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Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє 

володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного 

(складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.  

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є 

принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків 

статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через повʼязаних 

фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи 

здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, 

користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання 

доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового 

утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати 

голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість 

визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності 

трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обовʼязкові до 

виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, 

трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального 

володіння.  

Вищенаведена норма Закону № 361 встановлює, що безпосереднє володіння 

фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) 

капіталу або прав голосу юридичної особи не є обов’язковою умовою, яка дає змогу 

визначити належність фізичної особи до КБВ.  

Тобто, КБВ може бути фізична особа, яка не володіє часткою у розмірі 25 чи 

більше відсотків статутного (складеного) капіталу компанії, але яка має можливість, 

зокрема здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність 

компанії у спосіб, визначений зазначеною нормою Закону № 361. Наприклад: 

розпоряджатися активами; отримувати дивіденди; здійснювати вирішальний вплив 

на формування складу та/або результати голосування органів управління, на 

вчинення правочинів, що визначають основні умови господарської діяльності 

юридичної особи. 

Слід зазначити, що визначення наявності прямого/непрямого вирішального 

впливу у кожному конкретному випадку має здійснюватися з урахуванням 

особливостей створення та діяльності юридичної особи, її структури власності, 

взаємовідносин засновників тощо. 

При цьому обов’язок встановлення інформації про КБВ законодавством 

покладено на юридичних осіб. Визначення КБВ є специфічним для кожної 

юридичної особи та залежить від конкретної ситуації, особливостей відповідних 

фактичних обставин. 

Водночас питання набуття корпоративних прав малолітньою особою або 

неповнолітньою особою регулюється нормами Господарського кодексу України 

(далі – ГК України), Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), Сімейного 

кодексу України та законів України, зокрема: «Про господарські товариства», «Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про акціонерні 

товариства».  
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Відповідно до статті 167 ГК України корпоративні права – це права особи, 

частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що 

включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською 

організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та 

активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, 

передбачені законом та статутними документами. Володіння корпоративними 

правами не вважається підприємництвом. Законом можуть бути встановлені 

обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх 

здійснення.  

Відповідно до статті 25 ЦК України цивільна правоздатність, як здатність мати 

цивільні права та цивільні обов'язки, визнається за всіма фізичними особами, виникає 

з моменту народження та припиняється у момент її смерті.  

У випадках, встановлених законом, здатність мати окремі цивільні права та 

обов'язки може пов'язуватися з досягненням фізичною особою відповідного віку. 

Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе 

цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями 

створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести 

відповідальність у разі їх невиконання. Цивільну дієздатність має фізична особа, яка 

усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними (частина перша статті 30 ЦК 

України).  

Відповідно до статті 31 ЦК України малолітньою особою є фізична особа, яка 

не досягла чотирнадцяти років. Малолітня особа має право самостійно вчиняти 

дрібні побутові правочини та здійснювати особисті немайнові права на результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. Правочин вважається 

дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її 

фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має 

невисоку вартість.  

Згідно із частиною першою статті 242 ЦК України батьки (усиновлювачі) є 

законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей. 

Частиною першою статті 177 Сімейного кодексу України передбачено, що 

батьки управляють майном, належним малолітній дитині, без спеціального на те 

повноваження.  

Звертаємо увагу, що Мінфін відповідно до абзацу другого пункту 3 Положення 

про форму та зміст структури власності, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 19.03.2021 № 163, розробив зразки складання схематичного 

зображення структури власності та оприлюднив їх на своєму офіційному вебсайті 

(mof.gov.ua) в рубриці «Діяльність / Фінансовий моніторинг / Зразки складання 

схематичного зображення структури власності». Зокрема, ці зразки містять приклад 

складання схематичного зображення структури власності, якщо учасником 

юридичної особи є малолітня або неповнолітня особа (приклад № 21). 

Зважаючи на зазначене, оскільки законодавством встановлено, що батьки 

(усиновлювачі) є законними представниками малолітніх та неповнолітніх дітей, то 

кінцевим бенефіціарним власником доцільно зазначати законного представника 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15?find=1&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82#w1_22
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малолітньої/неповнолітньої особи, за умови, що відсутня третя особа, яка здійснює 

вирішальний вплив на компанію через такого законного представника. 

Разом з тим повідомляємо, що Міністерство фінансів України спільно з 

Державною службою фінансового моніторингу України за сприяння Координатора 

проектів ОБСЄ в Україні підготувало Керівні настанови з питань, які стосуються 

розкриття інформації про КБВ юридичних осіб, громадських формувань, трастів та 

інших (подібних до трастів) правових утворень. В зазначених керівних настановах 

узагальнено національне законодавство, кращі міжнародні практики, тематичні 

дослідження щодо ідентифікації даних про КБВ.  

Ознайомитися з Керівними настановами щодо розкриття інформації про КБВ 

можливо на офіційному вебсайті Мінфіну (mof.gov.ua) в рубриці «Діяльність / 

Фінансовий моніторинг / Методологічна допомога (рекомендації та роз’яснення)».  

Одночасно доводимо до відома, що листи Міністерства фінансів України не є 

нормативно-правовими актами, не встановлюють правових норм та мають лише 

інформаційний характер. 

 

З повагою  

 

 

Перший заступник Міністра                                                                    Денис УЛЮТІН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 
Мар’яна Руденко 277 54 42 


	w1_21

