
План практичного заняття №2 (06/12 19:30)
“Корпоративні права та обов’язки учасника ТОВ”

Теоретичні питання (формат обговорення та дискусії)

1. Види корпоративних прав та обов’язків
2. Межі здійснення корпоративних прав учасників товариств з обмеженою

відповідальністю.
3. Порядок виплати дивідендів учасникам товариста з обмеженою

відповідальністю. Обмеження на виплату дивідендів.
4. Зловживання корпоративними правами учасників товариста з обмеженою

відповідальністю.
5. Корпоративні інтереси учасників товариста з обмеженою відповідальністю.
6. Конфлікт корпоративних інтересів учасників товариста з обмеженою

відповідальністю.
7. Корпоративні обов’язки учасників товариста з обмеженою відповідальністю.

Практичні завдання
1. Знайдіть або запропонуйте у статуті ТОВ положення, які в тій чи іншій мірі

правомірно визначатимуть межі корпоративних прав учасника ТОВ. За
можливості, запропонуйте правомірні механізми обмеження тих чи інших
корпоративних прав учасника ТОВ. Кожен студент повинен на занятті
продемонструвати власний варіант спроектованих положень.

2. Як на виплату дивідендів впливають наступні фактори:
- зниження рівня прибутку товариства?
- загальна зміна фінансової ситуації в країні?
- збільшення кредиторської заборгованості?

Проаналізуйте судове рішення за посиланням:
https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/86502742 Висловіть власну позицію
щодо обмеження права на виплату дивідендів. Яким чином локальні акти
нормотворення можуть захистити права учасника ТОВ від ситуації, що склалась в
судовому рішенні?

3. Проаналізуйте нижченаведені ситуації та визначте чи має місце таке явище як
“зловживання корпоративними правами”.

https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/86502742


- зловживання правом вимоги про проведення позачергових загальних зборів

(включення до порядку денного питання про ініціювання зміни органів

управління господарського товариства);

- подання скарг у відповідні державні органи з проханням проведення різних

перевірок щодо господарського товариства, його посадових осіб та інших

акціонерів;

- ініціювання вжиття заходів щодо забезпечення позову (неспівмірного з

позовними вимогами) шляхом арешту активів товариства перед вчиненням

важливих для нього угод з цими активами;

- використання будь-яких незначних порушень господарського товариства.

Наприклад,  запізнення подачі фінансової звітності на один день

- пред'явлення позовів, в основі яких лежать фальсифіковані підстави;

безпідставне судове оскарження рішень і дій органів управління господарського

товариства тощо.

Запропонуйте власні механізми попередження такого явища як “зловживання

корпоративними правами”. Яка межа між поняттями “реалізація прав” та

“зловживання правами”?

4. Опрацюйте рішення Великої Палати ВС щодо розуміння правової проблеми

“порушення корпоративних прав учасника ТОВ”

https://reyestr.court.gov.ua/Review/90932704?fbclid=IwAR28q1SXMu3AceYZ8C05

S0BjqkP2mzN0jdnR7Ko4PEEumqQwJ_YBRbZu9Kg

Змоделюйте власні ситуації, коли укладення тих чи інших договорів в господарській

діяльності ТОВ можуть призводити до порушення корпоративних прав учасника ТОВ.

Які механізми недопущення порушень корпоративних прав ТОВ ви можете

запропонувати?

5. У справі № 916/767/18 Касаційний господарський суд визнав недійсним

обов’язок учасників забезпечити надання банківської гарантії для компанії, адже

він не передбачений законом і по суті є додатковою відповідальністю учасника

за зобов’язаннями ТОВ.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/90932704?fbclid=IwAR28q1SXMu3AceYZ8C05S0BjqkP2mzN0jdnR7Ko4PEEumqQwJ_YBRbZu9Kg
https://reyestr.court.gov.ua/Review/90932704?fbclid=IwAR28q1SXMu3AceYZ8C05S0BjqkP2mzN0jdnR7Ko4PEEumqQwJ_YBRbZu9Kg
https://reyestr.court.gov.ua/Review/93437530


Проаналізуйте судове рішення на предмет правомірності включення окремих

корпоративних обов’язків в статут. Чи було б судове рішення іншим у разі

закріплення такого обов’язку в корпоративному договорі?


