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УДК 347.122[347.191:342.1/2]  DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1319142 О.В. БІГНЯК,  доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права  Національного університету "Одеська юридична академія",  кандидат юридичних наук, доцент,  м. Одеса, Україна; e-mail: oleksandr@bignyak-attorney.eu.com;  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4079-9940 ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ  ТА ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ДЕРЖАВИ O.V. BIGNYAK,  Ass. Professor, Chair of Intellectual Property and Corporate Law,  National University "Odessa Law Academy", Ph.D. in Law, Associate Professor,  Odessa, Ukraine; e-mail: oleksandr@bignyak-attorney.eu.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4079-9940 THEORETIC AND APPLICATIVE ASPECTS OF PROTECTION  AND DEFENCE OF THE STATE CORPORATE RIGHTS   Постановка проблеми В умовах ринкових перетворень, глобаліза-ційних процесів, реформування територіальної організації влади слушним є звернення до пи-тання корпоративних прав держави та окремих аспектів їх охорони і захисту, враховуючи спеці-альні заходи та способи захисту корпоративних прав держави. Слід зазначити, що ця проблема має достат-ньо глибокі корені і в певній мірі розкрита в дос-лідженнях зарубіжних вчених. Так, наприклад, Свен Дж. К. ван дер Фельден (Sven J.C. van der Velden) дослідив особливості розширення кор-поративних конституційних прав у Сполучених Штатах Америки та її впливу на права людини, що має далекосяжні наслідки для захисту одних і тих же прав фізичних осіб, з огляду на очевид-ні асиметричні розміри впливу і влади між інди-відом і корпорацією [1]. В свою чергу, Д. Білчіц (Bilchitz D.) безпосередньо дослідив корпорації та межі державних моделей захисту основних прав у міжнародному праві [2] та ін. На сьогодні в Україні також зростає зацікав-леність у дослідженнях особливостей інституці-онального механізму захисту корпоративних прав та інтересів держави, враховуючи що саме держава здійснює регулювання корпоративних відносин та встановлює норми охорони корпо-ративних прав. Поряд із цим, діюче корпоратив-не законодавство не достатньо містить гарантій спрямованих на забезпечення корпоративних прав учасників корпоративних відносин, а вра-

ховуючи, що значна кількість підприємств з державною часткою власності у статному фонді становить менше 50 відсотків, ефективність ме-ханізму захисту корпоративних прав держави передбачених законодавством значно знижу-ється. Так, станом на 06.04.2018 року у Реєстрі корпоративних прав держави обліковується 309 господарських товариств, у статному фонді яких є державна частка, з них 186 товариства з част-кою держави у статутному капіталі до 50 %, тобто більша їх частина є найбільш уразливі-шою та мало захищеною [3].  На сторінках юридичної літератури зустріча-ються розробки з приводу змісту та сутності ка-тегорії "корпоративні права держави". Так, дос-лідженням корпоративних прав держави як об’єкта корпоративних правовідносин займався В.І. Жабський [4]. Вагомий внесок в дослідження поняття корпоративних прав, підстав їх виник-нення, управління державними корпоративними правами, особливостями здійснення корпорати-вних прав державою зробив Д.І. Погрібний [5], який детально дослідив особливості механізму реалізації державних корпоративних прав. Зок-рема, він відзначав, що ефективне управління корпоративними правами має включати заходи щодо належного захисту прав інвесторів, надій-ної системи управління та контролю, відкритості та прозорості у своїй діяльності [6]. Окремий вагомий внесок в дослідження питань способів захисту корпоративних прав, співвідношення понять "охорона" та "захист" корпоративних 
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прав зробила І. Спасибо-Фатєєва [7]. Разом із тим, слід зазначити, що фрагментарний підхід не дозволяє підійти до питання захисту корпо-ративних прав держави комплексно.  До речі, досліджуючи праці правознавців Ро-сійської Федерації, можна відзначити, що, як і українські науковці, так і російські вчені багато уваги приділяють питанням як питанням право-вої природи корпоративних прав в цілому, так і питанням управління корпоративними правами, а також їх захисту. Так, Л.Ф. Гатауліна, дослі-джуючи правову природу корпоративних прав, зазначала, що цілісного механізму захисту кор-поративних прав в Російській Федерацій не має [8]. Н.Н. Сланова [9] дослідила ключові особли-вості корпоративного управління в акціонерних товариствах з державною участю, та система-тизувала сучасні проблеми корпоративного управління в акціонерних товариствах з держа-вною участю в Російській Федерації. Однак, роз-глядаючи дослідження російських вчених з пи-тань захисту та охорони корпоративних прав держави, варто зазначити, що ця тема також комплексно не розглядається. Метою статті є з’ясування специфіки, особ-ливостей та ефективності існуючого в Україні механізму охорони та захисту корпоративних прав держави. Її новизна полягає в проведенні системного аналізу з приводу охорони та захис-ту корпоративних прав держави, що дозволяє окреслити загальні положення захисту корпора-тивних прав держави, їх специфіку з огляду за-ходів та відмінних характеристик від захисту корпоративних прав суб’єктів приватного секто-ру економіки. Завданням статті є: визначити по-няття та специфіку корпоративних прав держа-ви; виявити особливості механізму охорони та захисту корпоративних прав держави на відміну від захисту корпоративних прав суб’єктів прива-тного сектору; з'ясувати ефективність існуючого механізму охорони та захисту корпоративних прав держави та зробити висновки щодо необ-хідності його вдосконалення. Специфіка корпоративних прав держави Аналіз останніх досліджень та публікацій по-казав, що категорія "корпоративні права" за своєю правовою природою є цивільно-право-вою [10], однак реалізація корпоративних прав відбувається у різних за характером відносинах.  Законодавче визначення категорії "корпора-тивні права", що міститься в статті 167 Госпо-дарського кодексу України, Податковому кодексі України, Законі України "Про акціонерні товари-ства", дозволило дійти висновків стосовно від-

мінності й одночасно залежності таких катего-рій, як "право на частку у статному фонді" та "корпоративні права".  Поряд із цим, категорія "корпоративні права" та "корпоративні права держави" не може розг-лядатися як співвідношення загального та спе-ціального, як це зустрічається в літературі [11], так як "корпоративні права" є різновидом суб’єк-тивних прав і незалежно від носія корпоратив-них прав вміщають одні й ті ж правомочності. Адже корпоративні права знаходять своє вира-ження у низці правомочностей, які є незмінними ні для громадянина, ні для юридичної особи, ні для держави, а саме: правомочності на участь в управлінні господарською організацією, отри-мання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, отримання інформації про діяльність товариства, правомочність на вихід зі складу товариства і т.д.  Такий висновок знаходить своє підтверджен-ня у Постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Основних концептуальних підхо-дів до підвищення ефективності управління кор-поративними правами держави" від 11.02.2004 р. № 155, де корпоративні права держави розгля-даються як право держави, частка якої визнача-ється в статутному капіталі господарського то-вариства, що включає право на управління цим товариством, отримання певної частки його прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації відповідно до законодавства, а також інші пра-ва, передбачені законом та установчими доку-ментами [12]. Таким чином, корпоративні права держави, як і корпоративні права інших осіб, це, перш за все, правомочності, які держава отримує вна-слідок набуття статусу засновника (учасника, акціонера) шляхом формування статного капі-талу, частка якої визначається сформованим статутним капіталом.  Механізм охорони та захисту корпоративних прав держави Поняттям охорони прав у науці цивільного права традиційно охоплюється вся сукупність засобів, що забезпечує нормальний перебіг ре-алізації прав. Це засоби не тільки правового, але й економічного, політичного, організаційного та іншого характеру, спрямовані на створення умов для здійснення суб’єктами своїх прав. На думку І. Спасибо-Фатєєвої, охорона припу-скає превентивні засоби відвернення посягань на суб’єктивні права, натомість захист полягає в правовому реагуванні на правопорушення, яке 
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вже відбулося; він припускає юридичну відпові-дальність та інші засоби компенсаційно-віднов-лювального характеру. Як і в цивільному, так і в корпоративному праві регулятивні та охоронні принципи тісно переплітаються, хоча й відмічається необхід-ність їх розмежування у функціональному плані. Враховуючи існування державного сектору в економіці нашої країни в окремий блок, слід ви-окремити особливі складові механізму захисту корпоративних прав держави, які на відміну з приватним сектором обумовлюються низкою особливостей.  На відміну від захисту інших суб’єктивних прав, не всі способи захисту, передбачені гла-вою 29 ЦК України, можуть бути застосовані для захисту корпоративних прав держави. Поряд із цим, не всі заходи охорони та захисту можуть бути використані суб’єктами корпоративних прав приватного сектору економіки. Отже, слід вести мову про спеціальні засади та способи захисту корпоративних прав, у тому числі кор-поративних прав держави по відношенню до способів захисту корпоративних прав суб’єктів приватного сектору. Варто зазначити, що в іноземній літературі такі дефініції, як "захист корпоративних прав держави", "корпоративні права держави" не зу-стрічаються. Однак розглядаються такі поняття, як державне підприємство, права акціонерів державного підприємства, захист прав акціонерів державного підприємства. В багатьох країнах корпоративні відносини в державному секторі регулюються законом, який діє і в приватному секторі. У більшості країн ОЕСР міноритарні акціонери в державних підприємствах не мають більше прав, ніж міноритарні акціонери мають в приватних компаніях [13].  Державне підприємство визначається в бага-тьох країнах по-різному. Однак загалом держа-вне підприємство (State Owned Entity) розгляда-ється як юридична особа, створена урядом для участі у комерційній діяльності від імені уряду. Воно може повністю або частково належати уряду і, як правило, призначене для участі в ко-мерційній діяльності [14]. Варто зазначити, що засади охорони та за-хисту корпоративних прав проявляються в кор-поративному управлінні (загальних зборах, спостережній раді, правлінні, ревізійній комісії), ефективність та надійність якого має наслідком охорону, а в разі порушення – захист прав та інтересів держави, як носія корпоративних права.  

У разі порушення, захист корпоративних прав держави може бути досягнений у позасу-довому порядку впливу на порушника, та у су-довому (зверненням до суду). Основними засобами судового захисту кор-поративних прав держави є позови про: оскар-ження (визнання недійсними) рішень загальних зборів та органів управління корпорацією; розі-рвання договорів про управління державними корпоративними правами; стягнення на користь корпорації збитків, спричинених їй винною по-ведінкою посадових осіб правління або іншого органу управління корпорацією; визнання недій-сними угод, укладених посадовими особами кор-порації при недотриманні встановленого порядку або за межами наданих їм повноважень; стяг-нення з корпорації невиплачених дивідендів; по-рушення прав особи, уповноваженої управляти державними правами, на інформацію. Враховуючи, що до об’єктів управління дер-жавної власності відносяться корпоративні пра-ва держави, на законодавчому рівні закріплений чіткий та вичерпний перелік суб’єктів корпора-тивного управління, яке реалізується шляхом визначення повноважних представників держа-ви шляхом конкурсного відбору на підставі до-говору доручення. Такий механізм управління корпоративними правами держави викликаний, поперед усього, особливостями державного се-ктору економіки та необхідністю нормативно-правової регламентації питань управління кор-поративними правами держави. Особливості охорони та захисту  корпоративних прав держави До охорони та захисту корпоративних прав держави слід віднести норму, якою регламенто-вана обов’язкова участь представника органу, уповноваженого управляти відповідними корпо-ративними правами держави в органах управ-ління господарських товариств. Постановою "Деякі питання управління об’єктами державної власності" від 10.03.2017 року № 143 Кабінет Міністрів України затвердив "Порядок  визна-чення та затвердження кандидатур представни-ків держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обирають-ся до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі" [150]. Між тим, варто до організаційних заходів охорони та захисту корпоративних прав держави віднести, обрання (призначення) своїх предста-вників до складу не лише спостережної ради, 
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наглядової ради та ревізійної комісії товариства, а також голови правління та головного бухгал-тера товариства, у разі коли частка державної власності становить більше 25 відсотків.  На сьогодні діє Постанова Кабінету Міністрів України "Про деякі питання управління корпора-тивними правами держави" від 30.10.2014 р.  № 678, якою затверджений порядок надання і погодження завдань на голосування представни-кам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави [16]. У такий спосіб держава чітко закрі-пила порядок з’ясування питання які будуть роз-глядатися на загальних зборах та засіданнях на-глядової ради, строки у які погоджуються такі питання, обґрунтування позицій держави щодо кожного питання. Саме даний підзаконний акт є прикладом, який вказує на поєднання форми та заходів захисту інтересів держави у корпорати-вних правовідносинах. Так з одного боку це проведення зборів органами управління това-риств – форма, з іншого порядок погодження та з’ясування завдань для голосування – заходи, які мають письмові закріплення через накази, розпорядження, а потім знаходять своє втілен-ня та відображаються у протоколах товариства.  Одним із спеціальних способів захисту кор-поративних права держави на отримання диві-дендів є вжиті суб’єктом управління корпорати-вними правами держави заходів до розірвання контракту з керівником такого господарського товариства. Адже Законом України "Про управ-ління об’єктами державної власності" передба-чена імперативна норма, стосовно якої госпо-дарська організація, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави, за підсумками ка-лендарного року зобов'язана спрямувати части-ну чистого прибутку на виплату дивідендів [17]. Порядок відрахування до Державного бюджету дивідендів затверджується кожен рік Кабінетом Міністрів України. Так, згідно із Постановою Ка-бінету Міністрів України "Про затвердження ба-зового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за ре-зультатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статут-ному капіталі яких є корпоративні права держа-ви" від 29.02.2018 р. № 139 [18], затверджено наступні базові нормативи: для господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпора-тивні права держави, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, ча-

стка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств, у розмірі 75 від-сотків, для приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" та публічного акціонерного то-вариства "Державний ощадний банк України" – у розмірі 30 відсотків. Невиконання зазначених імперативів, а саме невиплати до 01.07.2018 р. господарським товариством, у статутному капі-талі якого є корпоративні права держави, диві-дендів за результатами його фінансово-госпо-дарської діяльності у 2017 році, тягне вжиття заходів до розірвання контракту з керівником такого господарського товариства. Отже, захист корпоративних прав держави на відміну від захисту корпоративних прав суб’єктів приватного сектору економіки має пев-ну специфіку, яка проявляється не лише в осо-бливих способах захисту, а в особливому хара-ктері організаційно-майнових заходів захисту. В першу чергу, такі заходи пов’язані з умовами управління корпоративними правами, особли-вими вимогами до осіб, що здійснюють таке управління та їх обрання (проходження відпові-дного конкурсу), особливим порядком узго-дження завдань на голосування, щоквартальної звітності перед Фондом державного майна, об-ліком прав власності держави на належні їй ко-рпоративні права, узгодженням з відповідним державним органом фінансового плану товари-ства, дотриманням затверджених критеріїв ефективності управління корпоративними пра-вами держави.  Поряд із цим, до спеціальних організаційно-майнових заходів захисту корпоративних прав держави, слід віднести особливий порядок уз-годження планів санації, мирових угод, відчу-ження активів в проваджені справ про банкрутс-тво, проведення аукціонів, що передбачається низкою постанов Кабінету Міністрів України у справах про банкрутство майна державних під-приємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків. З метою захисту корпоративних прав держа-ви внаслідок банкрутства господарських това-риств, у статутному капіталі яких є державна частка, передбачається вжиття заходів стосов-но забезпечення безпосередньої участі уповно-важених органів та уповноважених осіб у про-цесі реструктуризації підприємства та судової санації до порушення провадження справи про банкрутство, запровадження антикризового ме-неджменту на товариствах, які перебувають у стані неплатоспроможності. 
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Залучення до участі у справі, як учасника су-дового процесу, Фонду державного майна у су-довому розгляді справи про банкрутство, та включення його до складу ліквідаційної комісії в разі визнання банкрутом товариство з часткою державної власності у статутному капіталі є од-ним із механізмів процесуального характеру, що дозволить максимально забезпечити контроль за процедурою формування ліквідаційної маси та захисту корпоративних прав держави. Д.І. Погрібний спеціальне право держави брати участь в управлінні господарськими това-риствами, які мають загальнодержавне або стратегічне значення для економіки та безпеки держави, відніс до позасудового захисту, нази-ваючи одним із видів способів захисту. З такою позицією не можна погодитися з приводу того, що позасудовий захист, саме через виконавчі органи господарських товариств є корпоратив-ним самозахистом, що відноситься до неюрис-дикційних форм захисту. При цьому, способи захисту, як уже зазначалося, не вичерпуються приписами Цивільного та Господарського коде-ксів та не можуть бути ототожнені з формою захисту, так як це різні поняття.  Управління корпоративними правами держа-ви є механізмом, покликаним забезпечити охо-рону та захист корпоративних прав держави, а представницький інститут, характерний для тако-го управління, має особливості, що відрізняє йо-го від інституту представництва в цивільному праві. В першу чергу, це вимоги до відповідаль-ного представника (освіта, стаж державної служ-би, посада, кваліфікація у сфері корпоративного управління), по-друге, це конкурсний відбір на-правлений на визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоратив-ними правами держави, по-третє, це призначен-ня відповідального представника рішенням з ук-ладенням договору доручення, типова форма якого затверджується Фондом державного майна.  Саме функція контролю, яка полягає в узго-джені завдань на голосуванні, введення до ви-конавчих органів управління своїх представни-ків, відчуження корпоративних прав держави виключно Фондом державного майна, забезпе-чить надійний захист прав та інтересів держави як учасника корпоративних правовідносин. Фун-кція контролю повинна знайти свій прояв у кон-курсному відборі реєстраторів (зберігачів) акцій, аудиторів для аналізу фінансово-господарської діяльності товариств.  Організація Економічного Співробітництва та Розвитку, яка об'єднує 35 найбільш економічно 

розвинених країн світу (більшість держав ЄС, США, Австралія, Норвегія та інші) з 2005 року видає Керівні принципи з питань корпоративно-го управління державними підприємствами, які дають конкретні поради країнам про те, як більш ефективно керувати своїми обов'язками як власниками компаній, тим самим допомагаю-чи зробити державні підприємства більш конку-рентоспроможними, ефективними та прозорими (остання редакція від 2015 року) [190]. Між Укра-їною та ОЕСР 07.10.2014 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та ОЕСР щодо поглиблення співробіт-ництва, що визначає пріоритетні сфери та фор-ми співробітництва з ОЕСР, в тому числі у сфері управління державними підприємствами [20]. Серед основних принципів рекомендованих ОЕСР можна назвати наступні: Всі акціонери мають рівні права.  Склад наглядової ради має бути компетент-ним, професійним та різноманітним і враховува-ти специфічні характеристики компанії.  Наглядові ради здійснюють незалежний кон-троль за діями керівництва компаній в інтересах власників.  Діяльність наглядової ради підлягає оціню-ванню.  Компанія несе відповідальність перед всіма акціонерами та зацікавленими сторонами. Такі принципи являють великий інтерес для розвитку ефективного механізму охорони та за-хисту корпоративних прав держави. Висновки Встановлено, що методологічними засадами визначення корпоративних прав держави та сутності механізму їх захисту є такі принципові положення. 1. Корпоративні права держави не можуть бути ототожнені з речовими та зобов’язальними правами, це самостійний різновид суб’єктивних прав, змістовна конструкція якого немає відмін-ностей від корпоративних прав суб’єктів приват-ного сектору економіки. Корпоративні права держави, як і корпоративні права інших осіб, це перш за все, правомочності, які держава отри-мує внаслідок набуття статусу засновника (уча-сника, акціонера) шляхом формування статного капіталу, частка якої визначається сформова-ним статутним капіталом.  2. На відміну від захисту інших суб’єктивних прав не всі способи захисту, передбачені Циві-льним кодексом України, можуть бути застосо-вані для захисту корпоративних прав держави. Способи захисту корпоративних прав держави 
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не вичерпуються приписами Цивільного та Гос-подарського кодексів та не можуть бути ототож-нені з формою захисту. 3. Захист корпоративних прав держави на ві-дміну від захисту корпоративних прав суб’єктів приватного сектору обумовлений низкою спеці-альних заходів організаційно-процедурного ха-рактеру, що регламентований виключно зако-нодавчими актами. Така перевага пов’язана з особливостями державного сектору економіки та необхідністю ефективного корпоративного управління.  4. Для захисту корпоративних прав держави характерним є створення механізмів, що пере-шкоджають порушенням прав та інтересів, че-рез кворум загальних зборів товариств, введен-ня у виконавчі органи своїх представників, погодження питань для голосування і т.д. Пред-ставницький інститут, характерний для такого управління має свої особливості, що відрізняє його від інституту представництва в цивільному праві. Отже, при захисті корпоративних прав дер-жави превентивна складова має переваги ніж в разі захисту корпоративних прав суб’єктів при-ватного сектору. 5. Таким чином, захист корпоративних прав держави включає в себе систему засобів органі-заційно-процедурного характеру, направлених на попередження порушення корпоративних прав держави за допомогою публічно-правових механізмів контролю, погоджень, обліку, конкур-сних процедур, встановлення базових нормати-вів, тощо. Однак на сьогоднішній день в Україні най-більш уразливішою та мало захищеною є біль-

ша частина підприємств з державною часткою у статутному капіталі до 50 %, адже чинне корпо-ративне законодавство не містить механізмів охорони та захисту корпоративних прав підпри-ємств у яких державна частка власності у стат-ному фонді становить менше 50 відсотків.  Варто до організаційних заходів охорони та захисту корпоративних прав держави віднести обрання (призначення) своїх представників до складу не лише спостережної ради, наглядової ради та ревізійної комісії товариства, а також голови правління та головного бухгалтера това-риства, у разі коли частка державної власності становить більше 25 відсотків. Ефективність механізму захисту корпоративних прав держави була би підвищена.  Управління корпоративними правами держа-ви є механізмом, покликаним забезпечити охо-рону та захист корпоративних прав держави. Наявність прогалин у нормативно-правових ак-тах даної сфери, відсутність єдиного норматив-но-правового акту з управління корпоративними правами держави, зумовлює необхідність пода-льшого дослідження суті та особливостей захис-ту корпоративних прав держави з метою усунен-ня різного роду перешкод у здійсненні останніх.  Необхідно прийняти окремий закон про управління корпоративними правами держави, який включав у себе усі положення щодо управління корпоративними правами держави, а також положення щодо їх охорони та захисту. Також важливе значення має подальша спів-праця України з ОЕСР, урахування її рекомен-дацій і принципів ефективного корпоративного управління державними підприємствами. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Sven J.C. van der Velden. The Expansion of Corporate Constitutional Rights in the United States and Its Impact on Human Rights: A thesis submitted for the degree of Master of Arts in International Relations In Historical Perspective, 22 September 2016. 42 р.  2. Bilchitz, D. (2016). Corporations and the Limits of State-Based Models for Protecting Fundamental Rights in International Law. Indiana Journal of Global Legal Studies, 23(1), 143–170. DOI: 10.2979/indjglolegstu.23.1.143. 3. Реєстр корпоративних прав держави у статутних капіталах господарських товариств станом на 06.04.2018 р. URL: http://www.spfu.gov.ua/ua/documents/press-list/spf-management-rights-state/12591.html . 4. Жабський В. І. Корпоративні права держави як об’єкт корпоративних правовідносин. Наше право. 2013. № 10, С.16–22. 5. Погрібний Д. І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації : моно-графія. Х., 2009. 168 с. 6. Погрібний Д. І. Особливості реалізації державних корпоративних прав. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. 2010. № 3. С. 135–144. 7. Спасибо-Фатєєва І. Шляхи розв'язання проблем охорони та захисту корпоративних прав. Вісник Ака-демії правових наук України. 2009. № 1 (56). С. 150–155. 
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ISSN 1995-6134 

 21 Forum Prava, 2018. (3). 13–21 

Бигняк А.В. Теоретико-прикладные аспекты охраны и защиты корпоративных прав госу-дарства Рассмотрены понятие и специфика корпоративных прав государства, соотношение дефиниций "корпоративные права" и "корпоративные права государства". Проведен анализ действующего законодательства Украины, регули-рующего вопросы управления корпоративными правами государства, их охраны и защиты. Выявлены особенности охраны и защиты корпоративных прав государства в отличие от защиты корпоративных прав субъектов частного сектора. Рассмотрена эффективность существующего механизма охраны и защиты корпоративных прав государст-ва. Выявлены недостатки, существующие в действующем механизме охраны и защиты корпоративных прав госу-дарства. Предложен ряд мер по повышению эффективности механизма охраны и защиты корпоративных прав го-сударства. Ключевые слова: специфика корпоративных прав государства; защита государственных корпоративных прав; способы охраны и защиты; механизм защиты; представительский институт; конкурсный отбор; базовые норма-тивы; государственное предприятие *** Bignyak O.V. Theoretical and Applicative Aspects of Protection and Defence of the State Corporate Rights  Currently, an interest in research of peculiarities of the institutional mechanism of the state corporate rights’ protection is in-creasing, considering that the state regulates corporate relations and establishes the norms of corporate rights protection. Whereas there is no systematic analysis of the state corporate rights protection and defence on the pages of legal literature, this does not make it possible to outline the general provisions of the state corporate rights’ protection, their specificity in re-viewing measures and the distinctive characteristics of corporate rights protection in private sector entities. The purpose of this paper is to analyze and clarify the specifics, peculiarities, and effectiveness of the existing mechanism of the state cor-porate rights’ protection and defence. This paper defines the following main provisions, which are the methodological princi-ples of the definition of the state corporate rights and the essence of the mechanism of their protection: the category "corpo-rate rights of the state" should be considered as the powers that the state receives as a result of acquiring the status of the founder (participant, shareholder) by forming an authorized capital, the share of which is determined by it; the principles of corporate rights’ protection and defence are manifested in corporate governance (general meeting, supervisory board, board, audit commission), the effectiveness and reliability of which is a consequence of protection, and in case of violation – defence of the rights and interests of the state as a holder of corporate right. The specifics of the state corporate rights’ pro-tection in contrast to the corporate rights protection in private sector entities, is defined in this paper. This specific consists not only of special methods of protection but also in the particular nature of organizational and property measures of protec-tion and defence. First of all, such measures are connected with the conditions of corporate rights management, special re-quirements for the persons who carry out such management and their election (passing of the relevant competition), the special representative institution, the special procedure for coordinating the tasks for voting, quarterly reporting to the State Property Fund, taking into account the property rights of the state to its corporate rights, in coordination with the relevant state body of the financial plan of the company, observance of the approved criteria of management efficiency of the state corporate rights; a special procedure for the coordination of plans for reorganization, peace agreements, alienation of assets in cases of bankruptcy, holding auctions etc. However, the existing mechanism of the state corporate rights’ protection and defence needs further improvement and increase its efficiency. This can be done, in particular, by adopting relevant laws, taking into account the recommendations of the Organization for Economic Co-operation and Development on the imple-mentation of the principles of effective corporate governance of state-owned enterprises. Key words: specific of the state corporate rights; protection of the state corporate rights; methods of protection and defence; protection mechanism; representative institution; competitive selection; basic standards, state-owned entity 




