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Питання закріплення в законодавстві України механізм примусового 

продажу акцій squeeze-out (правило про витіснення) не є чимось новим. Воно 

достатньо довгий час обговорюється серед вітчизняних науковців та юристів-

практиків. Зокрема, squeeze-out ставав предметом дослідження у працях таких 

правників, як О. Кібенко, С. Юргелевич, О. Загребельний, Ю. Заремба, 

Ю. Нечаев та інших. Це пояснюється процесами євроінтеграції, які значно 

актуалізувалися з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом [1]. Відповідно до якої Україна зобов’язана з поміж 

іншого впровадити положення Директиви № 2004/25/ЄС Європейського 

парламенту та Ради від 21.04.2004 про заявки та пропозиції ціни 

поглинання [2] (надалі – Диретктива) протягом 4 років з дати набрання чинності 

цією Угодою. Саме вказаною директивою встановлюються загальні правила 

squeeze-out в ЄС: можливість акціонера вимагати від усіх власників решти 

цінних паперів продати йому ці папери за справедливою ціною, якщо він володіє 

акціями, що складають не менше, ніж 90% капіталу.  

При цьому Директива закріплює лише загальні положення щодо умов 

примусового продажу, таких як строки і ціна. Деталізація цих положень, 

відповідно до принципу субсидіарності, відбувається на рівні права держав-

членів ЄС, які повинні забезпечити, щоб основні вимоги, передбачені цією 

Директивою, були дотримані, однак при цьому можуть встановлювати 

жорсткіші додаткові умови та положення, ніж ті, що містяться у цій Директиві. 

Так країни, як Німеччина і Бельгія, використали своє право розширити кількість 



випадків, коли може бути використаний механізм squeeze-out, і передбачили у 

своєму національному законодавстві можливість використання мажоритарним 

акціонером механізму squeeze-out в приватних акціонерних товариствах. При 

цьому в Німеччині і Бельгії умовою для використання цього механізму в 

приватних акціонерних товариствах є володіння мажоритарним акціонером у 

будь-який момент часу 95 % і більше акцій акціонерного товариства, незалежно 

від яких-небудь додаткових чинників, окрім зобов’язання мажоритарного 

акціонера заздалегідь повідомити раду директорів компанії про свій намір 

реалізувати таке право [3, с. 12]. Право squeeze-out відомо не тільки романо-

германській, але англо-американській системам приватного права. Так, 

корпоративне право в США в цілому визнає, що за певних обставинах можна 

змусити міноритарних акціонерів погодитися прийняти справедливе 

відшкодування вартості їх акцій, причому вони фактично «витісняються» з 

корпорації. Також, Акт про компанії Великобританії 1985 р. визнає, що, як тільки 

пропозиція про поглинання приймається більшістю акціонерів, як публічних, так 

і приватних компаній, покупцеві має бути надана можливість вивести 

міноритарних акціонерів з їх складу [4, с. 46]. Спробуємо дослідити механізм 

примусового продажу акцій squeeze-out та перспективи його запровадження в 

законодавство України. 

Спершу необхідно з’ясувати економічне підґрунтя squeeze-out. Так, на 

ринку корпоративних інвестицій можна спостерігати два різноспрямовані 

економічні процеси. Перший пов’язаний із залученням інвестицій і розширенням 

кількості учасників акціонерного товариства (відкриття компанії, going public). 

Друга тенденція пов’язана з інтеграцією корпоративного контролю у рамках 

публічних поглинань (закриття компанії, going private) [5, с. 138]. Таким чином, 

інститут примусового викупу акцій у міноритарних акціонерів покликаний 

регламентувати фінальну стадію процесу закриття компанії, коли мажоритарний 

акціонер в результаті акцепту добровільної або обов’язкової пропозиції про 

придбання акцій товариства досягає надвисокої концентрації корпоративного 

контролю. 



Безсумнівним є те, що squeeze-out слугує в першу чергу захисту інтересів 

мажоритарних акціонерів за рахунок інтересів міноритарних акціонерів. Зокрема 

можна виокремити такі переваги squeeze-out для мажоритарного акціонера: 

1) забезпечує можливість повної інтеграції товариства в економічну групу 

компаній мажоритарного акціонера; 

2) сприяє ефективному менеджменту та контролю над товариством з боку 

мажоритарних акціонерів; 

3) зменшує витрати, які спричиняє наявність міноритарних акціонерів, 

тобто витрати, які не залежать від волі самих міноритарних акціонерів, необхідні 

для підтримки інфраструктури, пов’язаної зі скликанням загальних зборів 

(повідомлення, розкриття інформації, виготовлення бюлетенів, оплата 

приміщення, оргтехніки та інші витрати, пов’язані з проведенням зборів) або з 

реалізацією акціонерами своїх інших прав (на ознайомлення з інформацією, 

гарантоване отримання дивідендів, подання позовів проти товариства та його 

директорів) [6, с. 349]; 

4) усуває ризик зловживанням міноритарними акціонерами своїми 

правами, тобто зловживання акціонером своїм правом звертатися до товариства 

з пропозиціями, зверненнями, запитами, скаргами та ін. під загрозою 

притягнення товариства до юридичної відповідальності за порушення її 

органами (неналежне забезпечення) прав акціонера), а так само і зловживання 

акціонером судовим захистом своїх прав, іноді без реальних до того підстав; 

5) вирішує проблему «фрірайдерства» (free-rider problem), яка полягає в 

тому, що акціонер утримується від продажу акцій сподіваючись на інвестиції 

мажоритарного акціонера в розвиток бізнесу, що дозволить міноритарному 

акціонеру пасивно збільшити свій дохід (дивіденди), а також підвищити вартість 

акцій, тобто «паразитувати» на капіталі володільця великого пакету акцій [7, 

с. 85]; 

6) знижує ризик рейдерського захоплення товариств [8, с. 30]. 

Очевидним є також і те, що squeeze-out призводить до припинення прав 

міноритарних акціонерів, що по суті є підставою обов’язкового, не залежного від 



волі акціонера, припинення його прав. Таке позбавлення прав міноритарних 

акціонерів є одним із основних аргументів проти нормативного закріплення 

правила про витіснення. Насправді, в законодавстві України та судовій практиці 

забезпечується захист прав та інтересів акціонера, не залежно від того, наскільки 

незначною є його частка. Наприклад, Вищий господарський суд зазначає, що 

акціонерові не може бути відмовлено у задоволенні позовних вимог тільки з 

мотивів недостатності його голосів для зміни результатів голосування з 

прийнятих загальними зборами акціонерів рішень [9]. Тому постає питання, 

наскільки виправданим є примусовий продаж акцій, який призводить до 

позбавлення права власності на акції. 

Насамперед слід вказати, що цивільному праву України відомі випадки, 

коли право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням 

суду на підставі позову інших співвласників, якщо частка є незначною і не може 

бути виділена в натурі при дотриманні інших умов (наприклад, ст. 365 ЦК 

України). Зрозуміло, що аналогія закону в цьому випадку недопустима, однак ця 

норма свідчить, що примусове позбавлення суб’єктивного права однієї особи на 

вимогу іншої особи може бути прийнятним. З цього приводу важливим є 

звернення до практики Європейського суду з прав людини, відповідно до якої 

право власності на акції охоплюються змістом ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод [10]. Прецедентним у цьому 

контексті є рішення у справі Bramelid v. Sweden від 12.10.1982 року [11]. Ця 

справа стосувалася застосування механізму squeeze-out згідно з чинним на той 

час шведським законом про компанії 1977 року, який передбачав, що будь-яка 

особа, яка володіє більше 90 % акцій і прав голосу в компанії, має право змусити 

міноритарного акціонера продати свої акції за ціною, яка застосовувалась при 

продажі через публічну оферту, або за ціною, встановленою арбітражним 

рішенням. Ця процедура squeeze-out була визнана такою, що не порушує 

Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. Можна 

констатувати, що позбавлення акціонерів права власності на акції в силу 

застосування правила про витіснення є допустимим, не інакше як в інтересах 



суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами 

міжнародного права. 

Отже інтереси мажоритарних та міноритарних акціонерів можуть бути 

протилежними, суперечити один одному, а тому необхідним є встановлення 

балансу між ними. При цьому необхідно враховувати, що міноритарний 

акціонер – це економічно слабка сторона. Однак було б помилкою вважати, що 

більшість акціонерів зазвичай ущемляють меншість, і тому меншість як слабкішу 

сторону акціонерних відносин слід захищати від більшості. Адже відомо, що до 

зловживання правами буває схильний не лише крупний акціонер, але і «слабка» 

меншість [12, с. 7]. Попри те, що squeeze-out забезпечує приватний інтерес 

мажоритарного акціонера, нормативне закріплення цього інституту пояснюється 

спрямуванням на досягнення публічних цілей – забезпечення ефективного 

корпоративного управління та підвищення інвестиційної привабливості. Так, на 

думку багатьох європейських експертів, саме поглинання компаній є важливим 

фактором розвитку економіки і побудови єдиного європейського економічного 

простору [13, с. 165]. Однак без права на витиснення публічна пропозиція про 

поглинання стає значно менш привабливою для особи, що має намір набути 

контроль над товариством [6, с. 350]. Таким чином, squeeze-out дозволяє усунити 

дисбаланс між вартістю триваючого захисту прав міноритарних акціонерів, яка 

стає непропорційною, коли кількість міноритаріїв є зовсім незначною, і 

витратами та ризиками, які несе мажоритарний акціонер. 

Аналіз чинного законодавства свідчить, що правила про витіснення йому 

не відоме, однак у ньому вже закріплені окремі механізми обов’язкового 

продажу та (або) викупу акцій, спрямовані на узгодження інтересів 

мажоритарних та міноритарних акціонерів. Мається на увазі: 1) mandatory bid – 

обов’язкова пропозиція про поглинання: «Особа (особи, що діють спільно), яка 

внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які 

належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета 

акцій товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов’язана запропонувати 

всім акціонерам придбати у них прості акції товариства» (ст. 65 Закону України 



«Про акціонерні товариства» [14]); 2) mandatory buy-out – обов’язковий викуп 

акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів: «Кожний акціонер – 

власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов’язкового 

викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він 

зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття 

загальними зборами рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, 

зміну типу товариства; вчинення товариством значного правочину; зміну 

розміру статутного капіталу (ст. 68 Закону України «Про акціонерні 

товариства» [14]). 

Спроби законотворчих ініціатив щодо закріплення squeeze-out в 

національному законодавстві робились неодноразово. Наприклад, Проект 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах 

№ 4534а від 22.08.2014 (надалі – Проект № 4534а) передбачав введення до 

національного законодавства одного з інструментів захисту акціонерів – 

механізму обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера – 

власника 95 відсотків акцій товариства, який у випадку зміни типу акціонерного 

товариства з публічного на приватне зобов’язаний бути запропонованим 

власником 95 відсотків акцій такого товариства [15]. У підсумку цей 

законопроект було відкликано 27.11.2014. Для впровадження ефективного 

механізму squeeze-out законодавство України повинно передбачити підставу, 

умови, порядок здійснення права на витіснення, а також відповідні механізми 

захисту міноритарних акціонерів та інших заінтересованих осіб. 

Підставою для виникнення права squeeze-out є набуття акціонером певної 

граничної кількості акцій публічного акціонерного товариства. Директива в 

якості такої порогової величини встановлює 90 відсотків акцій, які дають право 

голосу, дозволяючи державам-членам встановити вищий поріг, котрий, однак, не 

може бути вищим, ніж 95 відсотків. Оптимальним видається встановлення 

максимальної граничної кількості акцій – 95 відсотків. При цьому вважаємо, що 

право squeeze-out повинно виникати не лише внаслідок придбання акцій після 



публічної пропозиції поглинання (takeover squeeze-out), але й в інших випадках 

набуття граничної кількості акцій (corporate squeeze-out). 

До умов виникнення права squeeze-out слід віднести: 1) набуття акцій 

товариства особою (особами, що діють спільно), яка з урахуванням кількості 

акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником 95 і більше 

відсотків акцій, які дають право голосу; 2) набуття 95 і більше відсотків акцій, 

які дають право голосу, повинно бути підтверджено в передбаченому законом 

порядку (інформація про це повинна подаватися Національній комісії з цінних 

паперів та фондового ринку та емітентові цінних паперів особою, яка веде облік 

права власності на акції емітента у депозитарній системі України, і у 

загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів); 3) якщо акціонерне 

товариство, розмістило більше, ніж один тип (клас) акцій, право squeeze-out 

застосовувалося тільки до типу (класу), у якому був досягнутий відповідний 

поріг. При цьому вважаємо за недоцільне обмежувати сферу застосування 

squeeze-out лише «публічним акціонерним товариством, за акціями якого 

розраховується біржовий курс у встановленому законодавством порядку», як це 

зроблено в Проекті № 4534а. Така прив’язка права обов’язкового викупу акцій 

до розрахунку біржового курсу не передбачена Директивою і не має економічних 

або юридичних підстав. Більше того, таку норму можна розцінити як нерівне 

ставлення до акціонерів різних товариств (тих, по яких розраховується біржовий 

курс цінних паперів, та усіх інших) стосовно права на вимогу щодо 

обов’язкового викупу акцій [16]. У той же час можливим є виключити із 

суб’єктів права squeeze-out осіб, які придбали відповідний пакет акцій у процесі 

приватизації, а також не застосовувати squeeze-out до акціонерних товариств, у 

статутному капіталі яких є корпоративні права держави. 

Механізм здійснення права squeeze-out повинен включати такі правила. 

По-перше, передбачити порядок пред’явлення вимоги акціонера, який є 

власником 95 і більше відсотків акцій, що дають право голосу, та прийняв 

рішення про витіснення, до усіх власників решти цінних паперів продати йому/їй 



ці папери за справедливою ціною. При цьому ми критично ставимось до 

положення Проекту № 4534а, відповідно до якого рішення про надання 

акціонеру – власнику 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного 

товариства права squeeze-out приймають загальні збори товариства. Такі загальні 

збори є неефективними, оскільки їх рішення є наперед однозначно 

передбачуваним, а їх проведення потягне за собою витрати та ризики для 

мажоритарного акціонера, на усунення яких власне і спрямований squeeze-out. 

Натомість доцільно передбачити, що акціонер, який є власником 95 і більше 

відсотків акцій, що дають право голосу, надсилає до товариства вимогу для всіх 

решти акціонерів продати йому/їй ці папери за справедливою ціною та 

повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку і 

кожну фондову біржу (біржі), на якій товариство пройшло процедуру лістингу. 

Наглядова рада (виконавчий орган товариства) зобов’язана надіслати зазначену 

вимогу кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів товариства 

протягом 10 днів з моменту її отримання. А також встановити вимоги до змісту 

та форми такої вимоги. 

По-друге, встановити преклюзивний строк існування права squeeze-out 

протягом трьох місяців після його виникнення, як цього вимагає Директива. 

По-третє, гарантувати справедливу ціну примусового викупу акцій, при 

визначенні якої повинно поєднуватись два правила: експертної оцінки та 

мінімальної ціни. Тобто, справедлива ціна, визначена у вимозі примусового 

викупу, повинна бути підтверджена незалежним оцінювачем відповідно до 

законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність, але не може бути меншою ніж: 1) найвищу ціну, за якою особа, яка 

стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства 

(або особи, що діють спільно з ним), придбавала акції цього товариства протягом 

шести місяців, що передують дню пред’явлення вимоги; 2) середнього біржового 

курсу акцій цього товариства протягом шести місяців, що передують дню 

пред’явлення вимоги; 3) номінальної вартості акцій; 4) вартості акції, обчисленої 



шляхом ділення вартості чистих активів акціонерного товариства на кількість 

емітованих акцій. 

По-четверте, передбачити порядок здійснення оплати примусово 

викуплених акцій. Так, оплата акцій, що викуповуються, повинна здійснюватися 

виключно у грошовій формі шляхом внесення грошових суми за викуплені акції 

у депозит нотаріуса. 

Для захисту прав міноритарних акціонерів повинна бути забезпечена 

можливість: 1) оспорити в суді право squeeze-out акціонера, який є власником 

95 і більше відсотків акцій, що дають право голосу, якщо при цьому ним були 

порушені вимоги закону щодо придбання значного та контрольного пакета акцій 

акціонерного товариства; 2) оспорити визначений розмір справедливої ціни 

примусового викупу акцій. З метою збалансування інтересів мажоритарних та 

міноритарних акціонерів одночасно із впровадженням squeeze-out, як quid pro 

quo, необхідно закріплювати і правило sell-out – право міноритарного акціонера 

вимагати від акціонера, який є власником 95 і більше відсотків акцій, що дають 

право голосу, викупити належні міноритарному акціонеру акції за справедливою 

ціною [17, с. 10]. Для захисту інтересів третіх осіб, в тому числі кредиторів 

міноритарних акціонерів, повідомлення про пред’явлення акціонером вимоги 

про squeeze-out повинно підлягати опублікуванню в офіційному друкованому 

органі, а порядок примусового викупу акцій, щодо яких встановлено обтяження, 

повинен відбуватись за спеціальними правилами, з метою захисту інтересів осіб, 

на користь яких такі обтяження встановлені. 
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