передчасною для України. Меха�
нiзм «золотої акцiї» притаманний країнам з економiкою, що роз�
вивається, оскiльки вдало продане пiдприємство ще не означає
реалiзацiю за максимальну цiну. Набагато бiльше значення має
подальша доля пiдприємства, а полiтика, що проводиться хол�
динговою компанiєю на своїх пiдприємствах, може призвести до
соцiальної й економiчної дестабiлiзацiї в багатьох регiонах. При�
мiром, уже почалося скорочення робочих мiсць у тих країнах, де
ранiше були придбанi державнi пiдприємства. За прогнозами най�
бiльше персоналу буде звiльнено на пiдприємствах у Казахста�
нi (50 тис.), Румунiї (18 тис.), Польщi (15 тис.), Чехiї (12 тис.)2.

По�третє, щось на зразок «золотої акцiї» вже iснує в україн�
ському правi. Йдеться про можливiсть розiрвання або визнання
недiйсним на вимогу ФДМУ договору купiвлi�продажу за рi�
шенням суду в разi невиконання покупцем зобов’язань, перед�
бачених цим договором3, а також деяких iнших повноважень i
заборон, що дозволяють впливати на iнвесторiв. Однак не мож�
на не визнати, що на сьогоднi участь держави в управлiннi при�
ватизованими об’єктами набагато менша, нiж за умови викорис�
тання механiзму «золотої акцiї».

Таким чином, ми вважаємо за необхiдне впровадження меха&
нiзму «золотої акцiї» в українському законодавствi.
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3.3.10. Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ
«äåðæàâíà õîëäèíãîâà êîìïàíiÿ»

Насамкiнець визначимо, що означає поняття державна
холдингова компанiя. Ми не згоднi з Л. Винар щодо визначення
державної холдингової компанiї як державного акцiонерного хол�
дингового товариства — юридичної особи приватного права (дер�
жавне акцiонерне товариство), заснованої державою в особi упов�
новаженого органу, яка володiє контрольним пакетом акцiй iн�
ших (одного чи бiльше) акцiонерних товариств i в якiй державi
належить кiлькiсть акцiй, що вiдповiдно до законодавства забез�
печує правомочнiсть вищого органу такого товариства1.

По�перше, вiдмова вiд словосполучення «холдингова компа�
нiя» тiльки через те, що термiн «компанiя» не притаманний зако�
нодавству України, яке стосується юридичних осiб, вбачається
недоцiльною, оскiльки термiни «холдинг» i «компанiя» злилися
в єдине цiле не тiльки у правовiй, а й у суспiльнiй свiдомостi.
По�друге, не зовсiм чiтким є формулювання «забезпечує право�
мочнiсть уповноваженого органу». У чинному законодавствi тако�
го термiна немає, але навiть якщо припустити, що правомочнiсть —
це можливiсть прийняття рiшення, то незрозумiло, про що йдеть�
ся, оскiльки рiшення може прийматися як половиною голосiв, так
i третиною. Тодi для забезпечення правомочностi може слугува�
ти i пакет акцiй, що перевищує 25% вiд акцiй, якi голосують. До
того ж незрозумiло, який саме згадується уповноважений орган —
загальнi збори, наглядова рада, а може, ревiзiйна комiсiя.

Виходячи з викладеного державну холдингову компанiю мож�
на визначити як холдингову компанiю, утворену у формi вiдкри&
того акцiонерного товариства, контрольний пакет акцiй якого
належить державi.

Âèñíîâêè
äî ðîçäiëó 3

Система корпоративного управлiння дозволяє забезпе�
чувати вплив, який прагне здiйснювати холдингова компанiя на
дiяльнiсть дочiрнього пiдприємства, щоб досягти певного еко�
номiчного ефекту. Корпоративне управлiння — це система засо�
бiв i методiв, за допомогою яких учасниками управлiнських вiд�
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носин здiйснюється контроль та спрямовується дiяльнiсть суб’єк�
та господарювання для досягнення певної господарської мети.
У свою чергу, корпоративне управлiння холдинговою групою —
це система засобiв i методiв, за допомогою яких холдинговою ком�
панiєю здiйснюється контроль i спрямовується дiяльнiсть дочiр�
нiх пiдприємств для досягнення певної господарської мети. З ана�
лiзу норм ГК випливає, що холдингова компанiя як власник до�
чiрнього пiдприємства може безпосередньо здiйснювати управ�
лiння його дiяльнiстю.

Основними принципами органiзацiї управлiння холдингови�
ми групами є: поєднання централiзацiї та децентралiзацiї управ�
лiння; координацiя дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; поiнформо�
ванiсть холдингової компанiї про основнi виробничi та фiнансовi
показники дочiрнiх пiдприємств; вiдповiдальнсть холдингової
компанiї за неефективне управлiння дочiрнiми пiдприємства�
ми; формування консолiдованої звiтностi.

Пiд моделями управлiння дiяльністю холдингової групи ми
розумiємо систему правових зв’язкiв, за допомогою яких хол�
дингова компанiя здiйснює управлiння дiяльнiстю своїх дочiр�
нiх пiдприємств. Ми видiляємо вiсiм основних моделей управ�
лiння холдинговою групою. Майно за дочiрнiми пiдприємствами
може закрiплюватися на правi власностi або на правi господар�
ського вiдання.

Особливостi правового статусу ДХК потребують їх особли�
вого правового регулювання. Пiд ДХК ми розумiємо холдингову
компанiю, утворену у формi ВАТ, контрольний пакет акцiй якої
належить державi. Оскiльки на сьогоднi правовий статус ДХК
регулюється по�рiзному одразу двома актами — Законом i Ука�
зом про холдинги, пропонується Указ про холдинги скасувати.

Можна видiлити двi моделi управлiння державними пiд�
приємствами: керування державними пiдприємствами органа�
ми виконавчої влади вiдповiдно до профiлю дiяльностi компа�
нiй та передача пакетiв акцiй державними пiдприємствами че�
рез керування спецiально створеним iнститутам. В Українi дiє
перша модель управлiння.

Проаналiзувавши українське законодавство i законодавство
зарубiжних країн, ми вважаємо за необхiдне впровадження ме�
ханiзму «золотої акцiї» в українське законодавство для забез�
печення впливу держави на стратегiчно важливi пiдприємства
(у тому числi — колишнi ДХК).
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ВИСНОВКИ

Проведене дослiдження правового становища холдингових
компанiй в Українi дозволяє сформулювати висновки:

I

1. Холдинговi компанiї є популярними у свiтовiй економiцi.
Поява холдингових компанiй в Українi зумовлена низкою при�
чин економiчного характеру i привабливiстю органiзацiйно�пра�
вових форм, а також необхiднiстю модифiкацiї старої моделi вер�
тикального управлiння державними пiдприємствами на засадах
ринкової економiки та загальною тенденцiєю країн з перехiдною
економiкою до високої концентрацiї капiталiв.

2. Прототипи холдингових компанiй в Українi iснували у ви�
глядi синдикатiв, картелiв i трестiв у дореволюцiйнi Росiї, об’єд�
нань пiдприємств i виробничих трестiв — у СРСР.

3. На основi комплексного дослiдження правової природи
холдингових компанiй можна видiлити такi їх основнi ознаки:
наявнiсть головної, стосовно дочiрнiх, компанiї, яка здiйснює щодо
них контроль у межах, визначених у законодавствi; холдингова
компанiя стоїть на чолi групи компанiй; холдингова компанiя
здатна впливати на рiшення, що приймаються дочiрньою ком�
панiєю; мiж холдинговою компанiєю i дочiрнiми пiдприємства�
ми встановлюються вiдносини вирiшального контролю; у випад�
ках, прямо передбачених законом, холдингова компанiя несе вiд�
повiдальнiсть за збитки, спричиненi дочiрньому пiдприємству.

Отже, ми пропонуємо таке визначення холдингової компа�
нiї: це господарська органiзацiя (головна компанiя), яка в групi
пiдприємств контролює дочiрнi (iншi) пiдприємства або через
переважну участь в їх статутному фондi, та/або утримання бiль�
шостi голосiв в їх органах управлiння, або в iнший, визначений
в законодавствi, спосiб, здiйснює контроль над дочiрнiм пiдпри�
ємством. Холдингова компанiя разом з дочiрнiми пiдприємства�
ми утворює холдингову групу.

4. Холдингова компанiя вiдрiзняється вiд об’єднань пiдпри�
ємств вiдсутнiстю статусу юридичної особи в холдинговiй групi
та встановленням контролю над дочiрнiми пiдприємствами. Ро�
сiйська ФПГ є видом холдингової компанiї, а українська ПФГ —
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складним видом об’єднання пiдприємств без створення юридич�
ної особи.

5. У роботi класифiковано холдинговi компанiї за такими
критерiями: 1) залежно вiд ступеня контролю, який холдингова
компанiя справляє на залежнi i дочiрнi пiдприємства (впливо�
ва, контролююча, батькiвська); 2) залежно вiд мети створення
холдингової компанiї (чистi та змiшанi); 3) залежно вiд галу�
зевої приналежностi холдингової компанiї (галузевi та мiжгалу�
зевi); 4) за напрямом iнтеграцiї (вертикальнi та горизонтальнi);
5) за шляхом виникнення контролю в холдинговiй групi (статут�
нi, за договором, фактичнi); 6) за способом здiйснення контролю
(холдинговi компанiї з прямим i непрямим контролем); 7) залеж�
но вiд титулу власностi, на якому за холдинговою компанiєю за�
крiплюється майно (державнi, комунальнi та приватнi); 8) залеж�
но вiд складностi побудови та наявностi рiвнiв у холдинговiй
групi (основна та промiжна холдингова компанiя (субхолдинг);
9) залежно вiд територiальної дiяльностi (нацiональнi та мiжна�
цiональнi холдинговi компанiї).

6. Такi особливостi холдингових вiдносин, як контроль од�
ного суб’єкта над iншим, фактична юридична нерiвнiсть та їх
органiзацiя не на засадах рiвностi, а на принципах панування та
пiдкорення, вiдсутнiсть всерединi групи специфiчного суб’єкта —
органу державної влади, дають нам пiдстави класифiкувати їх
як господарськi вiдносини. Холдинговi правовiдносини мають
характер корпоративних та органiзацiйно�господарських вiдно�
син. Холдингова компанiя та її дочiрнi пiдприємства мають вза�
ємнi права та обов’язки.

Холдинговi правовiдносини можна визначити як врегульо�
ванi нормами права господарськi вiдносини, якi виникають у
сферi взаємодiї учасникiв холдингової групи, яка (взаємодiя)
випливає з контролю холдингової компанiї над її дочiрнiми пiд�
приємствами, а також як вiдносини учасникiв холдингової гру�
пи з iншими особами, якi характеризують належнiсть останнiх
до холдингової групи. Холдинговi вiдносини можуть бути внут�
рiшнiми i зовнiшнiми.

Пропонуємо у законодавствi всi суб’єкти господарювання, що
контролюють iншi пiдприємства, називати холдинговими ком�
панiями, а пiдконтрольнi пiдприємства — дочiрнiми.

7. На основi аналiзу українського i зарубiжного законодав�
ства нами визначено, що критерiєм вiдмежування холдингових
компанiй вiд iнших правових конструкцiй є контроль. Контроль
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у холдинговiй групi — це можливiсть холдингової компанiї впли�
вати на прийняття рiшення дочiрнiми пiдприємствами. Контроль
у холдингових групах є частиною загального корпоративного
контролю, що здiйснюється органами i власниками господарсько�
го товариства.

8. Вiдмiтимо, що «контроль» i «управлiння» холдинговою
групою не є тотожними поняттями. Ми виходимо з того, що кон�
троль є первiсним, оскiльки спочатку холдингова компанiя отри�
мує можливiсть забезпечувати вирiшальний вплив на прийнят�
тя рiшення щодо дiяльностi дочiрнього пiдприємства.

Вважаємо, що контроль холдингової компанiї над її дочiрнi�
ми пiдприємствами може виникати в силу: 1) переважної участi
в статутному капiталi дочiрнього пiдприємства; 2) безпосеред�
нього управлiння органами холдингової компанiї дiяльнiстю до�
чiрнiх пiдприємств; 3) укладення договору про пiдпорядкування;
4) iнших обставин, за яких фактично виникає контроль.

9. Холдинговi компанiї можуть створюватися шляхом послi�
довної органiзацiї товариств i наступним їх приєднанням до гру�
пи. При створеннi холдингової групи утворюється група в цiло�
му — як холдингова компанiя i дочiрнi(є) пiдприємства(о), а при
створеннi дочiрнiх (залежних) пiдприємств створюються новi
дочiрнi чи залежнi пiдприємства, причому вже створенi холдин�
гова компанiя i дочiрнi пiдприємства залишаються незмiнними
в межах групи, до якої приєднуються новi члени.

Можна видiлити чотири основних способи створення дочiр�
нiх пiдприємств: заснування дочiрнiх пiдприємств корпоратив�
ного типу; заснування дочiрнiх пiдприємств унiтарного типу;
перехiд до холдингової компанiї переважної участi в статутно�
му фондi та/або загальних зборах чи iнших органах управлiння
дочiрнього пiдприємства; реорганiзацiя ранiше створених суб’єк�
тiв господарювання у дочiрнi пiдприємства.

10. Корпоративний контроль холдинговою компанiєю обме�
жується з боку законодавця. Зокрема, це стосується ведення кон�
солiдованої звiтностi, дотримання законодавства про захист еко�
номiчної конкуренцiї та вiдповiдальностi холдингової компанiї.

Оскiльки холдингова компанiя через систему корпоративно�
го управлiння може призвести до негативної економiчної ситуа�
цiї у дочiрньому пiдприємствi (укладення невигiдних угод, банк�
рутство), то необхiднi гарантiї, за допомогою яких холдингова
компанiя вiдшкодує збитки як цьому пiдприємству, так i його кре�
диторам. Такi гарантiї мають подвiйну природу: вони мають пре�
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вентивний характер, а їх компенсацiйна функцiя дозволяє забез�
печити приватнi iнтереси кредиторiв i дочiрнього пiдприємства.

11. У монографiї корпоративне управлiння визначено як си�
стема засобiв i методiв, за допомогою яких учасниками управлiн�
ських вiдносин здiйснюється контроль та спрямовується дiяль�
нiсть суб’єкта господарювання для досягнення певної господар�
ської мети. Корпоративне управлiння буває двох видiв: управлiння
дiяльнiстю органами товариства та його посадовими особами i
управлiння, що здiйснюється власником. З аналiзу норм ГК ви�
пливає, що холдингова компанiя як власник дочiрнього пiдпри�
ємства може безпосередньо здiйснювати управлiння її дiяльнiстю.

Учасниками корпоративного управлiння у холдинговiй гру�
пi є: 1) холдингова компанiя; 2) дочiрнi пiдприємства; 3) органи
управлiння та колективи учасникiв холдингової групи; 4) дер�
жавнi органи, якi в силу своїх повноважень можуть управляти
дiяльнiстю учасникiв холдингової групи.

Основними принципами органiзацiї управлiння холдингови�
ми групами є: поєднання централiзацiї та децентралiзацiї управ�
лiння; координацiя дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; поiнфор�
мованiсть холдингової компанiї про основнi виробничi та фi�
нансовi показники дочiрнiх пiдприємств; вiдповiдальнiсть хол�
дингової компанiї за неефективне управлiння дочiрнiми пiдпри�
ємствами; формування консолiдованої звiтностi.

12. Пiд моделями управлiння дiяльнiстю холдингової групи
авторкою розумiється система правових зв’язкiв, за допомогою
яких холдингова компанiя здiйснює управлiння дiяльнiстю своїх
дочiрнiх пiдприємств.

У роботi видiлено та дослiджено вiсiм основних моделей
управлiння холдинговою групою: управлiння в силу володiння
контрольним пакетом акцiй; безпосереднє управлiння органами
холдингової компанiї дiяльнiстю дочiрнього пiдприємства через
дачу обов’язкових для виконання приписiв; затвердження поло�
жень про показники дочiрнього пiдприємства; укладення дого�
вору про пiдпорядкування мiж холдинговою компанiєю та дочiр�
нiм пiдприємством, укладення договору на право дачi обов’яз�
кових для виконання вказiвок; наявнiсть управляючої компанiї
в холдинговiй групi; договiр про передачу повноважень одноосо�
бовому виконавчому органу; надання консультацiйних послуг.

13. Встановлено, що майно за дочiрнiми пiдприємствами мо�
же закрiплюватися на правi власностi або на правi господарсько�
го вiдання.
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14. Встановлено, що особливостi ДХК потребують особли�
вого регулювання їх правового становища. Пiд ДХК розумiється
холдингова компанiя, утворена у формi ВАТ, контрольний па�
кет акцiй якої належить державi.

II

1. Пропонуємо викласти поняття дочiрнього пiдприємства
в Державному класифiкаторi у вiдповiдностi до ст. 126 ГК: «До&
чiрнє пiдприємство — це суб’єкт господарювання, який контро&
люється холдинговою компанiєю».

2. Пропонуємо викласти ч. 8 ст. 63 ГК у такiй редакцiї: «У ви&
падках iснування вiдносин контролю, передбачених статтею 126
цього Кодексу, пiдприємство визнається дочiрнiм».

3. Пропонуємо ст. 85 ГК назвати «Майно господарського то&
вариства» i доповнити її ч. 2: «У випадках, передбачених зако&
ном, майно товариства може бути закрiплено за ним на правi гос&
подарського вiдання або оперативного управлiння».

4. Пропонуємо ст. 126 ГК викласти у такiй редакцiї:
«Ст. 126. Холдинговi компанiї
1. Холдингова компанiя — господарська органiзацiя (головна

компанiя), яка в групi пiдприємств контролює дочiрнє(i) пiдпри&
ємство(а). Холдингова компанiя разом з дочiрнiм(и) пiдприєм&
ством(ами) утворює холдингову групу.

Контроль у холдинговiй групi — це можливiсть холдингової
компанiї забезпечувати вирiшальний вплив на прийняття рiшен&
ня дочiрнiм пiдприємством, що здiйснюється у випадках, перед&
бачених законодавством.

Контроль мiж пiдприємствами може справлятися, якщо хол&
дингова компанiя: 1) має переважну участь у статутному фондi
дочiрнього пiдприємства; 2) утримує бiльшiсть голосiв в його ви&
борних органах чи посади голови виконавчого органу або спостереж&
ної ради, або головного бухгалтера; 3) має право призначати та
звiльняти бiльшiсть членiв виконавчого та/або контролюючих орга&
нiв дочiрнього пiдприємства; 4) є господарським об’єднанням, i право
контролю за дiяльнiстю його учасникiв делеговано останнiм; 5) мiж
ними укладено договiр про пiдпорядкування. Якщо дочiрнє пiдприєм&
ство (субхолдинг) контролює iнше дочiрнє пiдприємство, то остан&
нє визнається дочiрнiм стосовно холдингової компанiї субхолдингу.

2. У випадках, передбачених законом, вiдносини контролю мо&
жуть встановлюватися за умови отримання згоди вiдповiдних
органiв АМУ.
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3. Вiдносини контролю можуть бути встановленi у судовому
порядку, якщо мiж пiдприємствами фактично виникли вiдноси&
ни контролю.

4. Управлiння холдинговою групою здiйснює холдингова ком&
панiя, якщо це передбачено договором чи статутом.

Мiж холдинговою компанiєю та дочiрнiми пiдприємствами
може бути укладено договiр про пiдпорядкування. Такий договiр
має бути затверджений загальними зборами або спостережною
радою дочiрнього пiдприємства.

Холдингова компанiя має право затверджувати економiчнi
показники пiдприємства та встановлювати штрафнi та опера&
тивно&господарськi санкцiї за їх невиконання.

5. Якщо з вини холдингової компанiї дочiрнiм пiдприємством
було укладено (здiйснено) невигiднi для нього угоди (операцiї), то
холдингова компанiя повинна компенсувати завданi учасникам
дочiрнього пiдприємства збитки

Холдингова компанiя несе солiдарну вiдповiдальнiсть за уго&
дами, укладеними дочiрнiм пiдприємством за вказiвками холдин&
гової компанiї.

6. Якщо з вини холдингової компанiї дочiрнє пiдприємство опи&
ниться у станi неплатоспроможностi i буде визнано банкрутом,
то субсидiарну вiдповiдальнiсть перед його кредиторами нестиме
холдингова компанiя».

5. Пропонується ст. 136 ГК доповнити такою частиною: «Роз&
порядження основними фондами та цiнними паперами пiдпри&
ємства, за яким майно закрiплюється на правi господарського вi&
дання, здiйснюється за згодою власника майна, якщо це передба&
чено установчими документами пiдприємства».

6. Пропонуємо п. «д» ч. 5 ст. 41 Закону України «Про госпо�
дарськi товариства» викласти у такiй редакцiї: «затвердження
рiчних результатiв дiяльностi акцiонерного товариства та його
унiтарних дочiрнiх пiдприємств».

7. Пропонується Проект ЗУ «Про акцiонернi товариства» вiд
21 жовтня 2005 р. № 8326 (далi — Проект) доповнити таким: «Ак&
цiонернi товариства можуть створювати унiтарнi дочiрнi пiд&
приємства». Пропонується залишити всi повноваження власника
щодо дочiрнiх пiдприємств, передбаченi в чинному Законi Украї&
ни «Про господарськi товариства».

Пропонується в законодавствi вживати єдине поняття «кон�
трольний пакет акцiй», а п. 7 ч. 1 ст. 2 Проекту викласти в та�
кiй редакцiї: «контрольний пакет акцiй — пакет акцiй у розмi&
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рi 50% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй плюс одна акцiя
i бiльше».

Пропонується у п. 8 ч. 1 ст. 1 замiнити термiн «контроль»
на «залежнiсть» з наступною замiною цього термiна в усьому
текстi Проекту.

Пропонуємо у Проектi передбачити положення щодо укла�
дення договору про передачу повноважень одноособовому ви�
конавчому органу.

8. Для усунення суперечностей законодавчої бази у сферi
консолiдацiї фiнансових звiтiв пропонуємо привести П(с) БУ в
Українi у вiдповiднiсть з вимогами директив i регламентiв ЄС.

9. Пропонуємо ст. 24 ЗУ «Про захист економiчної конкурен�
цiї» доповнити такою частиною: «Пiд певним ринком у пунктi 2
частини 1 цiєї статтi слiд розумiти ринок товарiв, що охоплює
всю продукцiю та/або послуги, котрi можуть бути розцiненi
споживачем як взаємозамiннi або доповнюючi внаслiдок харак&
теристик продукцiї, їх цiни та їх використання».

10. Вважаємо за необхiдне впровадження механiзму «золо�
тої акцiї» в ЗУ «Про управлiння об’єктами державної власнос�
тi» для забезпечення впливу держави на стратегiчно важливi пiд�
приємства (у тому числi колишнi ДХК).

Пропонується п. 11 ст. 6. ЗУ «Про холдинговi компанiї в
Українi» викласти у такiй редакцiї: «Державна холдингова ком&
панiя може бути корпоративним пiдприємством iншої холдинго&
вої компанiї».

11. Оскiльки на сьогоднi правовий статус ДХК регулюється
по�рiзному одразу двома актами — Законом i Указом про хол�
динги, пропонується Указ про холдинги якомога швидше ска�
сувати.

12. На нашу думку, було б доцiльно, щоб державними ви�
знавалися тi компанiї, контрольний пакет акцiй у яких належить
державi. Тому пропонуємо п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про
холдинговi компанiї в Українi» викласти у такiй редакцiї: «дер&
жавна холдингова компанiя — холдингова компанiя, утворена у
формi вiдкритого акцiонерного товариства, контрольний пакет
акцiй якої належить державi».

13. Аналiз практики i зарубiжного законодавства свiдчить,
що належнiсть державi пакета акцiй меншого, нiж контрольний,
є прийнятним. Тому пропонуємо виключити п. 8 ст. 12 Проекту
ЗУ «Про управлiння об’єктами державної власностi».
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Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðò) áóõãàëòåðñüêîãî îáëiêó 4 «Çâiò ïðî ðóõ
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àêöiîíåðíèìè òîâàðèñòâàìè òà ïiäïðèºìñòâàìè — åìiòåíòàìè
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çáåðiãà÷à öiííèõ ïàïåðiâ, òà ïîäàííÿ âiäïîâiäíèõ äîêóìåíòiâ äî Äåð-
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Ïîñòàíîâëåíèå Öåíòðàëüíîãî Èñïîëíèòåëüíîãî Êîìèòåòà è
Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Ñîþçà ÑÑÐ «Îá óòâåðæäåíèè ïî-
ëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîìûøëåííûõ òðåñòàõ» îò 29 èþíÿ
1927 ã. // Ñîâåòñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî. — 1927. — ¹ 39. — Ñò. 391.

Ïîñòàíîâëåíèå Öåíòðàëüíîãî Èñïîëíèòåëüíîãî Êîìèòåòà è
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1991 ã. // Âåäîìîñòè Âåðõîâíîãî Ñîâåòà. — 1991. — ¹ 26. — Ñò. 733.
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ïî ðåàëèçàöèè ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè ïðè ïðèâàòèçàöèè ãî-
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