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У цій статті ми розглянемо 
дві конфліктні ситуації за учас-
ті компаній та їхніх директорів, 
які хотіли привласнити собі кор-
поративні можливості компа-
ній, а також подивимося на те, 
як ці конфлікти вирішувалися 
судами, проаналізуємо, наскіль-
ки добросовісно суди тлумачили 
право, що належало застосува-
ти для вирішення цих конфлік-
тів, вивчимо межі дозволеного 
українським правом захисту ін-
тересів компаній від бізнесових 
крадіжок, а також зробимо ви-
сновки про ефективність укра-
їнського права в питаннях вирі-
шення зазначених конфліктів. 

Конфлікт № 1 
А. займав посаду директора 

компанії «Маяк», яка надавала 
послуги диспетчерської служ-
би таксі, відомої споживачам за 
номером телефону, який було 
легко запам’ятати: 777-0000. 
У червні А. направив місцевій 
філії Укртелекому листа, в яко-
му просив розірвати договір, на 
підставі якого «Маяк» викорис-
товував зазначений номер теле-
фону. Після того як договір було 
розірвано, А. звільнився із «Ма-
яка» і очолив «Інформаційну 
Агенцію «Бригада» – компанію, 

в якій А. був єдиним засновни-
ком. У липні А. оформив права 
на відомий номер телефону на 
«Бригаду», уклавши відповід-
ний договір із Укртелекомом. У 
серпні «Маяк» звернувся до ра-
йонного і господарського судів 
із позовами до А., Укртелекому 
та «Бригади», вимагаючи визна-
ння укладених договорів недій-
сними і відшкодування збитків. 

Конфлікт № 2 
К. був відомим спеціалістом 

у галузі будівництва газових 
трубопроводів, і конструктор-
ське бюро IDC Ltd запропону-
вало К. посаду генерального 
директора, з огляду на його ре-
путацію і ділові зв’язки на цьо-
му ринку. Основною задачею 
К. був пошук нових клієнтів і 
замовлень для Бюро. У люто-
му К. обійняв запропоновану 
йому посаду. У травні того ж 
року певна газотранспортна 
компанія запросила Бюро нада-
ти пропозицію на проектуван-
ня чотирьох газових сховищ. К. 
розпочав переговори із газовою 
компанією у якості директора 
Бюро. Незважаючи на те, що пе-
реговори виявилися неуспішни-
ми, Бюро не втрачало надію на 
отримання замовлення. Поза 

тим у червні замовник звер-
нувся до К. особисто, цікавля-
чись у нього, чи є у К. інтерес 
виступити незалежним консуль-
тантом на проекті. Замовник 
дав зрозуміти К., що той може 
отримати контракт незалежно-
го консультанта лише якщо він 
звільниться з Бюро. Під час зу-
стрічі К. було повідомлено про 
деякі нові аспекти проекту, про 
які раніше замовник не згаду-
вав. К. приховав цю нову ін-
формацію від Бюро і невдовзі 
звернувся до Бюро із проханням 
про звільнення, посилаючись на 

погіршення стану здоров’я. У 
серпні це прохання було задово-
лено, того ж місяця К. уклав не-
залежний контракт із газотран-
спортною компанією. Пізніше 
в суді Бюро стверджувало, що 
якби воно мало додаткову ін-
формацію, яку К. приховав від 
Бюро, Бюро мало би усі шан-
си отримати вигідний контр-
акт. Компанія це заперечувала, 
оскільки для них було з само-
го початку зрозуміло, що про-
позиція Бюро не була і ніколи 
не буде конкурентною. Бюро 
також стверджувало, що якби 
вони знали про зміст закуліс-
них переговорів між К. і замов-
ником, вони ніколи б не пого-
дилися звільнити К. У Бюро 
були впевнені, що замовник 

був би вимушений звернути-
ся до Бюро, якщо К. відмовився 
б укладати сепаратний контр-
акт із замовником. Дізнавшись 
про існування цього сепаратно-
го контракту, Бюро звернулось 
до К. із позовом про відшкоду-
вання збитків. 

Події першого конфлікту від-
бувались у 2009 р. в Україні, а 
другого – у далекому 1969 р. у 
Великобританії. Обидва вони 
схожі в тому, що директори ви-
користовували у власних інтер-
есах ділові можливості, якими 
могли б скористатися компанії, 
на які вони працювали. Різниця 
між справами полягає у тому, 
що К. не відбирав у Бюро його 
існуючий бізнес і прийняв про-
позицію, яку замовник ніколи 
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не робив самому Бюро, а зро-
бив йому особисто. Директор 
же української компанії пере-
направив потік існуючих замов-
лень компанії, в якій він працю-
вав, на свою власну компанію, 
тобто діяв значно нахабніше і 
безсоромніше. Утім, усі позови 
українського позивача до ко-
лишнього директора були від-
хилені1, позов же англійського 
конструкторського бюро був за-
доволений повністю, і його ко-
лишній директор був вимуше-
ний сплатити бюро весь дохід, 
який він отримав від свого не-
залежного контракту2. Ця спра-
ва увійшла до всіх підручників 
з англійського права компаній 
як хрестоматійна3. 

Далі у цій статті ми дійдемо 
парадоксального висновку, що 
хоча українські суди і розгляда-
ли позов «Маяка» не зовсім до-
бросовісно і проігнорували ба-
гато влучних доводів позивача, 
тим не менше українське право 
зовсім не пристосоване до за-
хисту позивача в ситуації кра-
діжки у нього його бізнес-мож-
ливостей, а відтак позивач був 
би приречений програти свої 
позови, навіть якби б суди були 
справді зацікавлені в захисті 
його інтересів. 

Українські суди сконцентру-
вали свою увагу на тому, щоб 
з’ясувати, по-перше, чи переви-
щив директор надані йому ста-
тутом компанії повноваження, 
і, по-друге, чи має позивач пра-
во на відшкодування упущеної 
вигоди і чи не обмежене пра-
во позивача лише «прямою дій-
сною шкодою». 

На обидва питання суди ціл-
ком правильно відповіли «ні». 
Суди встановили, що статут не 
обмежував повноваження ди-
ректора на розірвання контр-
актів із контрагентами, якщо 
вартість цих контрактів була та-
кою ж незначною, якою була 
вартість контракту з Укртеле-
комом на обслуговування те-
лефонного номера. Суди також 
керувалися тим, що між пози-
вачем і його колишнім дирек-
тором було укладено трудовий 
контракт, а відтак на ці відно-
сини поширювались норми 

трудового права, відповідно до 
норм якого працівник, у тому 
числі керівник, відповідає пе-
ред роботодавцем лише в межах 
прямої дійсної шкоди4. Декіль-
ка сотень тисяч гривень, на які 
позивач посилався як на втраче-
ний дохід, є лише упущеною ви-
годою, і «прямою дійсною шко-
дою» не можуть вважатися. До 
того ж навіть якби позивач і 
міг довести пряму дійсну шко-
ду, керівник не є тією особою, з 
якою можна укласти контракт 
про повну матеріальну відпові-
дальність, а відтак розмір його 
матеріальної відповідальності 
обмежується розміром серед-
ньомісячного заробітку5.

Позивач намагався вико-
ристати аргумент про те, що 
номер телефону був немате-
ріальним активом, у розви-
ток якого позивав вклав зна-
чні кошти і який мав суттєву 
вартість для бізнесу позивача. 
Він стверджував, що відомий 
його споживачам номер теле-
фону є основним активом бізне-
су диспетчерської служби таксі. 
Однак суд не зрозумів (або не 
захотів зрозуміти) цього аргу-
менту, посилаючись на те, що 
номерний ресурс є власністю 
Укртелекому, і в «основні засо-
би позивача не вводився», відчу-
ження основних засобів не від-
бувалося, натомість номерний 
ресурс «був лише повернений 
його власнику, тобто Укртеле-
кому». Отже навіть якби пози-
вач і довів, що вартість номера 
телефону для бізнесу позивача 
становила більш ніж 50% акти-
вів позивача, суд не сприйняв 
би аргумент про те, що номер 
є активом, що був відчужений. 

Далі ми покажемо, що на-
віть успішне використання ар-
гументу про перевищення по-
вноважень – аргументу, який є 
найбільш зрозумілим для укра-
їнського судді, – не дозволила 
б позивачу досягти його цілей. 
Однак зараз ми звернемося до 
інших аргументів, які суд не до-
слідив і які є значно вагоміши-
ми для вирішення цього спору. 
Ми дамо відповідь на питання, 
чи діяв колишній директор під-
приємства «Маяк» добросовісно 

і в інтересах компанії, адже 
обов’язок діяти саме так пря-
мо покладений на директорів 
законом6. Українські суди уни-
кають досліджувати подібні пи-
тання, оскільки вважають, що 
«інтереси компанії» і «добросо-
вісність» – це абстрактні речі, в 
дослідженні яких відсутні фор-
малістичні критерії, на які вони 
звикли покладатися. На нашу 
думку, суди дарма ухиляються 
від дослідження цих питань, 
оскільки Національна комі-
сія з цінних паперів і фондово-
го рику (Комісія) у загальних 
рисах, але розтлумачила зміст 
цих термінів у їх застосуванні до 
корпоративних відносин, і суди 
могли в своїй роботі викорис-
тати ці напрацювання Комісії. 

Обов’язок діяти в інтересах 
компанії є нічим іншим, ніж 
обов’язком лояльності дирек-
тора по відношенню до компа-
нії7. У літературі цей обов’язок 
називають «базовим принци-
пом поведінки управляючих»8. 
Відповідно, зміст принципу ло-
яльності розкривається у роз-
роблених Комісією Принципах 
корпоративного управління9. 
Зокрема, у документі вказу-
ється, що обов’язок посадових 
осіб органів товариства поля-
гає в тому, що вони «не пови-
нні використовувати у власних 
інтересах ділові можливості то-
вариства» (п. 3.3.3), а також що 
вони «протягом перебування на 

посаді не повинні засновувати 
або брати участь у підприєм-
ствах, які конкурують з това-
риством» (п. 3.3.4). Відповідач 
у справі, напевно, був би зди-
вований дізнавшись про зміст 
передбаченого законом свого 
обов’язку щодо позивача, адже 
у відзиві на позов він зазначав, 
що «справжня причина» позову 
«полягає у помсті колишньому 
директорові, який почав само-
стійну підприємницьку діяль-
ність та заснував підприєм-
ство-конкурента». Ця цитата 
із рішення суду може виклика-
ти лише сумну посмішку (адже 
відповідач сам фактично дослів-
но розписується в порушенні 
принципу лояльності), але вона 
яскраво демонструє необізна-
ність і директорів, і українських 
суддів зі змістом обов’язків ди-
ректорів по відношенню до ком-
паній. Насправді ці обов’язки 
не обмежуються діями у меж-
ах повноважень, передбачених 
статутом, вони, як ми встано-
вили, є значно ширшими. Оче-
видно, що відповідач не тільки 
порушив свій обов’язок діяти 
в інтересах позивача, але й не 
знав про зміст цього обов’язку, 
чим порушив ще один обов’язок 
щодо компанії-позивача, а саме: 
діяти розумно.

Чи мав право суд, встановив-
ши факт порушення відповіда-
чем його обов’язків щодо ком-
панії, стягнути з відповідача 

втрачену вигоду позивача, а 
також розірвати оскаржувані 
угоди як недійсні? Відповідь на 
ці питання була ключовою для 
вирішення цього та інших по-
дібних корпоративних спорів. 

Ми мусимо визнати, що на 
обидва питання відповідь має 
бути негативною. 

1. Збитки. Корпоративне 
право України містить поси-
лання на «закон»10, відповідно 
до якого мають вирішуватися 
питання відшкодування збит-
ків завданих недобросовісни-
ми діями директорів. Жоден 
інший «закон», окрім Кодек-
су закону про працю, зазначе-
ні питання не регулює. Ми вже 
бачили, що КЗПП не допускає 
покладання відповідальності 
за упущену вигоду на директо-
рів, а також значно обмежує цю 
відповідальність.  Така норма, 
як, безумовно, й інші парадок-
си, що породжуються застосу-
ванням трудового законодав-
ства до вищого менеджменту, 
є атавізмом радянської епохи, 
від неї давно відмовились там, 
де вона була народжена – у Ро-
сії11. На жаль, у проекті Трудо-
вого кодексу України, що зна-
ходиться на розгляді Верховної 
Ради України, більшість поло-
жень щодо матеріальної відпо-
відальності керівників залиши-
лася незмінною12.

2. Недійсність договорів. 
Можна стверджувати, що 
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8. Там само.
9. Затверджені рішенням ДКЦПФР № 571 від 11.12.2003 р.
10. Частина 2 статті 63 Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Відповідно до ст. 69 Закону РФ «Про акціонерні товариства» на відносини між товариством та членами виконавчого 
органу дія законодавства про працю поширюється в частині, що не суперечить положенням Закону про АТ. 
Ухвалою від 21 грудня 2011 року Вищий арбітражний суд РФ вкотре наголосив, що спір за позовом учасників товариства 
про відшкодування шкоди виконавчим органом не є трудовим і підлягає розгляду відповідно до ст. 225.1 Арбітражного 
процесуального кодексу РФ в арбітражних судах. ВАС вказав, що така шкода підлягає повному відшкодування відповідно 
до положень цивільного законодавства. 
12. Статті 411-419 проекту Трудового кодексу України (реєстр. № 1108)

Перелік посилань та джерел

З експертними матеріалами провідних юристів, розміщеними у попередніх номерах «Юридичної газети», 
Ви можете ознайомитися на сторінках юридичного видання

№08 
від 21 лютого 2012 р.
«Cьогоднішні тактичні 
переваги однієї фірми 
можуть стати її ж 
тактичними недоліками 
завтра», –
Старший партнер 
МЮФ CMS Cameron 
McKenna LLC, Київ
Олександр Мартиненко

№25
від 19 червня 2012 р.
«Фактично, суди в 
рамках справи про 
банкрутство зможуть 
встановлювати нові 
строки погашення 
кредитного боргу 
без погодження з 
банком», –
Асоційований партнер, 
адвокат ЮФ ILF
Олена Хитрова

№10 
від 06 березня 2012 р.
«Процесуальні дії 
повинні 
вчинятися за чітко 
визначеною формою 
і не суперечити одна 
одній», –
Голова ВССУ 
з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Леонід Фесенко

№16 
від 17 квітня 2012 р.
«Наше завдання – 
дати Клієнту більше, 
ніж він очікує, 
та зробити його 
проекту «додану 
вартість», –
Партнер Правової 
групи «Павленко і 
Побережнюк», адвокат
Олександра Павленко
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правочин із розірвання відпо-
відачем контракту із Укртеле-
комом є порушенням частини 
3 статті 93 ЦК, оскільки його 
укладання було наслідком по-
рушення директором своїх 
обов’язків по відношенню до 
позивача. Відповідно до ч. 1 ст. 
203 ЦК України зміст правочи-
ну не може суперечити ЦК. Не-
додержання цієї вимоги має на-
слідком недійсність правочину 
в силу ч. 1 ст. 215 ЦК. І якщо суд 
встановить, що правочин вчи-
нено від імені юридичної особи 
всупереч її інтересам, а отже – 
з порушенням вимог ст. 92 ЦК, 
такий правочин може бути ви-
знаний недійсним13. На нашу 
думку, застосування цього ар-
гументу можливе, лише якщо 
контрагент недобросовісного 
директора був обізнаний про те, 
що директор діяв недобросовіс-
но і обидві сторони правочину 

були у змові, спрямованій про-
ти інтересів компанії. 

У випадку коли, як у справі 
з телефонним номером, друга 
сторона ймовірно не знала і не 
могла знати про те, що дирек-
тор діє недобросовісно, визна-
ння договору недійсним було б 
фактично покаранням для не-
винної сторони, в даному ви-
падку – Укртелекому. 

Висновки. Реформа 
законодавства

Очевидно, що в даному ви-
падку директор діяв недобросо-
вісно. Як видно з опису судових 
рішень, українське законодав-
ство на сьогодні фактично до-
зволяє такі зловживання. Пра-
вові норми, які допускають 
вирішення подібного спору за-
конно на користь директора, 
очевидно, є несправедливими. 
Отже, необхідність у змінах є 

наочною. Що ж саме потребує 
змін?

По-перше, питання відпові-
дальності директорів має бути 
віднесене до предмета регу-
лювання виключно цивільно-
го права. Директори повинні 
відшкодовувати «корпоративну 
шкоду» у повному обсязі. 

По-друге, тягар доказуван-
ня лояльності до компанії має 
бути покладений на директо-
ра14. У силу ч. 5 статті 12 ЦК на 
сьогодні обов’язок доказуван-
ня недобросовісної та нерозум-
ної поведінки лежить на това-

ристві. Із зазначеної загальної 
норми ЦК має бути зроблено 
виняток для подібних корпо-
ративних спорів. Це зумовле-
но тим, що товариство фак-
тично позбавлене можливості 
отримання доказів для обґрун-
тування своїх вимог, оскільки 
саме керівник зазвичай має 
всі документи та інформа-
цію щодо відповідних спірних 
питань. 

Ми розуміємо, що керівник 
в Україні не є самостійним у 
прийнятті управлінських рі-
шень. Часто він або вона лише 

виконує вказівки власника або 
членів наглядової ради. Тому в 
законодавстві мають бути пе-
редбачені випадки звільнення 
директорів від відповідальнос-
ті. Директор має бути звільне-
ний від відповідальності, якщо 
доведе, що збитки настали в ре-
зультаті дій, вчинених за вка-
зівкою засновників (учасників) 
юридичної особи або за вказів-
кою членів органу, до повнова-
жень якого входить вирішення 
питання про звільнення керів-
ника (наприклад, наглядової 
ради)15.  

13. В практиці російських судів такі випадки зустрічаються доволі часто. Див. наприклад, постанову Арбітражного суду 
м. Москва від 11.04.2001 р. у справі № А40-1362/01-113-19, постанову Федерального арбітражного суду Північнокав-
казького округу від 09.04.2003 р. № 2003 р.
14. Це є стандартом для багатьох країн світу. Див. наприклад, п. 2 пар. 93, п. 2 пар. 177 Акціонерного закону Німеччини 
1965 року.
15. Цікаво, що подібні законодавчі пропозиції розглядаються у Державній думі Росії – див., наприклад, проект федераль-
ного закону № 394584-5 (http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=394587-5&02).

Перелік посилань та джерел


