
Лекція 3 

з дисципліни Господарське право  

Спеціальність: 081 Право 

 

Тема лекції 1.3.  Правове становище господарських товариств, підприємств та їх об’єднань    

План 

1. Поняття, ознаки і види господарських товариств, їх установчі документи.  

2. Учасники і засновники господарських товариств, їх види і повноваження. 

3. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою 

відповідальністю 

Самостійна робота: 

1. Акціонерне товариства, його органи управління та майно.  

2. Майно господарських товариств.   

3.Поняття, ознаки і порядок утворення комунального і державного підприємства. 

4.Ознаки та правовий режим приватного підприємства.  

5.Підприємство, що діє на основі колективної та кооперативної власності 
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1. Поняття, ознаки і види господарських товариств, їх установчі документи.  

Одним з найпоширеніших видів суб’єктів господарювання є господарські товариства. Їх 

правовий статус визначається: Глава 8 ЦК України “Господарські товариства “, Глава 9 ГК 

України та Законами України: “ Про господарські товариства “, «Про акціонерні товариства», 

«Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю».  

Господарські товариства — це організація , яка створюється на основі об’єднання осіб та 

об’єднання майна. Господарське товариство - це і родове поняття, яке об’єднує п’ять самостійних видів 

товариства: повне, командитне, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою 

відповідальністю, акціонерне товариство. Їх загальною ознакою є статутний капітал, який поділений на 

частки між учасниками. Учасником вказаних товариств можуть бути як фізичні так і юридичні особи. Між 

тим кожний вид товариства має свої особливі ознаки(згідно з ч.1 ст. 79 ГК.) 

Ознаки господарських товариств: 

- організаційна єдність;  

- товариство створюється шляхом об’єднання майна засновників;  

- учасники товариства беруть участь в діяльності товариства; 

- наявність відокремленого майна;  

-  товариство створюється з метою отримання прибутку.  

Акціонерне товариство – це так зване товариство капіталів. Акціонерним товариством є 

господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій 

однакової номінальної вартості , і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном 

товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах 

вартості належних їм акцій . 

Товариством з обмеженою відповідальністю є товариство , що має статутний фонд 

поділений на частки , розмір яких визначається установчими документами , і несе відповідальність 

за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном.Установчі документи товариства з обмеженою 

відповідальністю, крім загальних відомостей , повинні містити відомості про розмір часток 

кожного з учасників. 

Товариством з додатковою відповідальністю є господарське товариства , статутний фонд 

якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе 

відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном , а в разі його недостатності учасники 

цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими 

документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників(згідно ст. 80 ГК). 

Повним товариством є господарське товариство , всі учасники якого відповідно до 

укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і 

несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном. 

Повне товариство створюється та діє на підставі засновницького договору Цей договір 

підписується всіма його учасниками 

Командитним товариством є товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від 

імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову відповідальність за 

зобов’язаннями товариства усім своїм майном, є один чи кілька учасників ( вкладників ), які 

несуть ризик збитків , пов’язаних із діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів 
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та не беруть участі в діяльності товариства. Командитне товариство створюється та діє на підставі 

засновницького договору. 

Господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної 

реєстрації відповідно до Закону України “ Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань ”.  

Установчі документи господарського товариства відповідно Закону "Про господарські 

товариства", ЦК та ГК повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його 

діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок 

утворення статутного капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад і компетенцію 

органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких 

необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до 

установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства. 

Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про повне та скорочене 

найменування товариства, тип товариства, розмір статутного капіталу, розмір резервного капіталу, 

номінальну вартість і загальну кількість акцій, порядок скликання та проведення загальних зборів, 

склад органів товариства та їх компетенцію, а також інші відомості, зазначені в ст. 13 Закону 

України "Про акціонерні товариства". 

2. Учасники і засновники господарських товариств, їх види і повноваження. 

Засновниками та учасниками товариства можуть бути підприємства, установи, 

організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.  

Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні 

організації можуть бути засновниками та учасниками товариства. 

Юридичні особи можуть виступати акціонерами чи учасниками товариства в разі, якщо 

таке право передбачено їх статутами і законодавством не встановлено певних обмежень чи 

заборон.  Для певних видів юридичних осіб законом можуть бути встановлені обмеження щодо 

їх участі в господарських товариствах. Так, відповідно до ст. 14 Закону України "Про банки та 

банківську діяльність" учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну 

участь, об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації. 

  Цивільний кодекс України дозволяє створювати господарське товариство одній особі, яка 

стає його єдиним учасником. Існування одноособового господарського товариства передбачене 

тільки для акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з 

додатковою відповідальністю.  

3. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою 

відповідальністю 

Правове становище Товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з обмеженою 

відповідальністю визначено Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» від 06.02.2018. №2275-VIII. Цей закон визначає правовий статус товариств з 

обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення, 

діяльності та припинення, права та обов’язки їх учасників 
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       Товариство з обмеженою відповідальністю – це господарське товариство, що має 

статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і 

несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. 

Органами управління товариства є: загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) 

та виконавчий орган. 

 Посадовими особами товариства є члени виконавчого органу, наглядової ради, а також інші 

особи, передбачені статутом товариства. 

 Загальні збори учасників є вищим органом товариства. Кожен учасник товариства має право 

бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку 

денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. Кожен учасник 

товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його 

частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом. 

Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за 

його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. 

Корпоративний договір – це договір, за яким учасники товариства зобов’язуються 

реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. 

Корпоративний договір є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір, 

який не відповідає цим вимогам, є нікчемним. Корпоративний договір може передбачати умови або 

порядок визначення умов, на яких учасник має право або зобов’язаний купити або продати частку 

у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов’язок 

виникає.  

Створення товариства відбувається за рішенням його засновників. Якщо товариство 

створюється кількома особами, такі особи у разі необхідності визначення взаємовідносин між 

ними щодо створення товариства можуть укласти договір про створення товариства в письмовій 

формі. Договір про створення товариства може встановлювати порядок заснування товариства, 

умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, 

частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші 

умови. Договір про створення товариства діє до дня державної реєстрації товариства, якщо інше 

не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання. 

Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону. 

Модельний статут товариства є багатоваріантним та передбачає можливість обрання різних 

його редакцій, у тому числі редакції "за замовчуванням", яка формується з положень, 

рекомендованих Кабінетом Міністрів України. 

Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його 

учасників, виражених у національній валюті України. Розмір частки учасника товариства у 

статутному капіталі товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника 

товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та 

статутного капіталу товариства. Статутом товариства можуть бути передбачені обмеження щодо 

зміни співвідношення часток учасників. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, 

змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли 

участь всі учасники товариства. 



Відповідно до ст.48 ЗУ «Про ТОВ та ТзДВ» Товариство припиняється внаслідок передання 

всього свого майна, всіх прав та обов’язків іншим господарським товариствам - правонаступникам 

шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації. Добровільне 

припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, 

встановленому цим Законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави 

та порядок припинення товариства встановлюються законом.  

 

Завдання студентам: 

1. Опрацювати ГК України  (Розділ I Глава 9 «Господарські товариства»), а також закони, 

рекомендовані в переліку літератури до лекції. 

2. Опрацювати питання самостійної роботи.  

3. Підготуватися до семінарського заняття №3. 

 

Викладач  ___________________Панченко Л.О. 

 

 

 


