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АНОТАЦІЯ 

Хоменко В. О. Припинення господарських товариств у цивільному 

праві України – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. – Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних засад припинення 

господарських товариств. За результатами проведення комплексного 

дослідження проблем правового регулювання припинення господарських 

товариств досліджено ґенезу правового регулювання припинення юридичних 

осіб та загальні положення про припинення господарських товариств у 

цивільному законодавстві України; визначено правову природу ліквідації, 

реорганізації та інших форм (видів) припинення господарських товариств. 

Особливу увагу автора приділено актуальним проблемам правозастосовної 

практики припинення господарських товариств – особливостям рішення про 

припинення господарського товариства; способам захисту, що можуть мати 

наслідком припинення господарського товариства; правосуб’єктності 

господарського товариства щодо якого прийнято рішення про його припинення. 

Ґрунтовно досліджено еволюцію інституту припинення юридичної особи – 

у римському, середньовічному, дореволюційному, радянському законодавстві, а 

також у законодавстві незалежної України. Визначено характерні особливості та 

основні результати кожного із наведених етапів розвитку інституту припинення 

юридичної особи. 

Детально проаналізовано положення цивільного законодавства України, 

що регулює припинення господарських товариств. Особливу увагу приділено 

нормам Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законам 
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України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». 

Констатується, що види припинення юридичної особи розкриваються у ч. 1 

ст. 104 Цивільного кодексу України, за змістом якої юридична особа 

припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, 

перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права 

та обов’язки переходять до правонаступників. Разом з тим, звертається увага на 

невідповідність ст. 106 Цивільного кодексу України та ст. 104 Цивільного 

кодексу України, оскільки вони оперують різними поняттями. Так, ст. 104 

Цивільного кодексу України містить термін “реорганізація”, а ст. 106 Цивільного 

кодексу України не зазначає про реорганізацію, перелічуючи такі форми 

припинення юридичної особи як злиття, приєднання, поділ та перетворення. 

Констатується факт відсутності визначення понять “припинення”, 

“ліквідація” та “реорганізація” у чинному законодавстві України. 

Досліджено випадки втрати господарським товариством ознак суб’єкта 

права de facto, що, разом з тим, не є підставою визнання його таким de iure, 

оскільки юридично господарське товариство продовжує своє існування. 

Досліджено такі випадки фактичного припинення господарських товариств 

як фактичне припинення діяльності господарським товариством та втрата ознак 

юридичної особи та (або) ознак господарського товариства. 

Зазначається, що господарське товариство може фактично втратити ознаки 

юридичної особи, але продовжувати існувати de iure та обліковуватись у ЄДР. У 

наведених випадках відповідні господарські товариства запропоновано 

визначати квазіприпиненими. У контексті викладеного запропоновано 

розширити перелік форм припинення господарських товариств. 

Особливу увагу приділено специфічним формам припинення юридичних 

осіб – передбаченій ст. 4 Директиви 2011/35/ЄС від 4 квітня 2011 р. 

(незастосування процедури ліквідації у разі припинення декількох товариств, що 

припиняють своє існування та передають усі свої активи та пасиви до 

товариства, яке вони засновують, в обмін на випуск акцій нового товариства) та 
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процедурі «strike off», передбаченій ст. 327 Закону Республіки Кіпр “Про 

компанії”. 

У контексті досліджуваної проблематики обґрунтовується необхідність 

розмежування суміжних категорій – “підстави припинення” та “підстави 

прийняття рішення про припинення”. Так, йдеться про критерії розмежування 

добровільного та примусового припинення господарських товариств: критерієм 

розмежування добровільного та примусового припинення є суб’єкт прийняття 

відповідного рішення та підстави його прийняття; підставою добровільного 

припинення є прийняття рішення про припинення. 

Зазначається про доцільність поділу припинення господарських товариств 

не на добровільне та примусове, а на припинення на підставі рішення учасника 

або уповноваженого юридичною особою органу та на припинення на підставі 

рішення суду. 

Зазначається, що наразі спостерігається відмова від вичерпних переліків 

способів захисту цивільних прав та інтересів. Зокрема, можливість визначення 

способу захисту порушеного, невизнаного або оспорюваного права у договорі не 

вирішила проблеми ефективності способів захисту, оскільки сторони рідко 

можуть передбачити конкретні юридичні наслідки порушення суб’єктивних 

прав, спосіб порушення відповідного права тощо. Чинна редакція статті 16 

Цивільного кодексу України надала можливість суду визначати ефективний 

спосіб захисту у визначених законом випадках: суд може захистити цивільне 

право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи 

судом у визначених законом випадках (абз. 2 ч. 2). До того ж, актуальні редакції 

ст. 5 ЦПК України та ст. 5 ГПК України встановлюють аналогічні правила, (1) 

надаючи суб’єктам цивільного обороту можливість формулювати спосіб захисту, 

відмінний від способів захисту, прямо встановлених законодавством у договорі; 

(2) надаючи право суду визначити спосіб захисту самостійно. 

Обґрунтовується, що обрання способу захисту, який застосовується при 

припиненні господарського товариства на підставі рішення суду, залежить від 

підстави постановлення судового рішення, наслідком якого має бути припинення 
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господарського товариства. Зокрема, порушення, які мали місце при створенні 

юридичної особи, за умови неможливості їх усунення, зумовлюють застосування 

такого способу захисту як визнання недійсною державної реєстрації юридичної 

особи. 

Констатується, що законодавство не обмежує правоздатність юридичної 

особи, рішення про ліквідацію якої прийнято: у випадку прийняття рішення про 

ліквідацію юридичної особи повноваження виконавчих органів такої юридичної 

особи переходять до ліквідаційної комісії функції якої обмежуються діями, 

необхідними для завершення ліквідації відповідної юридичної особи. 

Встановлено, що правоздатність господарського товариства припиняється 

з моменту внесення запису про його припинення до єдиного державного реєстру. 

Підтвердженням означеної вище позиції є положення ч. 4 ст. 91 Цивільного 

кодексу України. Таким чином, обмеження ліквідатора (ліквідаційної комісії) не 

варто розглядати як обмеження правоздатності юридичної особи. До того ж, 

цивільне законодавство взагалі не містить поняття «обмеження правоздатності». 

Ключові слова: припинення господарського товариства, ліквідація, 

реорганізація, квазіприпинення, фактичне припинення господарського 

товариства, універсальне правонаступництво, сингулярне правонаступництво. 
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ANNOTATION 

Khomenko V. O. Termination of Business Entities under the Civil Law of 

Ukraine. – Qualifying research paper on the manuscript. 

Candidate's thesis by specialty 12.00.03 - Civil Law and Civil Procedure; 

Family Law; International Private Law. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2019.  

The thesis is devoted to the termination of business entities theoretical 

framework development. It is studied (1) the legal regulation genesis of the termination 

of business entities and (2) general provisions on the termination of business entities 

under the Civil Law of Ukraine on a comprehensive study of the issues of legal 

regulation of the termination of business entities. It is also determined the legal nature 

of business entities liquidation, reorganization and other kinds of business entities 

termination. 

The author’s particular attention is paid to current issues of enforcement practice 

on termination of business entities: (1) characteristics of the decisions on termination 

of a business entity; (2) remedies that may lead to the termination of business entities; 

(3) legal capacity of a business entity under the decision on its termination. 

It is fundamentally studied the evolution of business entities termination under 

the Roman Civil Law, the Medieval Law, Pre-revolution Law, Soviet Law and the Law 

of independent Ukraine. Principle features and results of each named period of the 

termination of business entities development are defined.  

The provisions on termination of business entities are analyzed in detail under 

the Civil Law of Ukraine, in particular, the Civil Code of Ukraine, the Commercial 

Code of Ukraine, the Law of Ukraine “On Business Entities”, the Law of Ukraine “On 

joint stock companies” and the Law of Ukraine “On the limited liability companies and 

superadded liability companies”. 

It is stated that main kinds of termination of a legal entity are described under 

the Art. 104 (1) of the Civil Code of Ukraine, which stipulates that a legal entity may 
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be terminated in consequence of reorganization (amalgamation, accession, dissolution 

or re-hatting) or liquidation. In case of reorganization rights and obligations of such 

legal entity are subrogated to it’s legal successetors. The author’s attention is paid to 

gap between the provisions of the Art. 106 of the Civil Code of Ukraine and Art. 106 

of the named act because of use of different defenitions. At this rate, Art. 104 of the 

Civil Code of Ukraine contains the intention of reorganization, and the Art. 106 of the 

named act just notes it’s kinds (amalgamation, accession, dissolution or re-hatting) but 

does not identify the reorganization itself. 

It is noted that there are no definitions of the concepts “termination”, 

“liquidation”and “reorganization” in the Civil Law of Ukraine.  

The thesis studies the cases of de facto entity characteristics loss, which however 

does not lead to de iure termination of a business entity because of it’s existence in a 

relevant state register. 

The thesis considers the grounds of the possibility to use the term “quasi-

termination” regarding the actual termination of activities of a business entity; loss of 

an entity characteristics: property and (or) personal substrate; annulment of 

memorandum of association or an entry for the registration of an entity. 

The author’s special attention is paid to the specific kinds of legal entity 

termination (1) stipulated by the paragraph 4 of the Directive 2011/35/EU of the 

European Parliament and the Council of 5 April, 2011 (the operation whereby one or 

more companies are wound up without going into liquidation and transfer to another all 

their assets and liabilities in exchange for the issue to the shareholders of the company 

or companies being acquired of shares in the acquiring company and a cash payment) 

and (2) «strike off» procedure stipulated by the Art. 327 of the Companies Law of 

Republic of Cyprus.  

For the purposes of the thesis, it is settle down the need for demarcation of 

related categories of (1) termination grounds and (2) termination decision grounds. It is 

reffered to demarcation measures of voluntary termination of business entity and its 

unwanted termination: the reference point of voluntary and unwanted termination of a 
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business entity is the body to settle termination issue so authorized; the reference point 

of the voluntary termination is a relevant decision. 

It is pointed out that the division of the termination of business entities under the 

authority of the decision of the business entity or an authorized body as well as the 

decision of a court is more helpful than the division on the voluntary and forced ones. 

It is noted that trend of late is refusal to exhaustive list of remedies. In particular, 

the possibility of remedy settlement under the contract has not solved the issue of 

remedy productivity because of complexity of determination of the specific effect of 

violation of the rights, means of violation of the rights etc. Current Art. 16 of the Civil 

Code of Ukraine has provided an opportunity for determination of a remedy in cases, 

stipulated by law: a court may protect a violated right or interest by the use of a 

remedy, settled by a contract, a law or a court in cases, stipulated by law. Similar rules 

are stipulated by the Art.5 of the Civil procedural code of Ukraine and the Art.5 of the 

Economic procedural code of Ukraine by (1) providing of an opportunity for remedy 

determination for participants of civil turnover even if such remedy differs from 

remedies stipulated by law (conract); (2) providing for the right of a court to determine 

a remedy by itself. 

It is proved that the choice of a remedy that may be applied during the 

termination of a business entity under a court decision depends on the grounds of such 

decision. In particular, violations occurred during the establishment of an entity require 

the application of such remedy as nullification of the state registration of an entity, if 

they could not be removed.  

It is stated that there are no restrictions of the legal capacity and competence of a 

business entity under the decision on its termination: in case the decision on a 

termination of a business entity is held, the powers of the executive bodies of such 

business entity shall be passed to the its termination committee the functions of which 

are limited by the actions needed to complete the liquidation of the business entity.  

It is established that the legal capacity and competence of a business entity is 

terminated at the moment of entering the record on its termination in the unified state 

register of legal entities, individuals: entrepreneurs and social formations. As a 
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verification of above named the line-item may be qualified by the provision of article 

91 (4) of the Civil Code of Ukraine. Furthermore, the Civil Law of Ukraine is free of 

the reference of restrictions of the legal capacity and competence of a legal entity, in 

particular, a business entity.  

As a result of the study a number of conclusions, proposals and 

recommendations aimed at improvement of current doctrinal approaches of the 

institute of termination of business entities are formulated. 

Keywords: termination of business entities, liquidation, reorganization, quasi-

termination, actual termination of business entities, universal succession, singular 

succession. 
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2013 року. К.: ТОВ “Білоцерківдрук”, 2015. С. 170-175. 

7. Хоменко В. О. Особливості ліквідаційної  процедури банкрута, ліквідація 
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ГПК України – Господарський процесуальний кодекс України 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена особливим місцем 

господарських товариств у системі учасників цивільних правовідносин та 

перманентними змінами законодавства у досліджуваній сфері. Прийняття низки 

законодавчих актів – Законів України “Про акціонерні товариства” та “Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, Кодексу України з 

процедур банкрутства та внесення змін до законодавчих актів, які регулюють 

припинення господарських товариств (викладення у новій редакції Закону 

України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань” (виключено статтю 38, якою визначалися підстави 

припинення юридичних осіб на підставі рішення суду), виключення норм щодо 

припинення суб’єктів господарювання з Господарського кодексу України та 

Закону України “Про господарські товариства”, постійні зміни Цивільного 

кодексу України, Закону України “Про акціонерні товариства” та Закону України 

“Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, зокрема 

включення та виключення терміну “реорганізація” тощо). 

При цьому, наведені зміни не забезпечили вирішення низки проблемних 

практичних питань, пов’язаних з припиненням господарських товариств 

(фактичне припинення господарських товариств, бездіяльність юридичної особи 

після прийняття рішення про припинення та на інших етапах процедури 

припинення, момент до якого можлива відміна рішення про припинення, 

господарська діяльність юридичної особи після прийняття такого рішення тощо). 

Спірними у межах досліджуваної проблематики залишається і низка теоретичних 

питань: дихотомічний поділ припинення на дві форми – ліквідацію та 

реорганізацію, підстави наведеного розмежування, правова природа фактичних 

способів припинення господарських товариств та втрати господарськими 

товариствами ознак такої організаційно-правової форми юридичної особи тощо. 

Окремі аспекти правовідносин припинення господарських товариств 

розглянуто у дисертаційних дослідженнях Н. В. Щербакової “Правове 
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регулювання злиття та приєднання господарських товариств” (2006 р.), О. В. 

Титової “Захист майнових інтересів учасників процесу ліквідації на 

підприємствах” (2006 р.), В. В. Ряботи “Реалізація прав акціонерів при злитті, 

приєднанні та поглинанні акціонерних товариств” (2008 р.), О. М. Зубатенко 

“Припинення суб’єктів господарювання” (2008 р.), Ю. М. Юркевича 

“Припинення юридичних осіб з правонаступництвом” (2009 р.), П. О. Повара 

“Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні” (2009 р.), Н. І. 

Шевченко “Правове регулювання припинення господарських товариств шляхом 

реорганізації” (2012 р.), В. М. Гаврилюк “Правонаступництво при реорганізації 

юридичних осіб за законодавством України” (2014 р.), Д. В. Жекова 

“Припинення юридичних осіб за цивільним законодавством України” (2015 р.). 

Водночас наведені вище дисертаційні дослідження частково втратили свою 

актуальність, зважаючи на зміни законодавства, що регулює припинення 

господарських товариств. 

Низка фахових праць зарубіжних науковців також становить інтерес, 

зважаючи на подібність окремих юридичних конструкцій, що мають 

безпосереднє відношення до досліджуваної проблематики. Йдеться, зокрема, про 

дисертаційні дослідження Н. О. Юрченко “Захист цивільних прав учасників 

господарських товариств” (2004 р.), О. В. Ноди “Ліквідація юридичних осіб за 

законодавством Російської Федерації” (2005 р.), С. С. Дуканова “Цивільно-

правове регулювання припинення юридичних осіб у Російській Федерації” (2005 

р.), О. І. Агапової “Захист прав кредиторів при реорганізації юридичних осіб” 

(2007 р.). 

Теоретичну основу дослідження припинення господарських товариств 

становлять праці вітчизняних та іноземних правників, а саме: О. І. Агапової, А. 

В. Габова, В. М. Гаврилюк, А. С. Довгерта, С. С. Дуканова, Д. В. Жекова, О. М. 

Зубатенко, Н. С. Кузнєцової, І. М. Кучеренко, Р. А. Майданика, О. В. Ноди, П. О. 

Повара, Є. О. Рябоконя, В. В. Ряботи, О. В. Титової, Н. І. Шевченко, Н. В. 

Щербакової, В. С. Щербини, Ю. М. Юркевича, Н. О. Юрченко, В. Л. Яроцького 

та ін. 
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Праці названих дослідників заклали підвалини розуміння категорії 

“припинення юридичної особи” та сформували основні підходи до правового 

регулювання відповідних відносин. Водночас у національній правовій доктрині 

спеціальні дослідження, присвячені аналізу припинення господарських 

товариств, наразі практично відсутні. Наукові публікації, що висвітлюють 

проблеми припинення окремих організаційно-правових форм господарських 

товариств чи деякі аспекти правової природи припинення господарських 

товариств, повною мірою не охоплюють розгляд зазначеної проблематики. 

Наведені чинники зумовлюють важливість наукового аналізу проблем 

припинення господарських товариств у цивільному праві України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана на кафедрі цивільного права юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до державних 

бюджетних науково-дослідних тем “Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичний і практичний аспекти” (№ 11 БФ 042-01; номер державної 

реєстрації 0111U008337), яка досліджувалася на юридичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 р. 

по 31 грудня 2015 р.; “Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС” (№ 16 БФ 042-01; номер державної реєстрації 0116U002637), 

яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2016 р. по 31 грудня 2018 р. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка 

теоретичних засад припинення господарських товариств та проведення 

комплексного дослідження проблем правового регулювання припинення 

господарських товариств. 

Для досягнення зазначеної мети у роботі поставлені такі завдання: 

- дослідити ґенезу правового регулювання припинення юридичних осіб; 

- проаналізувати загальні положення про припинення господарських 

товариств у цивільному законодавстві України; 
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- визначити правову природу ліквідації та реорганізації як форм (видів) 

припинення господарських товариств; 

- визначити та дослідити інші форми (види) припинення господарських 

товариств; 

- дослідити правову природу рішення про припинення господарського 

товариства; 

- проаналізувати способи захисту, що можуть мати наслідком припинення 

господарського товариства; 

- визначити особливості правосуб’єктності господарського товариства щодо 

якого прийнято рішення про його припинення. 

Об’єктом даного дослідження є правовідносини припинення 

господарського товариства, а також комплекс пов’язаних з цим теоретичних 

проблем. 

Предметом дослідження є правові норми, що регулюють відносини 

припинення господарських товариств; практика застосування зазначених 

правових норм національними судами України; практика Європейського суду з 

прав людини та наукові ідеї щодо припинення господарських товариств. 

Методологічну основу дослідження складає комплекс загальнонаукових 

та спеціальних методів наукового пізнання. Наприклад, формально-логічний 

метод було використано для визначення критеріїв поділу припинення 

господарських товариств на види (підрозділ 2.1). Метод аналізу застосовувався 

при вивченні окремих форм (видів) припинення господарських товариств 

(підрозділ 2.1 та 2.2), а метод синтезу – при визначенні випадків сингулярного 

правонаступництва при ліквідації та реорганізації господарського товариства 

(підрозділ 2.2). За допомогою історичного методу було досліджено ґенезу 

правового регулювання припинення юридичних осіб (підрозділ 1.1), а за 

допомогою логічного – висунуто нові або розвинуто існуючі теоретичні 

положення щодо поняття та видів припинення господарських товариств 

(підрозділи 2.1 та 2.2). Порівняльно-правовий метод слугував основою наукового 

пізнання застосування окремих форм (видів) припинення господарських 
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товариств у правових системах інших держав (підрозділ 2.2). Метод 

моделювання використовувався при формулюванні пропозицій щодо внесення 

змін до чинного законодавства (підрозділ 1.2). 

Емпіричною основою дослідження є законодавство України, 

законодавство Європейського Союзу, міжнародні договори, практика 

національних судів, практика Європейського суду з прав людини, аналітичні та 

наукові матеріали з припинення господарських товариств. 

Наукова новизна одержаних результатів конкретизується в теоретичних 

положеннях та висновках, найбільш важливими з яких є такі: 

Уперше: 

1) запропоновано визначення “припинення господарського товариства” у 

широкому та вузькому розумінні. У широкому – як системи майнових, особистих 

немайнових, корпоративних та організаційних правовідносин, що виникають на 

підставі рішення про припинення господарського товариства між учасниками 

господарського товариства, товариством, його кредиторами та державою і 

припиняються виключенням господарського товариства з єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

У вузькому – безпосередньо як юридичного факта, що обумовлює виключення 

господарського товариства з єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і припиняє діяльність 

господарського товариства як суб’єкта права. 

2) обґрунтовано поняття “квазіприпинення господарського товариства” як 

системи правовідносин, які відрізняються від правовідносин припинення 

господарського товариства відсутністю низки формальних ознак (зокрема, 

рішення про припинення господарського товариства та запису про припинення 

господарського товариства у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань). До квазіприпинення 

господарських товариств можна віднести: (1) фактичне припинення діяльності 

господарським товариством; (2) втрата господарським товариством ознак 

юридичної особи та (або) господарського товариства; (3) визнання недійсними 



19 

 

установчих документів господарського товариства та (або) запису про державну 

реєстрацію господарського товариства. 

3) доведено недоцільність виділення ліквідації та реорганізації як форм 

припинення господарських товариств за критерієм наявності або відсутності 

правонаступництва. Змістовною відмінністю ліквідації від реорганізації 

визначено створення нових юридичних осіб-правонаступників внаслідок 

проведеної процедури припинення господарського товариства. 

Правонаступництво визначено субсидіарним критерієм поділу припинення 

господарських товариств на форми. 

4) встановлено, що невиконання рішення про припинення господарського 

товариства може бути підставою виникнення натуральних зобов’язань, оскільки 

чинним законодавством України не передбачено можливості юрисдикційного 

захисту прав заінтересованих у виконанні відповідного рішення осіб. 

Удосконалено: 

1) положення щодо неможливості автоматичного поновлення господарського 

товариства у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, рішення про припинення якого визнано 

недійсним. Обґрунтовано, що визнання недійсним рішення про припинення 

господарського товариства не є ефективним способом захисту прав та 

охоронюваних законом інтересів, зважаючи на відсутність реального поновлення 

порушених прав. 

2) висновок щодо невідповідності терміну “реорганізація” у національному 

законодавстві України його усталеному розумінню у низці зарубіжних 

правопорядків (зокрема, йдеться про можливість визначення “реорганізацією” 

будь-яких змін у виробництві, органах управління господарського товариства 

тощо, які не мають наслідком припинення відповідного господарського 

товариства). 

3) доктринальний підхід щодо відсутності підстав ототожнення обмеження 

функцій комісії з припинення з обмеженням правосуб’єктності господарського 

товариства. Аргументовано, що функції комісії з припинення та 
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правосуб’єктність господарського товариства є різноплощинними юридичними 

категоріями. 

4) положення щодо необхідності розмежування підстав припинення 

господарського товариства та підстав прийняття рішення про припинення 

господарського товариства. Підставою припинення господарського товариства 

запропоновано визначати: (1) рішення уповноваженого суб’єкта – учасника 

(повні та командитні товариства) або загальних зборів учасників (акціонерів) 

(товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, акціонерні 

товариства); (2) рішення суду. Підставою прийняття рішення про припинення 

господарського товариства визначено: (1) учасниками (акціонерами) – 

відповідний акт волевиявлення; (2) судом – наявність визначених 

законодавством підстав (юридичних фактів). 

Дістали подальшого розвитку: 

1) положення щодо наявності сингулярного правонаступництва при ліквідації 

господарського товариства у таких випадках: (1) покладення зобов’язань 

ліквідованого господарського товариства на інше господарське товариство 

(зокрема, за зобов’язаннями з відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров’я або смертю на підставі ст. 609 ЦК України та ст. 205 ГК 

України); (2) субсидіарна відповідальність учасників повного товариства та 

повних учасників командитного товариства; (3) субсидіарна відповідальність 

ліквідатора (голови ліквідаційної комісії), учасників, засновників, акціонерів у 

випадках, встановлених Законом України “Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом”; (4) відповідальність держави за 

зобов’язаннями господарського товариства, яке має достатню інституційну та 

операційну залежність від держави. 

2) висновок щодо необґрунтованості застосування у Законі України “Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” різних підходів до 

учасників, які володіють понад 50 відсотками голосів у статутному капіталі та 

учасників, які володіють менш як 50 відсотками голосів у статутному капіталі 

відповідного товариства. Йдеться про відсутність юридичної рівності при 
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здійсненні права на вихід з товариства (зокрема, можливість безперешкодного 

виходу з товариства учасником, який володіє менш як 50 відсотками голосів у 

статутному капіталі та необхідність отримання згоди решти учасників для 

учасників, які володіють понад 50 відсотками голосів у статутному капіталі). 

3) висновок щодо наявності, поряд з майновими та особистими немайновими, 

організаційних правовідносин, які виникають при припиненні господарських 

товариств, та їх приватноправового змісту. Зокрема, йдеться про прийняття 

рішень про припинення господарського товариства, рішень про затвердження 

ліквідаційного балансу, укладення договорів про злиття та приєднання тощо. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає у 

теоретико-прикладному потенціалі дисертаційного дослідження, у можливості 

використання зроблених наукових висновків для подальших наукових 

досліджень проблем припинення господарських товариств, для викладання 

курсів “Цивільне право”, “Корпоративне право”, “Вчення про юридичну особу”, 

а також при підготовці підручників і навчальних посібників із зазначених 

дисциплін, коментарів до чинного законодавства України. 

В аспекті законотворчої діяльності висновки дисертаційного дослідження 

можуть сприяти удосконаленню чинного законодавства України шляхом 

внесення запропонованих змін та доповнень до ЦК України та інших 

нормативних актів. 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані у 

науково-експертній діяльності Національної академії правових наук України під 

час підготовки науково-експертних висновків з питань правозастосування (акт 

впровадження у практичну діяльність Національної академії правових наук 

України результатів дисертаційного дослідження вих. № 85 від 25 квітня 2019 

р.). 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані у 

правозастосовній, зокрема, судовій практиці (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у практичну діяльність Господарського суду 

Тернопільської області від 02 травня 2019 р.). 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною 

науковою роботою. Сформульовані в ній положення наукової новизни та інші 

наукові результати отримані на базі особистого вивчення та аналізу наукових і 

нормативних джерел. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного 

дослідження обговорювались і були схвалені на засіданні кафедри цивільного 

права юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (Протокол № 5 від 28 лютого 2019 р.). 

Окремі положення дисертації були предметом обговорення на науково-

практичних конференціях і круглих столах, зокрема, на: Міжнародній науково-

практичній конференції “Актуальні проблеми цивільного, сімейного та 

міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання)” (м. Київ, 3 

жовтня 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Цивілістична 

доктрина і формування громадянського суспільства” (м. Київ, 3 жовтня 2014 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції “Матвєєвські читання: звільнення 

від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях” (м. Київ, 20 

листопада 2015 р.), VI Міжнародному цивілістичному форумі “Приватне право 

України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи” (м. Київ, 14-15 

квітня 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації знайшли 

відображення у 5 наукових статтях, з яких 4 – опубліковані у наукових фахових 

виданнях України і 1 – в іноземному науковому фаховому виданні, а також у 4 

тезах наукових повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, які охоплюють сім підрозділів, з висновками до кожного з 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертації – 284 сторінки, обсяг основного тексту – 255 

сторінок. Список використаних джерел включає 202 найменування і займає 19 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 

 

1.1. Ґенеза правового регулювання припинення юридичних осіб 

 Складно не погодитись із тезою Н. Л. Дювернуа, за змістом якої 

первинним питанням цивілістичних конструкцій має бути поняття про особу 

[29, с. 237]. В свою чергу, дослідження ґенези інституту припинення 

юридичних осіб (порядку, форм та підстав) дозволяє повніше зрозуміти логіку 

його конструювання, а також з’ясувати причини існування суперечностей, 

колізій та прогалин чинного законодавства у регулюванні досліджуваних 

відносин. Як і будь-яке інше правове явище, припинення юридичних осіб 

ефективніше розглядати у динаміці, а не у статиці. 

 Перше поняття юридичної особи розробила середньовічна католицька 

церква з метою задоволення релігійних потреб [155, c. 20], водночас, створення 

ідеї юридичної особи як самостійного суб’єкта цивільного права є безумовним 

надбанням римського права. Зауважимо, що у самому Римі така форма союзної 

організації напрацьовувалась повільно і протягом усієї римської історії [80, с. 

307]. 

 В контексті дослідження припинення юридичних осіб необхідно 

відзначити, що римське право не поділяло цивільно-дієздатних суб’єктів (осіб) 

на дві категорії: (1) фізичних та (2) юридичних (нефізичних, фіктивних, лише 

уявних) [29, c. 242]. Наведене обумовлювалось, зокрема, і тим, що існування 

майна, що належало місту, колегії, їх боргів, вимог та позовів було очевидним. 

Визначати їх правоздатність не було потреби, відтак, такі утворення у 

відокремленій сфері цивільних правовідносин функціонували так само, як 

окремі люди. Для практичних цілей з метою обміну, наведена конструкція була 

задовільною [29, c. 242]. 

 Наведене зумовило безсистемність підходів до припинення таких 

колективних утворень. Так, в юридичній літературі згадується припинення 

союзів (collegia) за рішенням владних органів (на підставі закону) [80, c. 307], а 
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також припинення різного роду колективних утворень (муніципії, різні спілки 

осіб однієї професії) у разі: досягнення поставленої мети; у разі, якщо 

діяльність набувала незаконного характеру; у разі вибуття всіх членів [72, с. 

117].  

 Створення підвалин розуміння юридичної особи у римському праві 

зумовило введення такої юридичної конструкції в оборот європейського права 

[80, c. 307], яким було переосмислено підходи до розуміння юридичної особи та 

розроблено вчення про її правову природу. 

 Перші прототипи окремих видів господарських товариств виникли за 

часів середньовіччя. Так, командитні товариства згадуються у підприємницькій 

діяльності Венеції у 976 році. Однак, на думку А.К. Дживелегова, широке 

поширення товариств, як форми ведення бізнесу, відбулось лише у XII столітті. 

В Італії - це каменди, у Венеції - коллеганції. Така форма організації бізнесу 

дозволяла у ті часи різним соціальним групам брати участь у морській торгівлі, 

одержуючи від неї свою частку прибутку, не розділяючи небезпек і труднощів 

подорожей. Майже у той самий час каменди виникли й у Франції, Іспанії та на 

Арабському Сході. У Німеччині каменди з’явилися набагато пізніше, але вже не 

на основі морської торгівлі, а як інститут уповноважених [64, с. 23]. Перші 

спроби законодавчого регулювання товариств (каменд) зустрічаються у 

французькому Ордонансі про торгівлю 1673 pоку, а як самостійні господарюючі 

суб’єкти командитні товариства згадуються у Торговельному кодексі Франції 

[64, c. 25].  

 Перші прототипи акціонерних компаній, а саме, середньовічні морські 

товариства та італійські державні кредитні союзи (maonae чи montes) вперше 

згадуються у 1346 році. Інші середньовічні “корпорації” виникають у 

середньовічній Франції та Швеції. Існує і така форма юридичної особи як 

просте товариство [59, с. 44].  

 Форма товариства (компанії) з обмеженою відповідальністю була вперше 

врегульована у Німеччині у 1892 році, згодом – у Франції та в інших 

західноєвропейських країнах [64, c. 27].  
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 Зауважимо, що наведене формулювання (товариство з обмеженою 

відповідальністю) не свідчить про тотожне розуміння такої юридичної особи із 

товариствами з обмеженою відповідальністю за сучасним законодавством 

України або розумінням компаній з обмеженою відповідальністю у світовій 

практиці (limited liability company, gesellschaft mit beschränkter haftung), адже із 

елементами формування капіталу форма тогочасних товариств з обмеженою 

відповідальністю зберігала певний особистий елемент, що уособлювався у 

більшій мірі залежності учасників від такого товариства, зокрема і в частині 

боргових ризиків [64, c. 27].  

 Підстави припинення наведених юридичних осіб суттєво не відрізнялись 

від підстав припинення колективних утворень за римським правом. Так, у 

юридичній літературі згадується, що підставами припинення таких 

підприємницьких об’єднань були вихід та смерть його учасників [64, c. 28]. 

 Відзначимо, що середньовічна корпорація стала конкретною історичною 

моделлю для конструювання теорії фікції [155, c. 20], яка, у найбільш 

загальних рисах, сприймає юридичну особу в якості акта уяви, що зумовлює 

існування поряд із особами, що дійсно існують, осіб, який у дійсності немає і 

які є результатом уяви [29, 248]. 

 Не вдаючись до детального аналізу теорій юридичної особи, зауважимо, 

що формування основних підходів до її розуміння здійснювалось протягом 

усього часу існування юридичних осіб та не є усталеним і у сучасній юридичній 

науці. Протягом розвитку вчення про юридичну особу були вироблені різні її 

теорії, зокрема: теорія фікції; теорія цільового майна; теорія інтересу; органічна 

теорія; теорія соціальної реальності; теорія держави; теорія колектива; теорія 

директора.  

 Кожна з наведених теорій ґрунтується на підходах до розуміння 

юридичної особи, властивих для конкретного історичного періоду та 

відповідних соціально-економічних умов. Так, теорія держави, теорія колектива 

та теорія директора є теоріями, розробленими за радянських часів та 
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сконцентрованими на ролі держави, колектива та директора у формуванні волі 

юридичної особи відповідно. 

 Всі наведені теорії зазвичай умовно поділяють на дві групи: (1) теорія 

фікції та теорії юридичної особи, у яких простежується її підтримка (теорія 

цільового майна; теорія інтересу) та (2) теорії юридичної особи, що визнають 

реальність юридичної особи як суб’єкта права (органічна теорія; теорія 

соціальної реальності)
1
.  

 Теорії юридичної особи впливають і на сучасні наукові ідеї щодо 

припинення юридичних осіб. Так, з позицій теорії фікції обґрунтовується 

розуміння припинення як особливого виду правовідносин [67, с. 34-42] та 

застосування доктрини підняття корпоративної вуалі (piercing the corporate veil 

або lifting the corporate veil) [Див., напр.: 32, c. 128; 40, с. 54; 51]. 

 Теорія реального суб’єкта виявляється, наприклад, у розумінні юридичної 

особи як суб’єкта кримінальної відповідальності, яка може набувати форми 

ліквідації юридичної особи як санкції [9, с. 157]. 

 Втім, на нашу думку, заслуговує на підтримку позиція, відповідно до якої 

не слід зосереджуватись на принциповій протилежності між теоріями 

юридичної особи, що підтримують теорію фікції та теоріями юридичної особи, 

що підтримують розуміння юридичної особи як реального суб’єкта права, адже 

саме право та його інститути (зокрема, і інститут юридичної особи) є 

результатом психічної діяльності людини, що не має власної фізичної 

субстанції. Відповідно, у цьому контексті його можна вважати фікцією. Разом із 

тим, як і усі інші елементи соціального пізнання, право існує незалежно від 

кожного конкретного індивіда і є частиною зовнішнього реального світу. 

 Прихильники обох підходів до розуміння юридичної особи дотримуються 

позиції, що право та його інститути спрямовані на регулювання поведінки 

конкретних людей, що мають свідомість та волю, а всі правові інститути є 

елементами механізму такого впливу [24]. 

                                                 
1
 До другої горупи теорій юридичної особи відносяться і теорія директора, тиеорія колектива та теорія 

держави, водночас, вони дещо втрачають актуальність з огляду на розвиток ринкової економіки. 
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 У юридичній літературі відзначається про подальший розвиток 

конструкції прообразів акціонерних товариств за Нового часу, введення в обіг 

терміну акціонерного товариства та поступове подальше наближення до 

конструкції акціонерних компаній у їх сьогоднішньому розумінні. 

Визначальними моментами для розвитку цієї форми юридичної особи було 

введення реєстраційного порядку заснування акціонерних товариств та розвиток 

відповідної нормативної бази [59, c. 44]. Загальною тенденцією можна вважати 

поступове знеособлення підприємницьких юридичних осіб, що пов’язано із 

розповсюдженням таких форм юридичних осіб як компанії з обмеженою 

відповідальністю та акціонерні компанії. 

 Наведена тенденція вплинула і на регулювання припинення відповідних 

юридичних осіб, адже для компаній з обмеженою відповідальністю та 

акціонерних компаній підстави припинення перестали пов’язуватися із 

виключенням та виходом їх учасників [64, c. 29], а також cформулювались такі 

підстави припинення як “перевищення повноважень корпорації” та “викликання 

суспільної шкоди” [59, с. 45]. 

 Залишились і “корпорації”, що створюються з певною метою або на 

певний строк [59, c. 45]. 

  Цивільним законодавством на Українських землях за часів середньовіччя 

була Правда Руська (XI – XII сторіччя), яка не містила положень юридичних 

осіб, а лише згадувала існування ремісників і ремісниць (пункт 9) [48, c. 10].  

 Згодом було прийнято Статут Великого князівства Литовського у редакції 

1529 року (перша або “стара” редакція); Статут Великого князівства Литовського 

у редакції 1566 року (друга або “Волинська” редакція); Статут Великого 

князівства литовського у редакції 1588 року (третя або “післялюблінська” 

редакція), які не врегульовували якихось форм юридичних осіб та не містили 

такого узагальнюючого розуміння юридичних осіб в цілому. Так, артикул 26 

розділу сьомого Статуту Великого князівства литовського у редакції 1566 року 

згадує таких суб’єктів цивільного обороту як купці (о позичках купецких) [48, c. 

114]. 
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 Статут Великого князівства Литовського у редакції 1588 року передбачив 

регулювання окремих правовідносин магдебурзьким правом (наприклад, артикул 

69 розділу 4
2
) [48, c. 219]. 

 У юридичній науці згадуються такі види юридичних осіб: конфесійні 

об’єднання (християнські церкви, релігійно-просвітницькі братства, монастирі, 

ордени та інші християнські організації та організації релігійних меншин); 

військові об’єднання; професійно-виробничі об’єднання (ремісничі цехи, 

купецькі гільдії, підприємницькі товариства та інші); інші об’єднання 

(об’єднання, створені з іншою метою) [7, с. 75]. 

 При цьому, магдебурзьке право в Україні формувалось під впливом 

німецького, польського та литовського магдебурзького права та місцевих 

звичаєвих норм, відтак питання припинення юридичних осіб було несистемним, 

фрагментарним, частково врегульовувалось їх статутами та не мало якихось 

характерних специфічних рис.  

 Соборне уложення 1649 року та Права, за якими судиться малоросійський 

народ 1743 року
3
 також не змінили підходів до правового регулювання 

юридичних осіб [48, c. 311-754]. 

 Окремі питання про таких юридичних осіб як просте товариство містив 

Галицький цивільний кодекс 1797 року [10]
4
. Так, положення про прості 

товариства сприйняли загальну західноєвропейську традицію в частині 

кваліфікації відповідної конструкції в якості договору (договір про спільність 

                                                 
2
 Магдебурзьке право на землях сучасної Західної України діяло до 1837 року, у якому було скамовано 

на підставі параграфу 106 глави другої Зводу місцевих законів західних губерній [162, с. 264]. 
3
 Артикул 14 глави чотирнадцятої та глава двадцять восьма Прав, за якими судиться малоросійський 

народ згадував про купців [48,  c. 576; c. 747-751]. 
4
 У працях з історії права критикується така назва, оскільки як Східна, так і Західна Галичина входили 

до одного коронного краю, була складовою Австрійської імперії. Галичина не мала власного 

законодавчого органу та відповідних повноважень приймати такі важливі акти, як кодекси. Відтак, 

наведений акт є Австрійський цивільним кодексом 1797 року, що діяв, зокрема і на території сучасної 

України [11, с. 8]. 
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майна) та необхідності згоди всіх учасників на здійснення юридично-значимих 

дій
5
 [10]. 

 Загальне австрійське цивільне уложення 1811 року врегульовувало права 

членів дозволеного товариства (gesellschaft) у пунктах 26-27 статті IV глави 

першої. Звертає на себе увага різна термінологія у назві статті IV (права 

юридичних осіб – moralische Person) та у названих пунктах (товариство). 

Зауважимо, що стаття IV складалась лише з двох наведених пунктів, що свідчить 

якщо не про ототожнення цих двох понять, то про найбільшу розповсюдженість 

саме таких видів юридичних осіб як товариства. 

 При цьому, товариства поділялись на дозволені та недозволені (незаконні 

або ті, що не мають жодних прав), перші з яких у своїх правах прирівнювались 

до окремих осіб (einzelne Personen) [48, c. 1030].  

 Втім, у наведеному акті врегульовувався ще один вид товариства - договір 

про спільність майна (виникнення товариства (товарищества) з метою придбання 

(Erwerbsgesellcshaft), положення про який були врегульовані у пунктах 1175-

1216 глави 27 частини другої). 

 Під товариством з метою придбання розумівся договір, у якому двоє або 

декілька осіб погоджуються поєднати лише свою працю або також свої речі з 

метою досягнення спільного блага (пункт 1175)
6
 [48, c. 1124-1030]. 

 Пункти 1205-1214 врегульовували припинення такого товариства, 

виокремлюючи (1) припинення товариства “само собою” (коли підприємство 

закінчено чи не може бути продовжено; коли загальний складений капітал 

загинув або строк, призначений для існування товариства, збіг) та (2) смерть або 

вихід товарищів.  

                                                 
5
Враховуючи рецепцію римського права у наведеному акті та відсутність прямої вказівки щодо підстав 

та порядку припинення такої юридичної конструкції, останнє відбувалось аналогічно до припинення 

простих товариств в Західній Європі – припинення строку дії, виконання мети та вихід чи смерть 

учасників. 
6
 Наведену юридичну конструкцію можна вважати прототипом договору простого товариства. 
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 При цьому, смерть та вихід учасників (товарищів)
7
 товариства не завжди 

припиняло таке товариство автоматично, а залежало від кількості та належності 

спадкоємців товариства до осіб торгового звання.  

 Так, автоматичне припинення товариства відбувалось у разі смерті одного 

з товарищів у товаристві з загальною кількістю двох осіб (пункт 1207), у випадку 

більшого кількісного складу товарищів питання припинення товариства 

продовжувалось (пункт 1207). Продовжувався договір товариства і у разі, якщо 

спадкоємцем померлого товарища була особа торгового звання (пункт 1207), в 

іншому разі товариство автоматично припинялось (пункт 1206). Виключенням з 

такого загальгного правила було встановлення у договорі правил про його 

продовження у разі смерті учасника товариства, що не належав до торгового 

звання (пункт 1208). 

 Втім, таке положення було обов’язковим лише для спадкоємців першої 

черги (у випадку прийняття спадщини), а спадкоємці наступних черг звільнялись 

від обов’язковості волі спадкодавця. Більше того, закон прямо встановлював, що 

встановлення у такому договорі положень щодо його продовження у разі смерті 

учасників не може встановити постійного товариства.  

 Автоматичне припинення товариства відбувалось і у разі смерті або 

виходу з товариства учасника, від якого переважно залежало провадження 

справи на підставі пункта 1211.  

 Пункт 1210 встановлював підстави виключення учасника товариства до 

закінчення строку його дії: (1) невиконання істотних умов договору; (2) визнання 

учасника неспроможним; (3) визнання учасника марнотратником; (4) 

встановлення над учасником опіки; (5) втрата учасником довіри внаслідрок 

вчинення злочину. 

 Підставою неприйняття правонаступника до товариства була нездатність 

правонаступника надавати послуги, виконувані правопопередником на підставі 

пункта 1209.  

                                                 
7
 У цитованому акті поняття “учасник товариства” та “товарищ” вживаються як тотожні. 
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 У разі, якщо строк дії договору не встановлювався, він припинявся в разі 

заявлення про його прпинення одним з товарищів, водночас така заява мла бути 

здійснена “без злого наміру” та “не у незручний час” (пункт 1213).   

 Загальне австрійське уложення встановлювало і вимоги до публічного 

повідомлення про припинення такого товариства: таке повідомлення заявлялося 

“мало бути доведено до всезагального відома так само як і повідомлення про 

його створення” (пункт 1213). 

 Нормою пункта 1216 положення про припинення договорів про спільність 

майна розповсюджувались на торгові товариства, “оскільки для них не існує 

особливих правил” [48, c. 1127]. 

 Таким чином, можна констатувати майже відсутність законодавчого 

врегулювання припинення юридичних осіб в цілому та господарських товариств 

зокрема у наведених законодавчих актах.  

 Більш-менш формалізованою процедура припинення окремих видів 

прототипів господарських товариств була закріплена на території сучасної 

України, що була підконтрольна Австро-Угорській Імперії внаслідок послідовної 

кодифікації цивільного законодавства у Загальному австрійському уложенні 

1811 року. 

 Втім, таке врегулювання здійснювалось у нормах про припинення 

договору про спільність майна (виникнення товариства з метою придбання), 

режим яких розповсюджувався на “постійні” (торгові) товариства. 

 Значний інтерес в контексті дослідження припинення господарських 

товариств становить період дореволюційного права (на території України, 

підконтрольній Російській Імперії), адже саме у цей час на зазначеній території 

України з’явився термін “акціонерна компанія”, а також набули поширення та 

нормативного закріплення інші форми прототипів господарських товариств у їх 

сучасному розумінні
8
.  

                                                 
8
 Виникнення юридичної конструкції господарського товариства на території України, підконтрольній 

Російській Імперії, пов’язується з періодом правління Петра І, в указах якого вперше було вжито 

термін “акціонерна компанія”. Об’єктивація зазначеного терміну, на противагу усталеному 
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 У науковій літературі слушно зазначається про існування генетичних, 

історичних зв’язків сучасних юридичних конструкцій, нормативних моделей 

регулювання, зокрема, в частині регулювання відносин ліквідації юридичних 

осіб, з попередніми конструкціями та моделями дореволюційного періоду [78, с. 

43]. 

Важливість дослідження ґенези інституту припинення господарських 

товариств у дореволюційному праві зумовлюється збереженням низки правових 

традицій, які мають конкретні історичні витоки. Так, наприклад, дискусія щодо 

автоматичної ліквідації господарського товариства, яку деякі вчені називають 

традиційною для сучасної цивілістики [28, с. 34-40] ґрунтується на нормах щодо 

ліквідації господарського товариства на підставі закінчення строку, на який воно 

було створено, а також досягнення мети, для якої було створено господарське 

товариство
9
.  

Зазначені підстави були відомі вітчизняному законодавству доволі давно і 

збереглися до сьогодні (такі підстави припинення юридичних осіб передбачені 

чинним ЦК України). 

Можемо констатувати, що окремі концепції дореволюційних науковців 

зберігають актуальність до сьогодні, частково враховані у чинному 

законодавстві, а також у наукових доробках сучасних цивілістів. 

До класиків дореволюційного періоду, які досліджували, зокрема, питання 

припинення господарських товариств належать Д. І. Мейєр, Н. О. Нерсесов, П. А. 

Писемський, Л. І. Петражицький, Н. С. Суворов, І. Т. Тарасов, Г. Ф. 

Шершеневич, П. П. Цитович та ін. 

У працях згаданих вище цивілістів досліджено підстави та порядок 

припинення (закриття) компаній, підстави ліквідації їх боргів та ряд інших 

важливих питань, які мають значення у контексті проблематики дисертаційного 

                                                                                                                                                                     
тогочасному терміну “купецька гільдія”, надала поштовх для формування нових підходів не лише до 

новоствореної юридичної конструкції, але і для розуміння інституту юридичної особи в цілому. 
9
 Зауважимо, що наведена концепція походить від підстав припинення юридичних осіб ще за часів 

римського права, водночас набуває більшого значення через формалізацію процесів припинення 

товариств.  



34 

 

дослідження. Зазначимо, що дореволюційне законодавство та правова наука були 

дещо віддаленими один від одного, оскільки дореволюційний цивілістичний 

доробок ґрунтувався переважно на законодавстві та юридичній доктрині 

зарубіжних країн – Німеччини, Франції, Італії (а не на російському 

дореволюційному праві – В. Х.) [18, с. 38; 28, с. 5-6]
10

. Слід звернути увагу, що 

саме внаслідок зазначених вище причин поняття “юридична особа” не 

використовувалось у дореволюційному законодавстві, проте широко 

досліджувалося у тогочасній юридичній літературі [1, с. 2; 67, с. 16]. А. О. 

Квачевський акцентував увагу на відсутності у дореволюційні часи ґрунтовних 

досліджень з проблематики юридичних осіб загалом [18, с. 36; 62, с. 160]. 

У цивілістичній літературі зазначається, що для дореволюційного права 

інститут припинення мав утилітарне значення та здебільшого стосувався саме 

товариств (рос. “товариществ” – В. Х.) [17, с. 3]. У подальшому саме вчення про 

особливості участі у цивільних правовідносинах товариств (рос. “товариществ” 

– В. Х.) надало суттєвий імпульс для формулювання сучасних підходів до 

визначення правової природи господарських товариств. 

Вперше поняття “акціонерна компанія” було згадано в указі Петра І “Про 

складення купцям, як в інших державах, торгових компаній, про розклад міст з 

торгівельних справ на провінції, з підкоренням малих міст головному 

провінційному місту та про зарахуваня до слобід різночинців, що мають 

промисли” 1699 р. [43]. 

Основний масив законодавства, що регулювало діяльність юридичних осіб, 

які згодом стали прообразами сучасних господарських товариств, сформувався 

після прийняття положення “Про товариства по ділянках або компаніях на 

акціях” 1836 року та Торгового Статуту 1903 року
11

. 

Водночас, статус товариства не був тотожним статусу юридичної особи. 

Так, П. П. Цитович відносив до категорії юридичних осіб лише товариства на 

                                                 
10

 І це дає підстави стверджувати про тенденції до зближення наукових поглядів на конструкцію 

юридичної особи на західноукраїнських та східноукраїнських землях, принаймні частково.   
11

 Загальні акти цивільного закогнодавства, що діяло на території сучасної України (наприклад, 

Зібрання малоросійських прав 1807 року), питання юридичних осіб не врегульовувало. 

https://m.cyberleninka.ru/article/n/ustavy-chastnyh-kompaniy-dorevolyutsionnoy-rossii-organizatsionnyy-i-soderzhatelnyy-aspekty


35 

 

вірі та повні товариства, а Г. Ф. Шершеневич доповнював зазначений перелік 

низкою інших товариств [26, c. 16]. Означена розбіжність у наукових підходах 

була зумовлена, перш за все, відсутністю у дореволюційному законодавстві 

поняття “юридична особа”, про що зазначалося вище [26, c. 16]. 

У науковій літературі звертається увага на відсутність систематизованості, 

колізійність та неузгодженість законодавства про припинення господарських 

товариств у дореволюційну добу [78, c. 33; 28, c. 36; 18, c. 35, 7; 17, c. 3; 67, c. 

16].  

Зазначимо, що на наведені проблеми звертали увагу і дореволюційні 

науковці. Так, К. П. Змірлов піддавав критиці неповноту чинного у Російській 

Імперії законодавства про припинення акціонерних товариств, повних товариств 

та товариств на вірі, зазначаючи про зумовлений даною обставиною 

незадовільний стан судової практики [34, c. 100]. 

Окремі норми щодо припинення господарських товариств містилися у 

наступних законодавчих актах: (1) Звід законів Російської Імперії (глава “Про 

товариства” Зводу законів цивільних, т. X ч. 1 Зводу; (2) Статут торговий та 

Статут кредитний, т. ХІ ч. 1 Зводу; (3) Загальний статут російських залізних 

доріг, т. ХІІ ч. 1 Зводу [78, с. 33-34]. 

Значну роль у правовому регулюванні припинення господарських 

товариств відігравали статути окремих акціонерних компаній, адже враховуючи 

дозвільний порядок створення акціонерних компаній, саме статути виконували 

роль закону. Зазначимо, що Звід законів Російської Імперії застосовувався у 

якості законодавства про припинення за відсутності конкретних норм у 

відповідних статутах [75, c. 100; 18, с. 7]. На думку Л. І. Петражицького, статути 

акціонерних підприємств були своєрідними “сепаратними законами”. 

Необхідно зауважити, що дореволюційне законодавство оперувало 

загальним для реорганізації та ліквідації терміном “припинення”: “припинення 

діяльності юридичної особи з ліквідацією справ та майна” (у випадку ліквідації – 

В. Х.). Окремо визначалися випадки припинення юридичної особи без зазначеної 

вище “ліквідації”. Термін “реорганізація” у дореволюційному законодавстві не 
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застосовувався [67, c. 17; 18, c. 35]. Таким чином, дореволюційне законодавство 

не розмежовувало категорії “ліквідація” та “реорганізація”. Разом з тим, означені 

питання були предметом наукової дискусії [67, c. 17;]. 

Зазначимо, що дореволюційне законодавство передбачало процедуру 

припинення юридичної особи, до якої застосовувалися загальні правила 

припинення договорів [18, c. 35;]. 

Можемо констатувати, що дореволюційним законодавством ліквідація 

визначалася і як процес (ліквідація товариства), і як результат відповідного 

процесу (ліквідація справ). Водночас у науковій літературі використовувалися 

також терміни “закриття” і “припинення дій”. 

Отже, дореволюційне законодавство не надавало відповіді на одне з 

найважливіших питань у межах досліджуваної проблематики: що розуміється під 

“припиненням” (“ліквідацією”, “закриттям”) юридичної особи – припинення її 

діяльності чи припинення суб’єкта права [17, c. 7]. 

У науковій літературі також зазначається про регулювання окремими 

дореволюційними нормативними актами порядку припинення господарських 

товариств без використання відповідної термінології. Так, в затверджених 

Указом Павла І “Про найменування компанії, що склалась для промислів та 

торгівлі по Північно-Східному морю, Російсько-Американською компанією” 

1799 року Правилах, зазначалось, що відповідна компанія не створюється знову, 

але засновується з двох приватних компаній Голікова із Шеліховою з 

товаришами. Аналогічні формулювання містились у інших статутах акціонерних 

компаній, які були створені в результаті злиття. 

Наприклад, відповідно до пар. 1 Статуту торгівельно-промислового та 

пароплавного товариства “Волга” 1910 року для продовження розвитку торгових 

та пароплавних підприємств … засновується акціонерне товариство, під назвою 

“Торгівельно-промислове та пароплавне товариство “Волга” (також у даному 

параграфі статуту перераховувалися підприємства, які підлягають злиттю – 

В. Х.). Параграф 2 означеного статуту визначав порядок створення, 

встановлював, що зазначені у параграфі 1 підприємства з усім належним їм 
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майном, в т. ч. з контрактами та обов’язками, передаються на законних підставах 

товариству. Враховуючи викладене можна дійти висновку, що статут 

врегульовував злиття кількох юридичних осіб у акціонерне товариство шляхом 

припинення “без ліквідації справ та майна” [18, с. 35-36]. 

За загальними правилами, підставами припинення юридичних осіб були: 

(1) завершення строку, на який відповідна юридична особа була створена; (2) 

досягнення тієї мети, для якої вона виникла; (3) в силу закону; (4) зникнення 

особового складу внаслідок смерті або виходу; (5) знищення майнового складу 

для приватних установ (в т. ч. неспроможність юридичної особи); (6) для 

особистих об’єднань мала силу угода членів про припинення, наприклад, за 

постановою зборів акціонерів [1, c. 13]. 

Припинення господарських товариств поза волею їх засновників 

передбачалося у виключних випадках, хоча у дореволюційній Росії існувала 

традиція тотального державного регулювання, а роль держави як учасника 

цивільного обороту була доволі значною. 

У законодавстві дореволюційного періоду не використовувався термін 

“примусове припинення” [18, c. 36]. Не відомим дореволюційному законодавству 

було і припинення юридичної особи за рішенням суду. У суді вирішувались 

питання щодо недійсності конкретних угод, проте не закриття компаній [28, c. 

36]. 

Так, у дореволюційній цивілістичній літературі зазначалось, що вирішення 

питання припинення господарських товариств поза волею його засновників 

виходить за межі повноважень судової влади та має бути безумовно надано 

виконавчій владі [18, c. 37; 77, c. 191-203]. Виключення щодо припинення 

акціонерної компанії в судовому порядку стосувалось випадків недотримання 

останньою положень власного статуту у випадку її створення у явочному 

порядку [18, c. 37]. 

Примусове припинення майже не досліджувалося дореволюційними 

науковцями (виняток становлять доробки П. Писемського та С. Ф. 

Войцеховського, окремі випадки примусового припинення стосовно окремих 
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господарських товариств можна віднайти у доробках А. Х. Гольмстена) [18, c. 

36-37]. Особливості примусового припинення акціонерних компаній досліджував 

П. Писемський [18, c. 37]. Так, способами припинення, властивими лише для 

акціонерних компаній, дослідник визначав “позбавлення державного дозволу” та 

“припинення державною владою”. Такі способи припинення були пов’язані із 

необхідністю захисту інтересів третіх осіб, які вступали у правовідносини із 

відповідною акціонерною компанією. Підставою такого припинення за 

загальним правилом визнавались “вимоги загального блага” [18, с. 37]. Варто 

додати, що у разі, якщо юридична особа припинялася у зв’язку з «вимогами 

загального блага», акціонери були позбавлені можливості звернутися до суду із 

вимогою до держави про відшкодування шкоди [28, c. 36]. У науковій літературі 

означений вище випадок припинення юридичної особи отримав назву 

«поліцейське закриття» [28, c. 36]. 

Окремою підставою припинення, відмінною від “вимог загального блага”, 

визначалося “зловживання, недотримання статуту” [18, c. 37; 77, с. 191-203]. Теза 

про право держави у будь-який момент “припиняти інститути” була підтримана і 

Н. С. Суворовим [18, c. 37; 154, c. 281]. 

Підставою припинення юридичної особи поза волею її учасників 

визначалася також її неспроможність – банкрутство, наявність конкурсного 

провадження [18, c. 37]. Зазначимо, що дореволюційне законодавство про 

неспроможність було доволі прогресивним та, на думку П. О. Повара, 

забепечувало адекватне правове регулювання відповідних відносин у конкретних 

історичних умовах. Основними нормативно-правовими актами у сфері 

неспроможності юридичних осіб були Статут про банкрутів 1800 року, Статут 

про торгову неспроможність 1832 року та Статут судочинства торгового 1887 

року [78, c. 34]. 

Аналізуючи дореволюційне законодавство слід зазначити і про проект 

Цивільного уложення. Хоча зазначений проект так і не набув чинності, однак 

його положення були враховані у подальшому при розробці перших цивільних 

кодексів радянських республік. У ньому було врегульовано широке коло питань, 
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пов’язаних з правовим статусом різних видів товариств та їх припиненням, 

зокрема, встановлювався вичерпний перелік підстав ліквідації для кожного виду 

юридичних осіб. Зазначимо, що злиття двох та більше акціонерних товариств не 

визначалося проектом Цивільного уложення припиненням юридичної особи [67, 

c. 18-19; 78, c. 34]. 

Підсумовуючи здійснене вище дослідження дореволюційного 

законодавства Російської Імперії зазначимо, що саме ним було закладено 

підстави дуалістичного розуміння процедури припинення юридичної особи без 

ліквідації справ та майна: по-перше, у якості процесу, який здійснювався з метою 

визначення зобов’язань та майна юридичної особи та, по-друге, як юридичного 

факту припинення юридичної особи [18, c. 41]. 

У питаннях припинення господарських товариств радянське право багато в 

чому наслідувало дореволюційні юридичні традиції [17, с. 13]. 

Низка проблем, визначених радянською юридичною наукою зберігає 

актуальність і сьогодні. Зокрема, йдеться про поділ припинення на ліквідацію та 

реорганізацію за критерієм наявності або відсутності правонаступництва; 

можливість припинення юридичної особи у розпорядчому порядку; доцільність 

використання терміну “підприємство” у контексті його визначення суб’єктом 

права тощо. 

Є. О. Харитонов звертає увагу, що найбільш помітно радянська цивільно-

правова доктрина в Україні знайшла свій прояв у відмові визнання поділу права 

на приватне і публічне, а відтак – у відмові від від самого приватного права… 

Принципово важливим було положення про зосередження у радянської держави 

основних знарядь та засобів виробництва, встановлення жорсткого державного 

контролю над торговим оборотом тощо, зрештою – відмова від основних 

принципів приватного права [164]. 

Викладене дає підстави для висновку, що за часів радянської влади 

виникла необхідність створення концепції “соціалістичної” юридичної особи, яка 

б принципово відрізнялась від юридичної особи “буржуазної”, оскільки остання 

не відповідала вимогам, які ставилися радянською владою до інституту 

http://radnuk.info/component/content/article/262-galul/21925----------s-3------.html
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юридичної особи. На це, зокрема, звертала увагу І. М. Кучеренко [153, с. 192-

193]. 

У радянську добу досліджуваною проблематикою займалася низка 

науковців періоду НЕПу – Н. Г. Вавін, М. С. Венеціанов, А. Е. Вормс, С. Н. 

Ландкоф, які присвячували свої праці переважно коментуванню радянського 

законодавства 1920-1930-х років та порівняльному аналізу радянського 

законодавства та законодавства зарубіжних країн та радянських дослідників 

1940-1980-х років, доробки яких присвячені аналізу зарубіжного та радянського 

законодавства про припинення юридичних осіб – М. І. Кулагіна, Б. Б. Черепахіна 

та ін. 

Вбачається, що радянську добу розвитку інституту припинення 

господарських товариств необхідно розглядати, здійснивши попередню її 

періодизацію. На думку А. В. Габова, радянське законодавство у сфері 

припинення юридичних осіб доцільно поділити на три періоди: (1) до прийняття 

ЦК 1922 року; (2) період дії зазначеного кодифікованого акту (який, в свою 

чергу, поділяється на період НЕПу та період післяНЕПівської індустріалізації) до 

прийняття ЦК 1963 року; (3) період дії кодексу 1963 року (в т. ч. період після 

реформи) [17, с. 3]. 

До прийняття ЦК 1922 року законодавець виявляв активність у 

законотворчій діяльності, здійснюючи пошук форм господарювання, адекватних 

економічним та політичним реаліям часу. Форма власності виявилася одним із 

визначальних аспектів у розвитку законодавства, у якому в свою чергу можна 

виділити дві важливих складові: (1) законодавство про державні підприємства та 

інші державні господарські організації та (2) законодавство про господарські 

товариства та кооперативні організації [78, с. 35]. 

Зазначимо, що добі так званого “воєнного комунізму” (1919-1920 роки) 

властивим було заперечення будь-яких легітимних форм ринкової організації 

суспільного виробництва [78, c. 34-35]. Як наслідок – у зазначений період 

законодавство про припинення господарських товариств мало доволі 

несистемний та фрагментарний характер. Як зазначає О. В. Нода, після 
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революції 1917 року радянський уряд не мав можливості здійснювати ефективне 

управління усіма засобами виробництва, власником яких він став [67, c. 19]. На 

думку А. В. Габова, уряд не був спроможним зрозуміти юридичні тонкощі 

реорганізації, а ліквідація обґрунтовувалася соціальними та політичними цілями 

революції [18, c. 41]. 

В якості прикладу такої соціально-обумовленої ліквідації можна навести 

Постанову Народного Комісаріату Юстиції 1921 року “Про порядок приведення 

у життя Декрету “Про відокремлення церкви від держави” та Зібрання узаконень 

та розпоряджень Робітничо-селянського Уряду від 24 грудня 1921 року № 77 (ст. 

641 якого передбачала, що за рішенням суду, у випадку, якщо діяльність 

товариства буде визнана протизаконною або такою, що наносить суттєву шкоду 

державним інтересам, товариство ліквідується) [18, c. 41]. 

Водночас, заперечення ринкової організації цивільного обороту не могло 

одномоментно знищити реально існуючі суспільні відносини. Неможливим 

виявилося і повне заперечення дореволюційного законодавства. Таким чином, 

протягом перших років після революції 1917 року та на початку НЕПу на 

території України припинення господарських товариств здійснювалося на 

підставі законодавства, яке було відображенням дореволюційних норм. 

Зокрема, тогочасне законодавство оперувало словосполученням 

“припинення юридичної особи”. Зазначимо, що усталене розуміння конструкції 

“припинення” було відсутнє. Як зазначає А. В. Габов, реорганізація не 

врегульовувалася чинним на той момент законодавством. Процедура ліквідації 

була унормованою, але мала значні недоліки у законодавчій техніці. Означений 

стан законодавства критикувався науковою спільнотою, водночас відповідав 

стану розитку тогочасного законодавства в цілому [18, c. 42]. 

Наприклад, М. С. Венеціанов зазначав, що декрети … вкрай мало 

зазначають про порядок ліквідації, а процедура ліквідації передбачена двома 

статтями … очевидно, коли передбачається лише створення підприємств, ніхто 

не вважає за доцільне детально зупинятися на тому, як припиняти ці 

підприємства [13, с. 148]. 
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Одним із основних актів цивільного законодавства досліджуваного періоду 

є Цивільний кодекс УСРР 1922 року [173]. 

Є. О. Харитонов звертає увагу, що підготовка проекту зазначеного акту 

відбувалась в умовах і на засадах, загальних для більшості тодішніх республік. 

Тому, природно, що вказівки та зауваження Леніна відносно ЦК РРФСР 

слугували орієнтиром і для розробників ЦК УСРР. 

ЦК РРФСР, прийнятий 31 жовтня 1922 року та введений в дію з 1 січня 

1923 року став взірцем для ЦК УСРР, прийнятого 16 грудня 1922 року та 

введеного в дію з 1 лютого 1923 року. Важливо додати, що ЦК РРФСР став 

повноцінним “взірцем” для ЦК УСРР (зокрема, статті 18 обох кодексів містили 

аналогічні норми, які врегульовували порядок примусового припинення 

юридичної особи). А. В. Габов звертає увагу, що зазначені норми не поділяли 

припинення юридичної особи на реорганізацію та ліквідацію, водночас, містили 

правила щодо припинення юридичної особи поза її волею та поза волею її 

учасників [164]. 

Відповідно до ст. 18 ЦК УСРР існування юридичної особи може бути 

припинено відповідним органом державної влади, якщо вона ухиляється від 

передбаченої статутом чи договором мети або якщо його органи (загальні збори, 

правління) у своїй діяльності “ухиляються в протилежний інтересам держави 

бік”. 

Зазначений акт врегульовував і порядок припинення окремих видів 

господарських товариств. Так, стаття 364 ЦК УСРР визначала підстави 

припинення пайових товариств, які крізь призму сучасного розуміння 

конструкції господарського товариства охоплюють, власне акціонерне 

товариство та товариство з обмеженою відповідальністю. До таких підстав 

належали: (1) сплив строку, на який воно було засновано; (2) за постановою 

загальних зборів про припинення діяльності або злиття товариства з іншим 

акціонерним товариством; (3) внаслідок оголошення товариства неспроможним; 

(4) за постановою уряду у випадку ухилення товариства від його мети, а також у 
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випадку ухилення його органів у бік, що суперечить інтересам держави. 

Аналогічні норми встановлювались у статті 364 ЦК РРФСР. 

Примітки до зазначеної статті встановлювали, що припинення товариства 

реєструється та публікується у тому ж порядку, що і заснування. Договір про 

злиття одного товариства з іншим укладається їх правлінням на підставах, 

встановлених загальними зборами акціонерів, з дотриманням правил про 

порядок зміни або доповнення статуту товариства. 

10 листопада 1931 року стаття 322 ЦК УСРР була викладена у новій 

редакції. З зазначеної дати встановлювалось правило відповідно до якого 

порядок заснування, діяльності і ліквідації акціонерних товариств визначався 

законодавством Союзу РСР. Стаття 365 встановлювала порядок ліквідації 

акціонерних товариств, зокрема, порядок створення ліквідаційної комісії та 

врегульовувала порядок її діяльності та момент припинення повноважень 

правління. Стаття 366 містила посилання на порядок ліквідації повних товариств, 

який застосовувався і до акціонерних товариств з окремими особливостями, а 

також додатково зазначала, що акціонери не зобов’язувались повертати до 

ліквідаційної маси отримані ними дивіденди, нараховані на їхню користь на 

основі правильно складеного балансу. Розподіл ліквідаційного залишку між 

акціонерами міг послідувати не раніше задоволення ними всіх вимог кредиторів. 

Стаття ж 307, яка врегульовувала підстави припинення повного 

товариства, містила відсильну норму до підстав припинення договору простого 

товариства, які містились у статті 289 ЦК, яка, в свою чергу, відсилала до статтей 

290 та 292 відповідного акту цивільного законодавства. 

Відтак, підставами припинення повного товариства визнавались: (1) смерть 

товариша, якщо договір про створення не містив умов про виділення частки 

померлого або про заступлення його спадкоємця за законом чи заповітом або 

установою, якій майно померлого передається за законом; (2) вибуття товариша; 

(3) оголошення будь-кого з товаришів недієздатним або неспроможним; (4) 

подання будь-ким з товаришів вимоги про припинення безстрокового 

товариства; (5) закінчення строку, на який товариство було засноване; (6) 
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досягнення або виникнення обставин для неможливості досягнення мети 

товариства; (7) вимога кредитора, що звернув стягнення на частку одного з 

товаришів у “складеному” майні; (8) спільна згода товаришів про припинення 

товариства; (9) визнання товариства неспроможним. 

Стаття 297 встановлювала, що договір повного товариства, під загрозою 

недійсності, необхідно укладати у письмовій формі та засвідчувати нотаріально. 

Окремі норми щодо припинення повного товариства містились також у статтях 

305, 308-311, які містили словосполучення “ліквідація справ” та “закриття 

товариства”. 

Стаття 321 (11) ЦК УСРР врегульовувала припинення діяльності 

товариства з обмеженою відповідальністю. Зауважимо, що тогочасні товариства 

з обмеженою відповідальністю є близькими за особливостями правового 

положення до сучасних товариств з додатковою відповідальністю. В цілому, 

підстави такого припинення були наближені до норм статті 364 цитованого акту, 

але відрізнялись термінологічно та враховували можливість розпорядчої 

ліквідації. Варто додати, що зазначена стаття кілька раз викладалась у новій 

редакції, що, вочевидь, спричинило наявність термінологічної неузгодженості. 

Відповідно до зазначеної вище норми діяльність товариства з обмеженою 

відповідальністю припинялася: (1) через закінчення строку, на який засновано 

товариство; (2) за постановою загальних зборів або ради товариства; (3) за 

постановою органу, що затвердив статут товариства, коли товариство ухиляється 

від зазначеної у статуті мети та коли діяльність суперечить інтересам держави (а 

діяльність товариства з обмеженою відповідальністю з виключною або 

переважною участю державного капіталу – також і у випадках визнання його 

подальшого існування недоцільним); (4) внаслідок оголошення товариства 

неспроможним у судовому порядку. 

Діяльність товариства з обмеженою відповідальністю, організованого зі 

змінним капіталом і складом учасників, крім зазначених випадків, припинялася: 

(1) коли число учасників товариства було меншим 25-ти або меншим від числа, 

визначеного у статуті; (2) коли складений капітал за балансом був меншим двох 
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третин передбаченого статутом найменшого розміру складеного капіталу або у 

будь-якому випадку меншим п’яти тисяч карбованців і якщо до того учасники 

товариства не поповнили складений капітал протягом двох місяців з дня 

затвердження балансу, за яким виявилася недостача капіталу. 

Відповідно до статті 321 (12) ЦК УСРР ліквідація справ товариства з 

обмеженою відповідальністю провадилася відповідно до правил про ліквідацію 

акціонерного товариства. Норма статті 321 (13) передбачала, що правила 

цитованого розділу поширюються також на товариства з обмеженою 

відповідальністю, щодо яких чинним законодавством передбачено інший 

порядок заснування і діяльності, проте тільки в межах, які не суперечать 

спеціальним нормам. 

Припинення товариства на вірі (є наближеним до сучасного розуміння 

командитного товариства – В. Х.) припинялось на підставі норм про 

припинення повного товариства, оскільки стаття 313 ЦК УСРР встановлювалось, 

що до товариства на вірі застосовуються усі постанови про повне товариство з 

винятками, зазначеними в нижчеподаних статтях, при цьому винятків щодо 

припинення товариства не містилось. 

В той же час, необхідно зазначити, що ЦК 1922 року не містив принципово 

нових положень щодо припинення юридичних осіб, порівняно із проектом 

Цивільного уложення Російської Імперії (про що зазначалося вище – В. Х.). 

Навпаки, окремі норми, що містились у відповідному проекті не увійшли до 

змісту ЦК. Наприклад, проект не лише передбачав право одного з товаришів за 

наявності поважних підстав заявити про припинення товариства на певний строк, 

але і визначав, які саме підстави можна вважати поважними. Натомість ЦК 1922 

року містив лише посилання на поважні підстави [67, c. 19-20]. Додамо, що 

наближені за змістом норми містились і в інших актах чинного на той момент 

законодавства [18, c. 42]. 

Окреслена вище модель регулювання досліджуваних відносин із 

застосуванням значної кількості бланкетних норм справедливо піддавалася 

критиці у науковій літературі – як сучасними дослідниками [див., наприклад, 78, 
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с. 35], так і сучасників ЦК 1922 року. Зокрема, С. Н. Ландкоф звертав увагу, що 

повне застосування до акціонерних товариств порядку ліквідації, передбаченого 

для простих товариств, було цілком неможливим, у зв’язку з відсутністю будь-

якої схожості у принципах побудови акціонерних та простих товариств [78, c. 

35]. 

В окремих документах, які врегульовували порядок припинення 

юридичних осіб, ліквідація не пов’язувалась із здійсненням будь-яких 

формальностей (наприклад, припинення за постановою Центрального 

виконавчого комітету, Ради народних комісарів та Ради Праці та Оборони). 

Тобто, передбачалось припинення не лише на підставі рішення суду, але і 

внаслідок застосування адміністративної процедури. Окремими нормативними 

актами встановлювались норми щодо порядку припинення юридичних осіб 

внаслідок визнання їх неспроможними [18, c. 44]. 

П. О. Повар до особливостей законодавства 20-х років відносить і те, що 

нормативному регулюванню ліквідації деяких видів підприємств присвячувались 

окремі спеціальні нормативні акти республіканського рівня. У якості прикладу 

наводиться Постанова ВУЦВК та РНК УСРР від 7 жовтня 1925 року “Про 

порядок ліквідації державних промислових і торгівельних підприємств, що 

існують на підставах господарського розрахунку, а також акціонерних товариств 

і товариств з обмеженою відповідальністю, з виключною або переважною 

участю державного капіталу”. Зазначений нормативно-правовий акт мав 

особливість, яка виявлялась у тому, що стосовно державних підприємств 

передбачалась можливість ліквідації з правонаступництвом [78, c. 36-37]. 

Втім, як зазначає Є. О. Харитонов, доволі швидко потреба Радянської 

держави у господарських товариствах відпала взагалі, а норми, присвячені ним, 

вже мали не теоретичний, а швидше – історичний інтерес. Деяке значення 

зберегли лише акціонерні товариства, які, разом з тим, діяли не на підставі норм 

цивільного кодексу, а відповідно до Положення про акціонерні товариства від 17 
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серпня 1927 року
12

, могли створюватись лише державними організаціями, 

установами або підприємствами і створювалися, в основному, для діяльності за 

кордоном [164]. Варто додати, що саме у 1927 році з’являється інститут злиття та 

приєднання акціонерних товариств [1, c. 16]. 

Згодом починається ера такого суб’єкта цивільного обороту як 

підприємство. Як зазначає О. В. Нода, норми про державні підприємства, 

зокрема і норми про їх ліквідацію у СРСР завжди об’єднувались у окремий 

законодавчий інститут. У ЦК підприємствам, їх правовому статусу відводилась 

стаття 19. До інших нормативних актів можна віднести Положення про державні 

промислові підприємства, які діяли на засадах комерційного розрахунку (трести) 

1923 року, відоме як Положення про трести; Положення про трести 1927 року 

[67, c. 22]. 

Далі у радянському праві відбувається ускладнення та деталізація 

регулювання у сфері організаційних змін юридичної особи. Означені 

організаційні зміни відображалися, по-перше, у розмежуванні регулювання 

припинення кооперативних організацій та державних організацій (підприємств, 

установ та, власне, організацій); по-друге, у розмежуванні регулювання в межах 

норм про припинення юридичних осіб реорганізації та ліквідації; по-третє, у 

визнанні необхідності більш детальної формалізації примусового припинення 

юридичних осіб (підстав, порядку, наслідків тощо); по-четверте, у врегулюванні 

окремих видів (способів) реорганізації, чого не спостерігалось ані в 

дореволюційному праві, ані в законодавстві перших років радянської влади [18, 

c. 44-45]. 

П. О. Повар серед ознак зазначеного періоду називає переведення 

нормативного регулювання ліквідації підприємств з республіканського на 

загальносоюзний рівень, а також досить детальне нормативне регулювання 

ліквідації акціонерних товариств, що забезпечувалось Положенням про 

акціонерні товариства від 17 серпня 1927 року, про яке йшлося вище. У 

                                                 
12

 Деякі науковці констатують значний вплив проекту Цивільного уложення і на Положення про 

акціонерні товариства [див., наприклад: 67, с. 20]. 
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зазначеному Положенні ліквідації акціонерних товариств були присвячені статті 

96-125. Особливості ліквідації державних акціонерних товариств 

врегульовувались статтями 139-141 [78, c. 38-39]. 

Після переходу від НЕПу до пришвидшеної індустріалізації законодавство 

у частині припинення юридичних осіб зазнало суттєвих змін. 

По-перше, був прийнятий нормативний акт, яким право примусового 

припинення деяких юридичних осіб було визнано абсолютним, тобто не 

обмеженим жодними умовами та таким, яке належало Вищій Раді Народного 

Господарства СРСР (ВРНГ). Зокрема, це стосувалось державних акціонерних 

товариств. Зазначене правило було сформульоване Постановою ЦВК та РНК 

СРСР від 15 лютого 1930 року. “Про реорганізацію управління державною 

промисловістю” [147]. 

По-друге, незважаючи на відсутність застосування самого терміну 

“реорганізація” до державних юридичних осіб (господарських організацій), 

законодавство почало сприймати ідею щодо існування двох форм припинення 

юридичної особи. Наприклад, Постанова ЦВК та РНК РСФСР від 10 липня 1932 

року “Про затвердження Положення про добровільні товариства та спілки” [148]. 

По-третє, окремі способи примусового припинення юридичних осіб, які 

формально були закріплені чинним на той час законодавством, не 

використовувалися на практиці (наприклад, визнання господарського товариства 

неспроможним). У науковій літературі звертається увага, що таке припинення 

застосування інституту неспроможності товариств відбулось незважаючи на те, 

що окремі акти щодо неспроможності були затверджені ЦВК (зокрема, 

Положення про неспроможність державних підприємств та змішаних 

акціонерних товариств, затверджене Постановою ЦВК та РНК від 6 лютого 1929 

року) [18, с. 47]. 

Логіку означеного вище підходу радянські науковці пов’язували з її 

несумісністю із плановою економікою, яка була запроваджена у той час. Так, С. 

М. Братусь зазначав, що припинення юридичної особи з підстави її 

неспроможності застосовувалось на певному етапі розвитку Радянської держави. 
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Закони, які врегульовували процедуру припинення юридичної особи, не 

відповідали принципам соціалістичного господарювання, а єдність державної 

соціалістичної власності та плановий характер радянського господарства стали 

несумісними із визнанням можливості ліквідовувати державні підприємства на 

підставі неспроможності, тобто у позаплановому порядку [18, c. 47; 78, с. 37]. 

Аналогічної точки зору притримувався В. А. Дозорцев, який зазначав, що 

позаплановий перерозподіл ресурсів та порушення планової пропорційності 

позбавляли б господарську організацію можливості виконувати покладені на неї 

планом, як на ланку народного господарства, функції [18, c. 48]. В. В. Лаптєв 

взагалі дійшов висновку, що ліквідація державних промислових підприємств 

здійснюється виключно шляхом реорганізації [78, c. 39]
13

. 

На думку А. В. Габова, зазначені зміни у регулюванні питання припинення 

юридичних осіб зумовили доктринальний перегляд відповідних понять. Так, 

дослідник зазначає, що, мабуть, вперше у спеціальній літературі науковці почали 

класифікувати різні способи припинення та пояснювати їх мету та порядок. 

Зокрема, С. М. Братусь зазначав про три способи (підстави) припинення 

юридичних осіб у радянському праві: (1) розпорядчий, який застосовувався до 

державних підприємств та установ; (2) примусовий, який застосовувався до 

господарських організацій та кооперативів; (3) добровільний, який 

застосовувався до кооперативів та громадських організацій [18, c. 48]. 

З наведеного можна зробити висновок, що добровільний порядок 

припинення до господарських організацій не застосовувався. Крім того, окреме 

значення тогочасними дослідниками надавалось розпорядчому та примусовому 

припиненню господарських організацій та підприємств. 

В основу розмежування розпорядчого та примусового припинення 

покладались такі юридичні категорії як “правопорушення” та “неспроможність”, 

які визнавались підставами примусового припинення. 

                                                 
13

 Втім, незрозумілою видається теза окремих науковців, що ні завершення строку, на який 

створювалась юридична особа, ані досягнення мети не могли бути підставою для припинення [див., 

наприклад: 28, с. 37], адже вони видаються такими, що цілком відповідають концепції планової 

економіки. 



50 

 

Наприклад, В. П. Грибанов зазначав, що примусовий спосіб припинення 

юридичної особи застосовується, як правило, у тих випадках, коли юридична 

особа ліквідується внаслідок її неспроможності або внаслідок того, що вона під 

час здійснення своєї діяльності вийшла за межі, встановлені статутом або 

положенням, або діє всупереч інтересам держави [18, c. 49]. Аналогічної точки 

зору притримувався С. М. Братусь [Цит. по 18, c. 49]. 

Розпорядчий порядок припинення міг бути наслідком волевиявлення 

органу, який прийняв рішення про створення відповідного підприємства, без 

пояснення мотивів його застосування [18, c. 48-49; 67, с. 23]. 

Обґрунтування означеного підходу здійснювалось і у радянській 

цивілістиці (наприклад, В. А. Рясенцевим і значно пізніше Б. І. Пугінським) [18, 

c. 48]. 

У період після закінчення Другої Світової Війни та до прийняття ЦК УРСР 

1963 року питання припинення господарських товариств не зазнали суттєвих 

змін. Загальні норми у цій частині в цілому зводились до типових та примірних 

статутів господарських організацій, які принципово не відрізнялись від своїх 

історичних попередників [18, c. 49]. 

Серед новацій 60-х років ХХ сторіччя науковці визначають застосування 

терміну “перетворення”, яке, втім, неможна вважати аналогом відповідної форми 

припинення, яке регулюється чинним законодавством [18, c. 50]. Натомість, О. В. 

Нода звертає увагу на зникнення з цивільного законодавства термінів 

“припинення з ліквідацією справ і майна” та “припинення без ліквідації справ і 

майна” [67, с. 23-24]. 

Аналізуючи зазначений період неможна не згадати про застосування 

“змішаного” виду припинення, яке передбачало одночасно риси як ліквідації, так 

і реорганізації. Зокрема, Б. Б. Черепахін зазначав, що в деяких випадках мають 

місце змішані форми перетворення юридичних осіб, які включають як риси 

ліквідації, так і риси реорганізації [17, c. 24]. 

На думку А. В. Габова, застосування таких правових інститутів як 

ліквідація та реорганізація здійснювалось виключно з метою вирішення 
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конкретних завдань. У випадку, якщо теоретично правильна конструкція 

заважала досягненню конкретних господарських завдань, видавався 

нормативний акт, який відповідне завдання вирішував. При цьому, 

невідповідність такого нормативного акту доктринальним положенням до уваги 

не бралася [18, c. 56-57]. 

Друга кодифікація цивільного законодавства логічно завершилась 

прийняттям ЦК УРСР 1963 року. Припинення юридичних осіб у зазначеному 

акті врегульовувалось статтями 37-40 [174]. 

Стаття 37 ЦК УРСР встановлювала загальні правила припинення 

юридичних осіб, поділяючи припинення на ліквідацію та реорганізацію (злиття, 

поділ, приєднання). При злитті і поділі юридичної особи майно (права та 

обов’язки) переходило до новостворених юридичних осіб. При приєднанні 

юридичної особи до іншої юридичної особи її майно (права та обов’язки) 

переходило до останньої. Майно переходило в день підписання передавального 

балансу, якщо інше не було передбачено законом або постановою про 

реорганізацію. Порядок ліквідації і реорганізації юридичних осіб визначався 

законодавством Союзу РСР і постановами Ради Міністрів Української РСР. 

Розпорядчий порядок ліквідації було врегульовано статтею 38 ЦК, 

відповідно до якої припинення державних організацій, які є юридичними 

особами, провадиться тим органом, за рішенням якого вони створюються. 

А. В. Габов зазначає, що законодавство того часу лише частково 

об’єктивувало напрацьовані юридичною практикою тенденції. Вчений зазначає і 

про інші тогочасні тенденції розвитку законодавства про припинення 

господарських товариств, зазначаючи про часткове збереження попередніх 

законодавчих традицій (зокрема, відсутності термінів “ліквідація”, 

“припинення”, “реорганізація”); відсутність удосконалення правового 

регулювання зазначених правових явищ, що підготувало підґрунтя для 

виникнення розмаїття доктринальних понять та принципів, які стосуються 

припинення, що ґрунтувалися на визнанні тієї чи іншої теорії юридичної особи; з 

іншого боку – відсутність принципово нових підходів до зазначених правових 
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інститутів (наводячи у якості прикладу розвиток теорії розпорядчого припинення 

юридичної особи, що вже не було таким актуальним для юридичної практики) 

тощо [17, c. 31]. 

У цей час виникла категорія “погашених” претензій, під якими розумілись 

(1) претензії, які не виникли та не були заявлені протягом строку ліквідації; (2) 

претензії, що не можуть бути задоволені через недостатність майна 

підприємства, що ліквідується; (3) претензії, які не були визнані, якщо кредитори 

протягом двох тижнів з дня їх невизнання не пред’явили позову про їх 

задоволення. 

До нововведень доби другої кодифікації цивільного законодавства Союзу 

РСР можна віднести також право на оскарження невизнаних підприємством 

претензій до вищестоящого органу [67, c. 24]. Зазначене право, а також 

можливість відшкодування шкоди, завданої каліцтвом та смертю, 

капіталізувались та сплачувались за рахунок коштів вже ліквідованого 

підприємства [67, c. 24-25]. Викладене дає підстави для висновку про наявність 

правонаступництва за окремими категоріями зобов’язань у випадку ліквідації 

господарського товариства. 

Незважаючи на те, що конструкція реорганізації “отримала визнання” та 

найбільше поширення у радянські часи, власне процес реорганізації у 

радянському законодавстві регламентувався доволі поверхнево. Викладене 

підтверджується наявністю лише двох статей, які врегульовували процедуру 

реорганізації у ЦК 1963 року. Деталізація реорганізаційної процедури мала місце 

на рівні спеціальних нормативно-правових актів, присвячених окремим видам 

юридичних осіб [1, с. 2]. 

Означені вище особливості законодавчої техніки були властиві і для 

ліквідаційної процедури. Серед актів, які врегульовували ліквідацію 

господарських товариств, можна зазначити, зокрема, Положення про 

соціалістичне державне виробниче підприємство, затверджене постановою Ради 

Міністрів СРСР від 4 жовтня 1965 року. Порядок ліквідації встановлювався 

пунктами 105, 108-111 означеного положення. 
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У науковій літературі слушно зауважується, що законодавцем ігнорувались 

права та інтереси кредиторів за зобов’язаннями юридичної особи, яка підлягала 

реорганізації [1, с. 3]. 

Н. С. Кузнєцова та А. С. Довгерт звертають увагу, що ЦК 1963 року не 

визначав виділ формою реорганізації юридичної особи. Водночас, згодом у 

цивільному законодавстві, окрім злиття, приєднання та поділу, з’явилась 

четверта форма реорганізації юридичних осіб – виділ. Очевидно, що виділ не 

призводить до припинення юридичної особи, оскільки в цьому випадку має місце 

перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків юридичної 

особи до однієї або декількох юридичних осіб, які створюються [55, с. 206]. 

Зазначимо також, що відповідно до статті 223 ЦК УРСР 1963 року 

зобов’язання припинялось ліквідацією юридичної особи (боржника або 

кредитора). Законодавством РСР або Української РСР виконання зобов’язання 

ліквідованої юридичної особи могло бути покладено на іншу юридичну особу. 

Наступним періодом розвитку радянського законодавства є так званий 

“пізній період” (середина 80-х – 1991 років). 

На думку А. В. Габова, перезавантаження законодавства про порядок 

створення та припинення юридичних осіб (зокрема, державних) у середині 80-х 

років ХХ сторіччя складно назвати системним. Так, у деяких законах 

розмежовувались поняття “припинення” та “реорганізація” (наприклад, ст. 23 

Закону СРСР “Про державні підприємства (об’єднання)” 1987 року [70] 

встановлювала, що реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ, 

перетворення) та припинення діяльності підприємств провадяться у 

встановленому порядку за рішенням органу, уповноваженого створювати 

відповідні підприємства [18, c. 51]. На підставі даної норми Закону СРСР можна 

дійти висновку, що: (1) припинення визначається однопорядковою категорією з 

реорганізацією (класичний підхід відповідно до якого ліквідація та реорганізація 

є формами припинення юридичної особи дещо модифікується, принаймні, 

термінологічно); (2) перетворення визначається видом реорганізації. 
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Цікавим у зазначеному законі є те, що ним визначалися підстави 

припинення: (1) якщо відпала необхідність у подальшій роботі підприємства та 

воно не може бути реорганізовано або в інших випадках, встановлених 

законодавством; (2) при довготривалій збитковості та несплатоспроможності 

підприємства, відсутності попиту на його продукцію у випадку, якщо здійснені 

підприємством та вищестоящим органом заходи із забезпечення рентабельності 

роботи підприємства не призвели до бажаних наслідків. Таким чином, 

припинення є неможливим у тому випадку, якщо рішення може бути знайдено за 

допомогою процедури реорганізації, яка повинна була відбуватися у 

розпорядчому порядку [18, c. 51]. 

П. О. Повар визначає особливостями зазначеного періоду, зокрема, 

відродження окремих господарських товариств, наприклад, акціонерних 

товариств та товариств з обмеженою відповідальністю [78, c. 40]. 

Необхідно згадати і декілька інших актів цивільного законодавства 

пізнього радянського періоду (90-ті роки), які були чинними на території 

України. Законодавець спробував уніфікувати правила припинення юридичних 

осіб, розмежувавши при цьому правила припинення підприємств та правила 

припинення громадських об’єднань. Певна специфіка зберігалася для банків, 

зокрема, на підставі стаття 40 Закону СРСР “Про державний банк СРСР” від 11 

грудня 1990 року [69]. 

Варто зазначити і про Основи цивільного законодавства Союзу РСР та 

союзних республік, статтями 16-17 яких були врегульовані правила припинення 

юридичних осіб [73]. 

Відповідно до ст. 16 Основ реорганізація юридичної особи (злиття, 

приєднання, поділ, виділ, перетворення) здійснювалася за рішенням власника 

або уповноваженого ним органу, а також за рішенням органу, уповноваженого 

статутними документами юридичної особи. Законодавством про особливості 

окремих видів юридичних осіб могли передбачатися й інші підстави 

реорганізації. 
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Ліквідація юридичної особи відповідно до ст. 17 Основ могла 

здійснюватись: (1) за рішенням власника або уповноваженого ним органу, а 

також за рішенням органу, уповноваженого установчими документами 

юридичної особи; (2) за рішенням суду, арбітражного суду у випадку 

банкрутства (неспроможності) або у випадку систематичного здійснення 

діяльності, яка не відповідала меті діяльності юридичної особи, або без 

належного дозволу (ліцензії), або діяльності, забороненої законодавчими актами, 

або з неодноразовим або грубим порушенням законодавства; (3) зі спливом 

строку, на який була створена юридична особа або у зв’язку із досягненням мети, 

заради якої вона створювалась. Цитована стаття встановлювала порядок 

діяльності ліквідаційної комісії, порядок розрахунку юридичної особи, яка 

ліквідовувалася із кредиторами, черги задоволення вимог кредиторів. 

Зазначена стаття закріпила і правило про те, що ліквідація юридичної 

особи вважається завершеною, а юридична особа припиненою після внесення 

про це відповідного запису до державного реєстру юридичних осіб. Важливість 

зазначеного правила полягає у чіткому розмежуванні процесу ліквідації та 

фінального юридичного факту цього процесу – припинення юридичної особи 

[18, c. 54-55]. 

Науковці зазначають про паралельний розвиток законодавства Союзу РСР 

та національного законодавства союзних республік у другій половині 80-х років 

ХХ сторіччя [18, c. 55]. 

Так, питання припинення товариств з обмеженою відповідальністю та 

акціонерних товариств врегульовувалось Положенням про акціонерні товариства 

та товариства з обмеженою відповідальністю, затвердженим Постановою Ради 

Міністрів СРСР від 19 червня 1990 року № 590 [81]. У наведеному нормативно-

правовому акті законодавець знову повернувся до єдиного розуміння терміну 

“припинення”, зазначивши, що під припиненням маються на увазі ліквідація та 

реорганізація. Відповідно до п. 24 зазначеного положення дільність товариства з 

обмеженою відповідальністю припинялася на підставі: (1) закінчення строку, на 

який воно створювалось або при досягненні мети, визначеної при створенні 
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товариства з обмеженою відповідальністю; (2) на підставі рішення державного 

арбітражу або суду про неплатоспроможність товариства з обмеженою 

відповідальністю або у випадках систематичного або грубого порушення ним 

законодавства; (3) за рішенням вищого органу товариства; (4) інші підстави, 

передбачені статутними документами. 

Додамо, що питання припинення підприємств врегульовувала стаття 37 

Закону СРСР “Про підприємства в СРСР” від 4 червня 1990 року [71]. У 

контексті цитованих норм А. В. Габов звертає увагу на те, що закон передбачав 

можливість примусової реорганізації за рішенням суду та арбітражу [18, c. 53]. У 

літературі звертається увага, що власник майна підприємства визнається 

суб’єктом прийняття рішення про ліквідацію вперше на підставі зазначеного 

закону. Крім того, примусова ліквідація починає здійснюватись виключно у 

межах судової процедури, що зумовлює підвищення значення нормативного 

регулювання підстав примусової ліквідації підприємств [78, c. 41]. 

Серед законодавчих актів, прийнятих за часів існування УРСР зазначеного 

періоду можна зазначити Закон “Про підприємництво” [129], який, зокрема, 

визначав підстави ліквідації; порядок створення та повноваження ліквідаційної 

комісії; порядок задоволення претензій кредиторів тощо. З часом до даного 

Закону було внесено зміни відповідно до яких запроваджувалася процедура 

скасування державної реєстрації, застосування якої визначалося підставою 

ліквідації підприємства. 

Ліквідація підприємств врегульовувалась і Законом “Про підприємства в 

Українській РСР” [130], введеним в дію Постановою Верховної Ради від 27 

березня 1991 року [131]. Розділ VI зазначеного закону врегульовував порядок 

ліквідації та реорганізації підприємств. 

В означеному Законі простежувалася тенденція до деталізації положень 

про припинення підприємств. До законодавчих новел можна віднести, 

наприклад, обов’язок дотримання вимог антимонопольного законодавства; 

участь трудового колективу у прийнятті рішення про припинення підприємства у 

передбачених законом випадках; погодження реорганізації підприємства, яка 
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може призвести до екологічних, демографічних та інших негативних наслідків, 

які зачіпають інтереси населення території тощо. 

Стаття 34 зазначеного нормативно-правового акту була покликана 

врегулювати умови ліквідації та реорганізації, до якої були віднесені злиття, 

поділ, виділення, перетворення. Згідно з ч. 1 даної статті ліквідація та 

реорганізація могла проводитися: (1) за рішенням власника, а у випадках, 

передбачених законом, - за рішенням власника та за участю трудового колективу 

або органу, уповноваженого створювати такі підприємства; (2) за рішенням суду. 

До того ж, реорганізація підприємства, яке зловживає своїм монопольним 

становищем на ринку, могла здійснюватись шляхом його примусового поділу в 

порядку, передбаченому законодавством. 

Підприємство підлягало ліквідації також у випадках: (1) визнання його 

банкрутом; (2) прийняття рішення про заборону його діяльності; (3) невиконання 

умов, встановлених законодавством, не забезпечення дотримання цих умов у 

передбачений законом строк або відсутність зміни виду діяльності (у випадку, 

якщо така зміна була обов’язковою – В. Х.); (4) визнання недійсними установчих 

документів та рішення про створення підприємства за рішення суду; (5) в інших 

випадках, передбачених законодавчими актами. 

Крім наведеного, Законом “Про підприємства в Українській РСР” було 

детально врегульовано порядок створення і діяльності ліквідаційної комісії, 

порядок задоволення претензій кредиторів підприємства, що ліквідується, та їх 

погашення тощо. 

Можемо констатувати, що зазначеним законом було об’єктивовано ряд 

юридичних конструкцій, які ще тривалий час використовувались законодавством 

України та стали приводом для численних наукових дискусій (наприклад, 

повернення до законодавства таких підстав припинення господарського 

товариства як сплив строку, на який воно створювалось, а також досягнення 

мети, для якої воно створювалось; ототожнення понять “припинення 

підприємства” та “припинення діяльності підприємства” тощо). 
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На підставі викладеного, можемо дійти висновків про збереження за часів 

радянського права окремих концепцій дореволюційного права, зокрема, в частині 

дуалістичного розуміння припинення як юридичного факта та процедури; 

збереження таких підстав припинення господарських товариств як закінчення 

строку, на яке воно створювалось та досягнення мети, задля якої воно 

створювалось. Посилилась роль держави та набула поширення концепція 

розпорядчого припинення юридичних осіб
14

. В той же час спостерігається 

поступова відмова від господарських товариств як організаційно-правової форми 

юридичних осіб, натомість розвивається підприємство як вид юридичної особи. 

Розробляється концепція реорганізації юридичних осіб як форма їх припинення у 

зв’язку із запровадженням планової економіки. Наведена економіка сприяє 

зникненню на практиці інституту банкрутства.  

Низка законодавчих положень, досліджених вище, з часом була 

акумульована у нормах про припинення господарських товариств у 

законодавстві незалежної України. 

Так, у первісній редакції ст. 19 Закону України “Про господарські 

товариства” від 19 вересня 1991 року [118] припинення поділялось на 

реорганізацію та ліквідацію, яка передбачалась лише за рішенням вищого органу 

товариства. До підстав ліквідації господарського товариства відносились: (1) 

закінчення строку, на яке воно створювалось або досягнення мети, поставленої 

при його створенні; (2) рішення вищого органу управління; (3) рішення суду або 

арбітражного
15

 суду; (4) інші підстави, передбачені установчими документами. 

Деталізувалось, що рішення суду про ліквідацію може бути прийнято за 

поданням банківських органів у разі неспроможності товариства; за поданням 

органів що контролюють діяльність товариства, у разі систематичного або 

грубого порушення законодавства. 

Ліквідації товариства були присвячені також статті 20-23 Закону, які 

врегульовували порядок створення та діяльності ліквідаційної комісії, розподіл 

                                                 
14

 У той час як добровільне припинення поступово зникає. 
15

 У розумінні чинного законодавства – господарського суду. 



59 

 

коштів товариства при його ліквідації, а також момент припинення товариства 

(час припинення діяльності товариства). 

Наступні редакції зазначених норм встановили бланкетну норму про 

неспроможність (банкрутство) до спеціального законодавства (редакція від 14  

жовтня 1992 року); обов’язок дотримання вимог антимонопольного 

законодавства та примусовий поділ у разі його недотримання (зміни від 2 

березня 1995 року), а пізніше – вимог законодавства про захист економічної 

конкуренції (зміни від 20 листопада 2003 року), виключення банківських органів 

з переліку органів, уповноважених зазначеними нормами на звернення до суду 

(редакція від 17 травня 2001 року) та приведення у відповідність із 

законодавством інших термінологічних неузгодженостей. Водночас, незважаючи 

на зазначені зміни, концептуально наведене змістовне регулювання підстав 

припинення господарського товариства існувало до викладення статті 19 Закону 

України “Про господарські товариства” у редакції закону від 10 жовтня 2013 

року, який виключив форми та підстави припинення господарських товариств з 

тексту наведеного нормативно-правового акту та встановив правило, чинне по 

теперішній час, відповідно до якого припинення господарського товариства 

здійснюється в порядку, встановленому законом. 

Аналогічні метаморфози відбулись і з ГК України [21]. Так, форми та 

порядок припинення суб’єкта господарювання були врегульовані статтями 59-61 

ГК України. За винятком несуттєвих термінологічних відмінностей, форми, 

підстави та порядок припинення суб’єкта господарювання не відрізнявся від 

аналогічних норм Закону України “Про господарські товариства”. Зокрема, ГК 

України зберіг такі підстави ліквідації як закінчення строку, на який створювався 

суб’єкт господарювання та досягнення ним мети, заради якої його було створено. 

Зазначимо, що у ГК використовувався термін “припинення діяльності”. Крім 

того, кодекс передбачав таку процедуру як “скасування державної реєстрації”, 

що позбавляло суб’єкт господарювання статусу юридичної особи та слугувало 

підставою для вилучення суб’єкта господарювання з державного реєстру. 

Законом № 642-VII від 10 жовтня 2013 року. зазначені норми були частково 
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приведені у відповідність із ЦК України. Термін “припинення діяльності” було 

замінено на термін “припинення”, виключено норми, які врегульовували порядок 

скасування державної реєстрації. 

Законом № 1258 – VII від 13 травня 2014 року статті 60-61 було 

виключено, а статтю 59 ГК викладена у редакції, за змістом якої припинення 

суб’єкта господарювання здійснюється відповідно до закону. 

В означеному контексті необхідно зазначити і про Закон України “Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” [119]. Закон 

про реєстрацію був прийнятий 15 травня 2003 року і до 5 жовтня 2016 року 

містив ряд норм, які врегульовували припинення юридичних осіб. 

Так, стаття 33 врегульовувала загальні питання припинення юридичних 

осіб шляхом реорганізації або ліквідації. Зазначена норма передбачала, що 

припинення може відбуватись на підставі рішення, прийнятого засновниками 

(учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим 

рішенням або за рішенням органу державної влади у випадках, передбачених 

законом. Припинення пов’язувалось із датою внесення відповідного запису до 

ЄДР. 

Статтею 34 визначався перелік та вимоги до документів, що подавались 

для внесення до відповідного державного реєстру запису про рішення 

засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо 

припинення юридичної особи. Стаття 35 Закону визначала порядок внесення 

відповідного запису до єдиного державного реєстру; стаття 36 – порядок 

проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її 

ліквідації, а стаття 37 – порядок проведення державної реєстрації припинення 

юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення, не 

використовуючи термін “реорганізація”. 

Важливо зазначити про обмеження, сформульовані у частині 2 статті 35 

Закону про реєстрацію. Відповідно до зазначеної норми з дати внесення до ЄДР 

запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або 

уповноваженого ними органу щодо припинення, заборонялось: (1) проведення 
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державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи щодо якої 

прийнято рішення про припинення; (2) внесення змін до ЄДР щодо відомостей 

про відокремлені підрозділи; (3) проведення державної реєстрації юридичної 

особи, засновником (учасником) якої є юридична особа, щодо якої прийнято 

рішення про припинення. 

Стаття 38 Закону про реєстрацію була покликана врегулювати порядок 

державної реєстрації припинення юридичних осіб на підставі судового рішення, 

що не пов’язане з банкрутством юридичної особи. Частина 1 зазначеної статті 

покладала на суд обов’язок вчинити дії, необхідні для такої реєстрації, а частина 

2 статті 38 Закону про реєстрацію містила уніфіковану норму, яка 

врегульовувала підстави для постановлення судового рішення щодо припинення 

юридичної особи. Перелік підстав не був виключним та передбачав наступні 

підстави: (1) визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації 

через порушення закону, допущені при створенні юридичної особи, які неможна 

усунути; (2) провадження нею діяльності, що суперечить установчим 

документам, або такої, що заборонена законом: (3) невідповідність мінімального 

розміру статутного фонду юридичної особи вимогам закону; (4) неподання 

протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, 

документів фінансової звітності відповідно до закону; (5) наявність у ЄДР запису 

про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням. Частина 4 

зазначеної статті містила посилання на імперативну норму частину 2 статті 35 

Закону про реєстрацію, а інші частини зазначеної статті врегульовували дії 

державного реєстратора, необхідні для проведення відповідної державної 

реєстрації, перелік відомостей, що вносився до ЄДР, порядок залишення 

документів, поданих на підставі статті 38 без розгляду. Частина 12 статті 38 

Закону про реєстрацію передбачала право на оскарження рішення суду щодо 

припинення юридичної особи. 

Порядок внесення до ЄДР судового рішення щодо відміни державної 

реєстрації припинення містився у статті 41 зазначеного закону. Відміна 
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припинення за рішенням інших органів або засновників (учасників) юридичної 

особи або уповноваженого ними органу законодавством не передбачалася. 

Законом № 2390 – VI від 1 липня 2010 року до Закону про реєстрацію були 

внесені зміни та додана статті 38-1, яка врегулювала порядок проведення 

державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення 

юридичної особи шляхом її ліквідації, підставами якої визнавались: (1) 

скасування (визнання недійсною) державної реєстрації юридичної особи у 

випадках, передбачених законом, якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня 

2004 року, крім судового рішення щодо визнання юридичної особи банкрутом; 

(2) припинення юридичної особи, що не пов’язане з її банкрутством, якщо таке 

рішення прийнято судом після 1 липня 2004 року та у разі, якщо голова 

ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи або її ліквідатор протягом 

трьох років з дати опублікування в спеціалізованому друкованому засобі масової 

інформації про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної 

особи, не надав державному реєстратору передбачених Законом про реєстрацію 

документів для проведення припинення у межах “загальної” процедури. 

Зазначеним вище законом було внесено зміни і до частини 2 статті 38 

Закону про реєстрацію. Зокрема, було розширено таку підставу постановлення 

судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з 

банкрутством, як визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної 

особи через допущені при її створенні порушення, які неможна усунути, шляхом 

доповнення диспозиції частини 2 статті 38 бланкетною нормою, яка передбачила 

“інші випадки, встановлені законом”. 

Закон № 5042 – VI від 4 липня 2012 року розширив зазначені підстави, 

передбачивши також: (1) неподання акціонерним товариством протягом трьох 

років поспіль НКЦПФР інформації, передбаченої законом; (2) нескликання 

акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років 

поспіль; (3) неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня 

реєєстрації НКЦПФР звіту про результати приватного розміщення акцій серед 

засновників акціонерного товариства. 
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Розширення вищевказаних підстав було здійснено і на підставі Закону № 

5518 – VI від 6 грудня 2012 року, яким було додано ще одну підставу 

постановлення відповідного судового рішення, а саме – визнання судом 

юридичної особи – емітента такою, що відповідає ознакам фіктивності. 

Водночас, 5 жовтня 2016 року Закон про реєстрацію викладено у 

принципово новій редакції, а також змінено його назву – на Закон України “Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань”, яким положення, передбачені статтею 38 попередніх 

редакцій Закону про реєстрацію виключені. Чинний Закон про реєстрацію 

об’єднав процедурні норми створення та припинення юридичних осіб на підставі 

пункту 4 статті 1 зазначеного закону, визначивши обидві процедури через 

поняття “державної реєстрації юридичної особи”. 

Можемо констатувати, що опосередковано Законом врегульовано право 

відміни процедури припинення на підставі рішення учасників, тобто, 

передбачено перелік документів, що подається для відміни державної реєстрації 

припинення, при цьому, підстави такої відміни не звужуються до постановлення 

судового рішення, що є важливим кроком, оскільки юридична практика 

зустрічалася з непоодинокими випадками відмови державних реєстраторів 

реєструвати прийняте учасниками господарського товариства рішення про 

продовження діяльності товариства та припинення процедури припинення. 

У контексті аналізу викладених вище норм, маємо відзначити, що наведені 

формулювання були приводом для численних наукових дискусій. Так, такі 

підстави ліквідації господарського товариства як закінчення строку, на який воно 

створювалось, а також досягнення мети, заради якої воно створювалось стали 

підставою для тривалої наукової дискусії з приводу можливості проведення 

автоматичної примусової ліквідації [див., наприклад, 159, с. 87] або необхідності 

проведення загальних зборів товариства, на яких мало бути прийнято відповідне 

рішення. Протилежну позицію займала переважна більшість науковців, на думку 

яких ліквідація з підстав, викладених вище, є добровільною [55, c. 207]. 
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Варто додати, що на відміну від чинної статті 110 ЦК України, яка прямо 

відносить зазначені підстави до підстав добровільної ліквідації, стаття 19 Закону 

України “Про господарські товариства” такого уточнення не містила, 

визначаючи зазначені підстави у якості окремих, самостійних підстав ліквідації 

господарського товариства. 

На думку П. О. Повара, така ліквідація може вважатись добровільно-

примусовою (вимушеною), що має відображатися у обов’язку господарського 

товариства, для якого настали зазначені обставини, провести загальні збори та 

прийняти рішення про ліквідацію [78, с. 52-53]. 

У науковій літературі зазначалося і про складність визначення моменту 

закінчення строку та визначення категорії “досягнення мети”. З іншого боку, 

обґрунтовувалось, що наявність таких норм, в принципі, виключає необхідність 

додаткового волевиявлення господарського товариства, адже встановлення 

законодавством імперативної норми є достатньою підставою проведення 

процедури припинення. 

На нашу думку, зазначені формулювання перейшли до національного 

законодавства у спадщину від цивільних кодексів радянської доби. Водночас при 

запозиченні даної норми до українського законодавства не було враховано, що 

відповідна підстава передбачалася ЦК 1922 року для тих видів господарських 

товариств, діяльність яких регулювалася договором. При цьому, зазначені норми 

в будь-якому випадку були декларативними через відсутність механізму їх 

реалізації, а також можливості застосування до правовідносин, які вони 

регулювали, державного примусу. 

Зазначимо, що вкрай недосконалим був категоріальний апарат означених 

вище нормативно-правових актів (зокрема, йдеться про ототожнення понять 

“припинення діяльності” та “припинення господарського товариства (суб’єкта 

господарювання, юридичної особи”). 

Об’єктом обґрунтованої наукової критики став термін “скасування 

державної реєстрації”, який згодом було замінено на “скасування запису про 

державну реєстрацію”. 
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Усі означені вище недоліки національного законодавства були відповідним 

чином сприйняті адміністративною та судовою практикою. 

Про загальну тенденцію деталізації регулювання відносин припинення 

господарських товариств свідчить і значна кількість інших нормативно-правових 

актів, роз’яснень та листів державних органів, узагальнень судової влади, які 

врегульовували досліджувані правовідносини. 

Так, серед судових актів можна виділити, зокрема, роз’яснення Вищого 

арбіражного суду України № 02-5/334 від 12 вересня 1996 року “Про деякі 

питання практики вирішення спорів, пов’язаних із створенням, реорганізацією та 

ліквідацією підприємств” [120]. Зазначеними роз’ясненнями, зокрема, зверталася 

увага не необхідність дотримання антимонопольного законодавства, 

роз’яснювався порядок пред’явлення позовів при порушенні законодавства з 

припинення підприємств, момент переходу прав та обов’язків при реорганізації 

до новоутворених суб’єктів, права трудових колективів підприємств, які 

перебувають у процедурі припинення, роз’яснення грубого та систематичного 

порушення законодавства як підстави ліквідації, питання скасування державної 

реєстрації, визнання установчих документів недійсними, порядок зобов’язання 

арбітражним судом власника або уповноваженого ним органу здійснити 

ліквідацію підприємства тощо. 

Питання припинення господарських товариств роз’яснювались і 

Постановою Пленуму ВСУ № 13 від 24 жовтня 2008 року “Про практику 

розгляду судами корпоративних спорів” [134]. Зокрема, постановою 

розтлумачувалися окремі питання визначення юрисдикції у спорах про 

припинення господарських товариств, а також визнання недійсними установчих 

документів господарських товариств, підстави визнання її недійсними тощо. 

Окремі практичні проблеми припинення господарських товариств 

роз’яснювались і Держкомпідприємництвом. Зокрема, лист № 7508 від 31 серпня 

2005 року “Про порядок реорганізації ЗАТ” [132]; лист № 9459 від 28 грудня 

2006 року “Про порядок реорганізації юридичної особи шляхом злиття, поділу” 

[133]; лист № 5553 від 14 травня 2009 року “Щодо порядку реорганізації шляхом 
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перетворення ЗАТ в ТОВ” [190]; лист № 12386 від 13 жовтня 2009 року “Про 

формування статутного фонду ТОВ, створеного шляхом реорганізації” [137]; 

лист № 3859 від 29 березня 2010 року “Щодо дати державної реєстрації 

юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення” [187]; лист № 13046 

від 23 жовтня 2009 року “Про відокремлені підрозділи юридичної особи, 

створеної шляхом перетворення” [116]; лист № 7515 від 14 червня 2010 року 

“Щодо оформлення статуту ТОВ, створеного в результаті реорганізації шляхом 

перетворення АТ” [189]; лист № 7906 від 22 червня 2010 року “Щодо процедури 

реорганізації АТ шляхом перетворення” [191]; лист № 3121 від 1 квітня 2011 

року “Щодо надання роз’яснень стосовно порядку перетворення колективного 

підприємства в ТОВ” [188] тощо. 

Зазначимо, що до набрання чинності Законом України “Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю” від 6 лютого 2018 року [136] 

питання припинення товариств з обмеженою відповідальністю визначалися 

статтями 143, 144, 145, 150 ЦК України [172]
16

. 

Так, вимоги до статуту товариства з обмеженою відповідальністю 

встановлювалися статтею 143 ЦК України. Частина 3 статті 144 ЦК України 

передбачала, що у випадку, якщо учасники товариства з обмеженою 

відповідальністю до закінчення першого року з дня державної реєстрації 

товариства не внесли або не повністю внесли свої вклади до статутного капіталу 

такого товариства, загальні збори учасників повинні були прийняти одне з 

наступних рішень: (1) виключення із складу учасників, які не внесли або не 

повністю внесли свої вклади та про визначення порядку перерозподілу часток у 

статутному капіталі товариства; (2) про зменшення статутного капіталу та про 

визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; (3) про 

ліквідацію товариства. 

                                                 
16

 Дані статті були виключені з ЦК на підставі Закону України “Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю” від 6 лютого 2018 р. Особливості регулювання припинення товариств з 

обмеженою та додатковою відповідальністю зазначеним Законом буде розглянуто у наступних 

розділах дисертаційного дослідження. 
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За змістом статті 150 ЦК України, товариство з обмеженою 

відповідальністю могло бути ліквідоване за рішенням загальних зборів його 

учасників, у тому числі у зв’язку зі спливом строку, на який товариство 

створювалося, а також за рішенням суду – у випадках, встановлених законом. 

Даною статтею передбачалося також право товариства з обмеженою 

відповідальністю на перетворення у акціонерне товариство чи у виробничий 

кооператив. Звертає на себе увагу факт неузгодженості назви цитованої статті з її 

змістом, оскільки частина 2 статті 150 ЦК України, яка мала назву “Ліквідація 

товариства з обмеженою відповідальністю” врегульовувала питання 

перетворення такого товариства. 

До процедури припинення товариства з додатковою відповідальністю 

застосовувалися норми щодо товариства з обмеженою відповідальністю на 

підставі частини 4 статті 151 ЦК України із застереженням, що інші правила 

можуть бути встановлені спеціальним законом або статутом товариства. 

Частково питання припинення господарських товариств були врегульовані 

статтею 91 ГК України
17

, яка, зокрема, визначала, що припинення 

господарського товариства здійснюється шляхом ліквідації або реорганізації у 

відповідності до статті 59 відповідного кодексу, яка, в свою чергу, є 

відсилочною; встановлювала, що ліквідація господарського товариства 

здійснюється ліквідаційною комісією, яка може бути призначена вищим органом 

або судом залежно від підстав проведення ліквідації; визначала повноваження 

ліквідаційної комісії господарського товариства та порядок розрахунків з 

кредиторами. 

Абзац 1 частини 4 статті 91 ГК України, який врегульовував порядок 

розрахунків з кредиторами, відсилав до вже виключеної з ГК України статті 61. 

Аналогічну бланкетну норму містила частина 3 статті 91 ГК, відсилаючи до 

статей 58-61 ГК України. Статтею 91 ГК України також врегульовувався момент 

                                                 
17

 Стаття 91 була виключена з ГК України на підставі Закону України “Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю” від 6 лютого 2018 р. 
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ліквідації господарського товариства (останній пов’язувався із днем внесення 

запису до ЄДР). 

На підставі викладеного можемо констатувати, що національне право 

запозичило окремі концепції доби радянського права, зокрема теорію 

реорганізації як форми припинення юридичних осіб та господарських товариств; 

зберігло попередні традиції у формулюванні підстав припинення господарських 

товариств та окремі рудименти розпорядчого порядку припинення (наприклад, 

примусовий поділ при порушенні норм антимонопольного законодавства). Втім, 

спостерігається і поступова відмова від традицій радянського права: окремі акти 

(ЗУ “Про акціонерні товариства”; ЗУ “Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю”; ЦК України) відмови від терміну реорганізація, а 

також його трансформація (виключення виділу із переліку видів реорганізації). 

Опосередковано про це свідчить виключення норм про припинення суб’єктів 

господарювання з ГК України.  

Зауважимо про відмову від тенденції деталізації підстав та порядку 

припинення юридичних осіб. 

 

1.2. Загальні положення про припинення господарських товариств 

у цивільному законодавстві України 

Основним актом цивільного законодавства, який врегульовує 

правовідносини припинення господарських товариств є ЦК України. Так, ст. 104 

ЦК регулює загальні питання припинення юридичних осіб, поділяючи таке 

припинення на реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення) та 

ліквідацію. Підставою поділу визначено наявність або відсутність 

правонаступництва.  

Зазначена норма встановлює, що у разі реорганізації юридичної особи 

майно, права на обов’язки переходять до правонаступників. Дана стаття містить 

також дві бланкетні норми, відсилаючи до спеціального законодавства з 

відновлення платоспроможності та до банківського законодавства у відповідних 
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випадках. Моментом припинення юридичної особи визнається день внесення до 

єдиного державного реєстру запису про її припинення. 

Можна констатувати відсутність у нормах ЦК України визначення терміну 

“припинення”, “реорганізація” та “ліквідація”. Увага законодавця зосереджена на 

підставах розмежування відповідних видів припинення – правонаступництві.  

Користуючись наведеними вище нормами, можна лише сформулювати 

загальне правило, згідно з яким у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, 

перетворення) юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до 

правонаступників. Відповідно, можна дійти висновку, що у разі ліквідації 

передання майна, прав та обов’язків до правонаступників не здійснюється
18

. 

 Необхідно погодитись із О. В. Нодою, яка звертає увагу на те, що 

легальне визначення ліквідації, яке розглядається як припинення юридичної 

особи без передання прав та обов’язків в порядку правонаступництва іншим 

юридичним особам, не містить ознак самої ліквідації, а містить лише вказівку на 

її наслідки. Крім того, зазначені наслідки визначаються за допомогою 

заперечення, тому, слідуючи правилам формальної логіки, простіше дати 

відповідь на питання, чим не є ліквідація, ніж визначити, що відбувається під час 

ліквідації [67, с. 36]
19

. 

 Відтак, законодавство не містить будь-якого прийнятного визначення 

ліквідації. Втім, викладене не має бути підставою внесення змін до існуючого 

нормативного визначення ліквідації (принаймні в частині його розширення – 

В.Х.) зважаючи на те, що зазначена дефініція містить недостатньо аргументів її 

спростування, а невдала дефініція може на тривалий час загальмувати розвиток 

законодавства [67, c. 37]. 

                                                 
18

 Насправді, в даному випадку цитується ст. 104 ЦК України, адже у ст. 79 Закону України “Про 

акціонерні товариства” та у ст. 48 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю” йдеться про передання всього майна, прав та обов’язків правонаступникам, що, 

вочевидь, не слід ототожнювати. Означене питання досліджуватиметься детальніше далі. 
19

 Якщо продовжувати думку О. В. Ноди, можна застосувати аналогічний аргумент до реорганізації, 

визначення якої також не містить її ознак, а містить лише вказівку на її наслідки, що призводить до 

висновку, що цей аргумент можна поширити на визначення припинення юридичної особи в цілому. 
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Відзначимо і про невіднесення законодавцем виділу до видів реорганізації, 

що вбачається цілком обґрунтованим з тих підстав, що реорганізація 

розглядається в якості виду припинення, яким не є виділ. 

Зауважимо, що доктринальний підхід до видів реорганізації дещо 

відрізняється від наведених законодавчих положень. Так, непоодинокими є 

випадки кваліфікації виділу в якості одного з видів реорганізації [Див., напр.: 19, 

с. 22; 30, с. 88-90; 31, с. 15-16; 193, с. 9; 194, с. 19] 

Наведене, на наш погляд, пояснюється інерцією, адже виділ відносився до 

реорганізації за часів радянського права, за якого і розроблено цю концепцію. 

Наведений підхід обґрунтовується і нормами статті 56 ГК України, проте ця 

стаття не містить терміну реорганізація, а лише перераховує способи створення 

суб’єкта господарювання, зокрема, перелічуючи і виділ.  

Додамо, що пропонована розробниками ЦК України концепція відмови від 

поняття “реорганізація” зберігається у ЗУ “Про акціонерні товариства” та ЗУ 

“Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.  

Так, виділу та припиненню акціонерних товариств присвячено розділ XVI 

Закону України “Про акціонерні товариства”. Відповідно до статті 79 

зазначеного законодавчого акту, припинення акціонерного товариства можливо у 

двох формах: в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків 

іншим підприємницьким товариствам-правонаступникам (шляхом злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. 

Аналогічним чином сформульовані положення про припинення товариств з 

обмеженою та додатковою відповідальністю у главі VI відповідного закону. Так, 

загальні питання виділу регулюються статтею 47, а припинення – статтею 48 ЗУ 

“Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”. Розмежування 

ліквідації із іншими видами припинення здійснюється у частині 1 статті 48 

цитовагого закона на підставі правонаступництва.  

Викладене спростовує тезу про те, що поняття “припинення з 

правонаступництвом” є вужчим за своїм змістом за “реорганізацію” з огляду на 

належність до останньої виділу [194]. 
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У зв’язку з цим важко погодитись із Д. В. Жековим, який вважає, що 

невикористання цього терміну в ЦК України за умови його використання в 

інших законодавчих та підзаконних актах зумовлює правову невизначеність, 

адже у цивілістичній науці та у законодавчих актах немає єдиного усталеного 

підходу до розуміння терміну реорганізація та її видів. 

ЦК України врегульовує і інші питання припинення юридичних осіб: (1) 

стаття 105 встановлює правила виконання рішення про припинення юридичної 

особи, врегульовуючи порядок дій учасників юридичної особи, яка прийняла 

рішення про припинення; органу, який прийняв відповідне рішення або суду, а 

також порядок створення та повноваження комісії з припинення юридичної 

особи. Визначено також строк заявлення вимог кредиторів; (2) статті 106-107 

присвячені загальні питання злиття, приєднання, поділу та перетворення 

юридичної особи, а (3) ліквідація юридичної особи унормована статтях 110-112 

ЦК України. Підставами ліквідації визначається рішення учасників або органу 

юридичної особи, уповноваженого не це установчими документами, а також 

рішення суду. 

Зауважимо, що стаття 110 ЦК України зберігла такі підстави припинення 

юридичних осіб як закінчення строку, на який створено юридичну особу та 

досягнення мети, для якої її створено. При цьому, наведені підстави 

передбачають необхідність прийняття рішення учасниками або компетентним 

органом юридичної особи про таке припинення. Аналогічні підстави 

добровільного припинення акціонерного товариства встановлені 88 ЗУ “Про 

акціонерні товариства”.  

Перелік підстав для прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи не 

є вичерпним. З означеного випливає, що підстави ліквідації, передбачені статтею 

110 ЦК України, не можуть визначатися підставами примусової ліквідації, 

оскільки пов’язуються з прийняттям відповідного рішення учасниками 

юридичної особи або її уповноваженим органом. 
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Ліквідація на підставі рішення суду здійснюється через допущені при її 

створенні порушення, які неможна усунути, за позовом учасника юридичної 

особи або відповідного органу державної влади. 

Стаття 110 ЦК України передбачає право суду призначити ліквідатором 

орган державної влади, який звернувся з позовом про ліквідацію юридичної 

особи у випадку наявності в останнього відповідних повноважень. 

Як основний акт цивільного законодавства, ЦК врегульовує загальні 

положення про припинення господарських товариств (окрім припинення 

товариств з обмеженою та товариств з додатковою відповідальністю). Так, 

частина 2 статті 98 ЦК України унормовує, що рішення про ліквідацію 

товариства приймається більшістю не менше як у ¾ голосів, якщо інше не 

встановлено законом. ЦК України встановлює і особливості ліквідації окремих 

видів господарських товариств. Так, відповідно до пунтку 1 частини 1 статті 129 

ліквідація юридичної особи – учасника повного товариства, у тому числі у 

зв’язку із визнанням її банкрутом, а також призначення за рішенням суду 

примусової реорганізації юридичної особи – учасника повного товариства, у 

тому числі у зв’язку з її неплатоспроможністю, можуть бути підставою для 

прийняття повним товариством рішення про визнання відповідних учасників 

такими, що вибули з його складу. 

Стаття 132 ЦК України окрім підстав, передбачених статтею 110 ЦК 

України, визначає додаткову підставу ліквідації повного товариства, а саме – 

якщо у товаристві залишається один учасник. Частина 1 статті 132 ЦК України 

також передбачає право єдиного учасника повного товариства перетворити таке 

товариство у інше господарське товариство протягом шести місяців з моменту, 

коли він став єдиним учасником. Право повного товариства продовжувати 

діяльність у випадку виходу учасника, а також виключення учасника зі складу 

товариства, смерті учасника товариства, ліквідації юридичної особи, яка була 

учасником товариства, а також звернення кредитором одного з учасників 

стягнення на частину майна, пропорційну його частці у складеному капіталі має 
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бути передбачено засновницьким договором повного товариства або 

домовленістю учасників, які залишаються. 

Особливості ліквідації командитного товариства передбачені статтями 137, 

139 ЦК України. Так, відповідно до статті 137 вкладник командитного 

товариства має право вимагати першочергового повернення вкладу у разі 

ліквідації товариства. Стаття 139 ЦК України встановлює таку додаткову 

підставу ліквідації командитного товариства як вибуття всіх вкладників, а також 

право учасників у такому випадку перетворити командитне товариство у повне 

товариство. Норма частини 2 зазначеної статті містить правило про переважне 

право вкладників командитного товариства перед повними учасниками такого 

товариства на одержання своїх вкладів у разі ліквідації командитного товаритва 

після розрахунків з кредиторами. 

Питання припинення акціонерних товариств врегульовані спеціальним 

законом (ЗУ “Про акціонерні товариства”
20

), зокрема: підстави припинення 

акціонерних товариств; порядок припинення; порядок укладення та умови 

договорів про злиття і приєднаня тощо. 

 Так, частина 4 статті 16 ЗУ “Про акціонерні товариства” встановлює, що 

зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого 

законом розміру має наслідком ліквідацію товариства. Дещо інакше 

сформульовані положення частини 3 статті 154 ЦК України, яке встановлює 

обов’язок ліквідації акціонерного товариства у випадку, якщо вартість чистих 

активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, 

встановленого законом. У контексті викладеного зазначимо, що чинним 

законодавством не передбачено механізму примусової реалізації ані положень 

                                                 
20

 Окремі питання припинення акціонерних товариств встановлюються також у ст. 1 (сфера 

застосування закону); ст. 2 (визначення термінів) – наприклад “корпоративні права”, “ліквідаційна 

вартість привілейованої акції певного класу” тощо; ст. 3 (правовий статус акціонерного товариства); ст. 

5 (типи акціонерних товариств); ст. 9 (створення акціонерного товариства); ст. 13 (статут акціонерного 

товариства); ст. 16 (зменшення статутного капіталу); ст. 25 (права акціонерів – власників простих 

акцій); ст. 26 (права акціонерів – власників привілейованих акцій); ст. 33 (компетенція загальних 

зборів); п. 5, 6 Прикінцевих та перехідних положень зазначеного Закону. 
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частини 5 статті 16 ЗУ “Про акціонерні товариства” ані частини 3 статті 154 ЦК 

України. 

Стаття 79 цитованого закону передбачає добровільне припинення на 

підставі рішення загальних зборів акціонерів та встановлює, що добровільне 

припинення здійснюється у порядку, передбаченому Законом України “Про 

акціонерні товариства”, з дотриманням вимог, встановлених ЦК та іншими 

актами законодавства. Врегульовано також, що інші підстави та порядок 

припинення АТ встановлюються законодавством. 

Стаття 80 врегульовує питання злиття, приєднання, поділу, виділу, 

перетворення товариства. Передбачена можливість одержання згоди відповідних 

державних органів на припинення акціонерного шляхом злиття або приєднання. 

Припинення акціонерного одразу кількома шляхами (злиття, приєднання, поділ, 

виділ та (або) перетворення, тобто так зване “змішане припинення (змішана 

реорганізація)”, забороняється. Встановлені також загальні правила конвертації 

акцій, а також порядок врахування голосів та інших зобов’язань у разі 

припинення з правонаступництвом. 

Стаття 81 Закону України “Про акціонерні товариства” врегульовує 

порядок укладення та умови договору про злиття (приєднання) акціонерних 

товариств та плану поділу (виділу, перетворення) акціонернтх товариств. Стаття 

82 зазначеного акта встановлює правила захисту кредиторів при злитті, 

приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерних товариств. Стаття 83 

присвячена більш детальному регулюванню процедури злиття акціонерних 

товариств, стаття 84 – приєднанню, стаття 85 – поділу, стаття 86 – виділу, стаття 

87 – перетворенню акціонерних товариств. 

Загальний порядок ліквідації акціонерних товариств врегульовано у статті 

88 відповідного закону. Стаття 89 визначає порядок розподілу майна 

акціонерного товариства, що ліквідується між кредиторами та акціонерами. 

Відзначимо, що закон України “Про акціонерні товариства” містить 

численні посилання на норми ЦК України та інші акти законодавства із 

застереженням щодо необхідності урахування особливостей, встановлених ним. 
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Частина 2 статті 159 ЦК України відносить питання ліквідації товариства 

до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Частина 4 зазначеної 

норми дублює норми статті 98 ЦК України та конкретизує, що рішення про 

ліквідацію приймається більшістю не менш як у ¾ голосів акціонерів, що беруть 

участь у зборах, крім випадків, встановлених законом. Зазначене правило 

розповсюджується і на інші питання припинення акціонерних товариств. 

Припинення товариств з обмеженою (додатковою) відповідальністю 

врегульовано ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю”. Вже відзначалось, що виділу та припиненню наведених видів 

господарських товариств присвячено главу VI ЗУ відповідного закона.  

Цитована глава врегульовує поняття приєднання (стаття 50); поділу (стаття 

51); перетворення (стаття 52) відповідних товариств. У главі VI ЗУ “Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” врегульовуються 

також загальні питання договору про припинення товариств (стаття 53); порядок 

конвертації часток в разі припинення товариства (стаття 54); захист прав 

кредиторів при припиненні (стаття 55)
21

.  

В контексті досліджуваної проблематики, звертає на себе увага наявності у 

чинному законодавстві визначень таких форм (видів) припинення як поділ, 

перетворення та приєднання. 

Так, стаття 50 ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю” визначає, що приєднанням є припинення одного або декількох 

товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом всього свого 

майна, всіх прав та обов’язків іншому господарському товвариству – 

правонаступнику. Тотожне визначення приєднання акціонерного товариства 

міститься у частині 1 статті 84 ЗУ “Про акціонерні товариства”.  

Під злиттям товариства з обмеженою (додатковою) відповідальністю 

розуміється створення нового господарського товариства - правонаступника з 

                                                 
21

 Інші питання припинення товариств з обмеженою та товариств з додатковою відповідальністю 

встановлені у статтях 1 (сфера застосування Закону); 23 (перехід частки до спадкоємця або 

правонаступника учасника товариства); 27 (обмеження виплати дивідендів); 30 (компетенція загальних 

зборів товариства).  
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переданням йому всього майна, всіх прав та обов’язків декількох товариств, що 

припиняються внаслідок цього.  

Аналогічне за змістом визначення злиття акціонерних товариств містить 

частина 1 статті 83 ЗУ “Про акціонерні товариства”, яка під злиттям розуміє 

виникнення нового акціонерного товариства-правонаступника з передачею йому 

згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов’язків двох або 

більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням.  

Під поділом товариства з обмеженою або товариства з додатковою 

відповідальністю стаття 51 відповідного закона розуміє припинення товариства з 

переданням всього його майна, всіх прав та обов’язків двом або декільком новим 

товариствам згідно з розподільним балансом. Аналогічним за своїм змістом є 

поняття поділу акціонерного товариства, встановлене частиною 1 статті 85 ЗУ 

“Про акціонерні товариства”
22

.  

Перетворенням відповідно до статті 52 ЗУ “Про товариства з обмеженою 

та додатковою відповідальністю” є зміна організаційно-правової форми 

товариства з його подільшим припиненням та переданням усього його майна, 

всіх прав та обов’язків новому господарському товариству – правонаступнику.  

Перетворення акціонерного товариства визначено у частині 1 статті 87 

відповідного спеціального закона, у якій встановлено, що перетворенням 

акціонерного товариства є зміна організаційно-правової форми акціонерного 

товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків 

підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом. 

Зауважимо, що попри наближеність визначень, наданих у статті 52 ЗУ 

“Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” та частині 1 

статті 87 ЗУ “Про акціонерні товариства”, між ними є змістовна різниця. Ця 

різниця виявляється в моменті припинення відповідного господарського 

                                                 
22

 Поняття не є тотожними, проте відмінності існують у площині юридичної техніки. Так, у визначенні 

поняття поділу акціонерного товариства використовується формулювання “…двом чи більше новим 

акціонерним товариствам…” замість “…двом чи декільком…”, що видається більш двалим 

формулюванням. 
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товариства, адже буквальне тлумачення змісту наведених норм дає підстави 

дійти висновку, що при перетворенні товариства з обмеженою (додатковою) 

відповідальністю спочатку створюється господарське товариство-

правонаступник, а в подальшому припиняється товариство-правопопередник. 

В свою чергу, визначення, наведене у ЗУ “Про акціонерні товариства” 

використовує прийменник “при”, який свідчить про одночасність припинення 

правопопередника та створення правонаступника.  

Зауважимо, що вдалим видається визначення перетворення, надане ЗУ 

“Про акціонерні товариства”, адже визначення перетворення товариства з 

обмеженою (додатковою) відповідальністю порушує логіку юридичної 

конструкції перетворення, адже правовопередник не може бути створений 

раніше, ніж припиняється правопопередник. 

Відзначимо, що частина 5 статті 4 ЗУ “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” 

передбачає, що у разі перетворення юридичних осіб здійснюється державна 

реєстрація припинення юридичної особи, що припиняється у результаті 

перетворення, та державна реєстрація новоутвореної юридичної особи. 

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної 

юридичної особи
23

. 

Визначення перетворення юридичної особи, встановлене у частині 1 статті 

108 ЦК України є більш лаконічним. Так, під перетворенням юридичної особи 

розуміється зміна її організаційно-правової форми. 

Додамо, що віднесення перетворення до форм припинення є дискусійним у 

цивілістичній науці. Так, Н. C. Кузнєцова та А. С. Довгерт зазначають, що зміна 

організаційно-правової форми юридичної особи не призводить до її припинення. 

При перетворенні юридична особа як така існує і продовжує свою діяльність. 

Стаття 108 ЦК України зі своїми приписами дещо не вписується у логіку 

побудови положень про припинення юридичних осіб. І пов’язано це з тим, що усі 

                                                 
23

 Що також свідчить про припинення правопопередника до створення господарського товариства-

правонаступника.  
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варіанти проекту ЦК України не відносили перетворення шляхом 

правонаступництва до припинення юридичних осіб [55, с. 105]. 

Втім, тенденція віднесення перетворення до видів припинення 

господарських товариств зберігається, адже ЗУ “Про акціонерні товариства” та 

ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” не лише 

залишили перетворення у переліку видів припинення відповідних господарських 

товариств, а і розширили його дефініцію, додавши термін “припинення” 

безпосередньо до неї. 

На наш погляд, це зумовлене аргументами, які і висловлювались 

розробниками ЦК України, що можуть пояснити кінцеве віднесення 

перетворення до видів припинення, а саме тим, що “… варто зробити наголос на 

тому, що перетворення юридичних осіб у багатьох випадках слугує підставою 

для суттєвих наслідків для кредиторів, права яких необхідно захищати наданням 

цілого ряду гарантій.” [55, с. 205]. 

 Можемо констатувати, що ліквідація є єдиним видом припинення, 

дефініція якого не врегульована законодавцем. Додамо, що попри доцільність 

аргументів щодо відсутності необхідності закріплення у законодавстві наукового 

широкого визначення терміну ліквідації, з метою сприяння принципу правової 

визначеності, ефективним є закріплення “усіченого” варіанту дефініції ліквідації 

господарського товариства у спеціальному законодавстві. 

 На нашу думку, законодавче визначення ліквідації має бути лаконічним, не 

містити розкриття її правової природи (юридичний факт, процедура, 

правовідносини тощо), містити посилання на родове поняття “припинення”. Так, 

законодавче визначення ліквідації може бути сформульоване наступним чином: 

“Ліквідація господарського товариства – це вид припинення, при якому не 

створюється нових юридичних осіб-правонаступників та не здійснюється 

правонаступництва (окрім випадків, встановлених законом).” 

 Додамо, що загальні законодавчі тенденції визначення припинення з 

уникненням терміну реорганізація, на нашу думку, відповідають потребам 

сучасних відносин у сфері припинення господарських товариств та свідчать про 
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можливіть подальшого запровадження підходу, за якого відсутнім буде 

дихотомічний поділ припинення на два підвиди (незалежно від критерію поділу), 

а визначення його видів шляхом встановлення їх переліку в законодавстві: 

ліквідація, поділ, злиття, приєднання та перетворення.  

Незважаючи на наявність у статті 59 ГК України бланкетної норми та 

втрату чинності статтей 60-61, наведений кодекс містить окремі положення, 

які стосуються питань припинення господарських товариств. 

Зокрема, стаття 40 ГК України покликана врегулювати загальні питання 

державного контролю за дотриманням антимонопольно-конкурентного 

законодавства. 

Стаття 55-1 ГК України має назву “Фіктивна діяльність суб’єкта 

господарювання”. Зазначена норма визначає ознаки фіктивності, що дають 

підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи (у тому числі 

визнання реєстраційних документів недійсними). Разом з тим, на нашу думку, 

категоріальний апарат, що використовуєть у статті 55-1 ГК України, потребує 

суттєвого доопрацювання.  Вочевидь, розробники ГК України мали на увазі, що 

перелічені у зазначеній статті обставини вважаються ознаками фіктивності 

реєстраційних документів, на підставі яких діє суб’єкт господарювання, а не 

ознаками фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення 

юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи-підприємця (в т. ч. 

визнання реєстраційних документів недійсними). Крім того, не зовсім зрозуміло, 

що саме мається на увазі під терміном “реєстраційні документи”. 

Частина 2 статті 56 ГК України встановлює, що суб’єкти господарювання 

можуть утворюватись шляхом примусового поділу (виділу) діючого суб’єкта 

господарювання за розпорядженням антимонопольних органів відповідно до 

антимонопольно-конкурентного законодавства України. Звертає на себе увагу 

неузгодженість термінів, використаних у зазначеній статті із термінами, що 

містяться у статті 40 ГК України, яка регулює відносини примусового поділу 

суб’єкта господарювання. Так, стаття 40 оперує термінами “примусовий поділ” 

та “реорганізація”, а у цитованій нормі йдеться про “примусовий поділ (виділ)”. 
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По-різному визначається і підстава здійснення відповідних юридично значимих 

дій. Так, стаття 40 зазначає про рішення АМКУ, а частина 2 статті 56 – про 

розпорядження антимонопольних органів. 

Стаття 57 ГК України врегульовує вимоги до установчих документів 

суб’єкта господарювання, які, зокрема, мають містити порядок реорганізації та 

ліквідації суб’єкта господарювання відповідно до закону. 

За змістом стаття 239 ГК України однією з адміністративно-господарських 

санкцій є ліквідація суб’єкта господарювання. 

Фактично дублює зазначену норму стаття 247 ГК України, яка встановлює, 

що у випадках, встановлених законом до суб’єкта господарювання може бути 

застосовано адміністративно-господарську санкцію у вигляді його ліквідації за 

рішенням суду. Звернемо увагу, що наведена стаття у чинній редакції має назву 

“Ліквідація суб’єкта господарювання, діяльність якого суперечить закону чи 

його установчим документам”. Тобто, виходячи з назви статті можна дійти 

висновку, що саме це має бути підставою для примусової ліквідації зазначеного 

суб’єкта права, однак, виходячи зі змісту статті 247 ГК України, такої підстави 

для примусової ліквідації не передбачено, а йдеться лише про наявність 

бланкетної норми, яка встановлює, що ліквідація суб’єкта господарювання 

можлива виключно на підставі рішення суду. 

Стаття 248 ГК України конкретизує, що у разі ліквідації суб’єкта 

господарювання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців вноситься відповідний запис. Зазначимо, що термінологія 

зазначеної статті не відповідає спеціальному законодавству. Зокрема, зважаючи 

на викладення у новій редакції Закону України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” реєстр, 

про який йдеться у статті 248 ГК України, змінив назву на Єдиний державний 

реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

Певна алогічність наведених норм є результатом і того, що у попередніх 

редакціях ГК України вони врегульовували таку юридичну конструкцію як 
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“скасування державної реєстрації” суб’єкта господарювання, що слугувало 

підставою для його примусової ліквідації. 

Окремі питання, пов’язані із припиненням господарських товариств, 

регулюються також статтями 167, 251, 336 ГК України. 

Припинення господарських товариств врегульовані Законом України “Про 

господарські товариства”, зокрема: стаття 4 (установчі документи товариства); 

стаття 19 (припинення товариства); стаття 21 (черговість задоволення вимог 

кредиторів); стаття 51 (особливості змісту установчих документів товариства з 

обмеженою відповідальністю); стаття 52 (статутний капітал товариства з 

обмеженою відповідальністю); стаття 55 (правонаступники (спадкоємці) 

учасника товариства з обмеженою відповідальністю); стаття 59 (компетенція 

загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю); стаття 69 

(відступлення частки (її частини) учасника повного товариства; стаття 74 

(відповідальність учасників за борги повного товариства); стаття 79 (права 

вкладників командитного товариства); стаття 83 (особливості припинення 

командитного товариства). 

Окремі норми щодо припинення банків містяться у статтях 1, 2, 3, 7, 16, 30, 

38, 46, 62, 73, а також розділі V (зокрема, глава 16 зазначеного розділу), а також 

у пункті 1 Прикінцевих положень Закону України “Про банки і банківську 

діяльність” [113], а також у статтях 1, 2, 3, 4, 9, 12, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 

34-42, 57 та пунктах 3, 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону України 

“Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”. Ліквідації банку присвячено 

розділ VIII зазначеного законодавчого акту. 

Підсумовуючи наведене, можна констатувати, що чинне законодавство про 

припинення господарських товариств є несистемним та неузгодженим між 

собою. Хоча можна відзначити про поступову відмову законодавства від 

застарілих конструкцій радянського права, зміни до законодавства вносяться 

несистемно та за відсутності єдиної концепції. Законодавство про припинення 

господарських товариств містить декларативні норми (наприклад, підстави 
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припинення на підставі рішення суду), має неузгоджену термінологію і вади 

юридичної техніки.  

 

Висновки до розділу 1 

Проведене дослідження ґенези правового регулювання припинення 

юридичних осіб та особливостей припинення господарських товариств у 

чинному цивільному законодавстві України дає підстави для наступних 

висновків. 

1. Сучасне цивільне законодавство, яке регулює правовідносини, що 

виникають при припиненні господарських товариств, є логічним результатом 

історичного розвитку досліджуваного правового інституту, має відповідні 

витоки у законодавстві попередніх періодів та ґрунтується на низці 

доктринальних доробків. 

Зокрема, ще за часів римського права (що було в подальшому сприйнято та 

формалізовано для території України у дореволюційному законодавстві 

Російської Імперії та збережено за часів радянського права) було напрацьовано 

такі підстави припинення юридичних осіб як припинення у зв’язку із 

закінченням строку, на який юридична особа створювалася, а також досягнення 

мети її створення.  

2. Дореволюційне законодавство, яке регулювало порядок припинення 

господарських товариств, мало несистемний характер, роль спеціальних законів 

виконували статути (здебільшого, акціонерних товариств), а за відсутності таких 

норм у статутах, застосовувались норми Зводу законів Російської Імперії, які 

мали субсидіарний характер. 

3. Примусове припинення (по суті, ліквідація) у дореволюційному 

законодавстві майже не застосовувалось (а у випадках застосування мало 

ситуативний та утилітарний характер). Ліквідація розумілася у законодавстві 

переважно як певний процес, що мав на меті розрахунок зобов’язань та майна 

юридичної особи (водночас, означений термін розумівся і як юридичний факт). 

Момент початку процедури ліквідації був чітко регламентований у 
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дореволюційному законодавстві, на відміну від моменту припинення юридичної 

осби, який не був нормативно визначеним. 

4. У перші роки становлення радянської влади досліджувані 

правовідносини регулювалися як нормами дореволюційного законодавства, так і 

нормами, які були зумовлені політичною доцільністю та революційною 

свідомістю. Запровадження планової економіки позбавило спочатку юридичну 

практику, а потім і законодавця необхідності застосування інституту 

неспроможності, зумовило виникнення теорії реорганізації як форми припинення 

господарського товариства з наступним розмежуванням ліквідації та 

реорганізації як форм припинення. 

5. Монополія державної власності на засоби виробництва спричинила 

виникнення специфічного порядку припинення юридичної особи – розпорядчого 

порядку припинення, який мав спільні риси з примусовим припиненням. 

6. Законодавство СРСР доволі детально врегульовувало порядок 

примусової ліквідації юридичної особи, але не визнавало інституту примусової 

реорганізації. Таким чином, примусове припинення юридичної особи та 

примусова ліквідація ототожнювалися. 

7. Законодавство Незалежної України на етапі свого формування зазнало 

суттєвого впливу концепцій, властивих радянському праву. Рудиментами 

радянської правової доктрини у сфері припинення господарських товариств, 

зокрема, є: реорганізація як вид припинення юридичних осіб; кваліфікація виділу 

як виду реорганізації; припинення на підставі рішень АМКУ (а не суду) тощо.  

Втім, очевидною (хоча і такою, що впроваджується несистемно) видається 

загальна тенденція відмови від радянських конструкції, яка уособлюється у 

поступовій відмові від терміну реорганізація; закріпленні чітких підстав 

припинення на підставі рішень владних органів; віднесенні таких підстав 

припинення як сплив строку, на який створювалось господарське товариства та 

досягнення його мети до підстав ліквідації за рішенням учасників відповідного 

товариства або уповноваженого ними органу; виключенні розшарованих по 
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різних актах та суперечливих між собою положень про припинення з різних 

законодавчих актів (ГК України, ЗУ “Про господарські товариства”).  

8.  Недоліками чинного законодавства про припинення господаських 

товариств є (1) значна кількість декларативних норм (зокрема, в частині 

визначення підстав примусового припинення); (2) нетотожність законодавчої 

техніки у формулюванні понять (що спостерігається, зокрема, у наближених за 

змістом, але викладених по різному поняттях перетворення, поділу, приєднання, 

злиття); (3) недосконалість законодавчої техніки в окремих законодавчих актах 

(наприклад, у ГК України та ЗУ “Про господарські товариства”).  

9. Основним законодавчим актом, який врегульовує припинення 

господарських товариств є ЦК України, окремі норми про припинення 

господарських товариств містяться у ГК України та ЗУ “Про господарські 

товариства”. Припинення окремих видів господарських товариств врегульовано 

спеціальними законами: ЗУ “Про акціонерні товариства” та ЗУ “Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю”. 

10. Можна констатувати відсутність визначення у чинному законодавстві 

понять “припинення”, “ліквідація” та “реорганізація” юридичної особи 

(господарського товариства). Втім, ЗУ “Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю” та ЗУ “Про акціонерні товариства” містить 

визначення таких видів припинення як поділ, виділ, злиття та перетворення 

відповідних видів господарських товариств. Лаконічне поняття перетворення 

юридичної містить ЦК України.  

11. У найбільш загальному та придатному до законодавства розумінні 

ліквідацію можна визначити як вид припинення, при якому не створюється нових 

юридичних осіб-правонаступників та не здійснюється правонаступництва (крім 

випадків, встановлених законом). 
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РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ПРИРОДА ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ 

ТОВАРИСТВ 

 

2.1. Правова природа ліквідації та реорганізації господарських товариств 

 У юридичній науці відсутній єдиний підхід до розуміння правової 

природи припинення юридичних осіб в цілому та припинення господарських 

товариств зокрема. Можемо констатувати і відсутність усталеності 

доктринальних підходів щодо розуміння правової природи форм припинення 

господарських товариств – ліквідації та реорганізації.  

 Зауважимо, що під правовою природою припинення необхідно розуміти 

визначення родового поняття категорії припинення та розглянемо окремі із 

запропонованих юридичною доктриною дефініцій припинення, ліквідації та 

реорганізації. 

 Так, В. С. Щербина вважає, що припинення – специфічна правова робота, 

до змісту якої входять юридичні підстави (умови), акти та процесуально-правові 

дії щодо припинення суб’єкта господарювання як суб’єкта права [185, c. 44; 78, 

c. 13]. 

 Означений підхід до визначення припинення підтримував А. Я. 

Пилипенко, який розкривав поняття припинення діяльності підприємства також 

через поняття “правова робота”
24

 [76, с. 66].  

 О. М. Зубатенко визначає поняття “реорганізація” як процес здійснення 

юридично значущих дій і прийняття юридичних актів, який спрямовано на 

припинення та (або) створення одного або декількох суб’єктів господарювання і 

характеризується переходом прав і обов’язків реорганізовуваного суб’єкта в 

порядку універсального правонаступництва до іншого суб’єкта господарювання, 

що продовжує існувати, або до нового суб’єкта господарювання [3, с. 191]. 

                                                 
24

 На нашу думку, застосування терміну “робота” у контексті досліджуваної проблематики є 

недоречним з огляду на наближеність терміну правова робота до більш усталеної категорії “процес 

(процедура)” та можливому змішуванню понять припинення із категоріями договірного права.   
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 Відзначимо, що визначення реорганізації крізь призму здійснення 

юридично значущих дій і прийняття юридичних актів принципово не 

відрізняється від її кваліфікації в якості процедури або процесу, адже під 

останніми і розуміється сукупність юридично значущих дій, прийняття 

юридичних актів, а також настання інших юридичних фактів, що 

опосередковують припинення (реорганізацію) юридичних осіб. 

 А. П. Єфименко розглядає реорганізацію як правовий механізм
25

, що 

дозволяє зробити необхідні юридичні зміни у структурі капіталу (майна) 

юридичної особи, мінімізуючи негативний вплив таких змін на її виробничу 

діяльність та відносини з кредиторами [3, с. 191]. 

 Н. І. Шевченко визначає реорганізацію як процедуру (сукупність 

юридичних дій та рішень), в результаті проведення якої відбувається припинення 

одного або кількох господарських товариств з передачею всього або частини 

майна, прав та обов’язків в порядку правонаступництва створеним на їх базі 

одній чи декільком господарським організаціям або існуючій господарській 

організації [178, с. 8]. 

 Розповсюдженим підходом у юридичній науці є визначення припинення 

та суміжних юридичних категорій крізь призму категорії “юридичний факт” [1, 

c. 9; 78, c. 13; 193, с. 9]. 

 О. Р. Кібенко розглядає припинення суб’єкта господарювання як 

сукупність юридичних фактів, при настанні яких суб’єкт господарювання 

припиняє своє існування як правова особистість [165, c. 200]. 

 На думку О. І. Агапової, реорганізація – це припинення юридичної особи 

або зміна її організаційно-правової форми з переходом в порядку 

правонаступництва її прав та обов’язків до інших осіб. Дослідниця також 

доходить висновку, що реорганізація є складним юридичний фактом 

(юридичним складом), який включає в себе прийняття рішення про 

реорганізацію, укладення реорганізаційного договору, складення та 

затвердження передавального акту та розподільчого балансу, повідомлення 
                                                 
25

 Що, на нашу думку, є надто широким поняттям.  
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кредиторів тощо. Кожна з дій, що здійснюється під час проведення реорганізації 

має самостійний характер, з яких складається юридично-фактична основа 

динаміки відповідного правовідношення [1, c. 8]. 

 Крізь призму поняття “юридичний склад” розкривається поняття 

припинення з правонаступництвом Ю. М. Юркевичем, який зазначає, що останнє 

є складом юридичних фактів, пов’язаним з переходом єдиного майнового 

комплексу юридичних осіб-правопопередників до їх правонаступників, у 

результаті якого відбувається припинення юридичних осіб-правопопередників 

та, як правило, утворення нових юридичних осіб, за винятком приєднання, у 

результаті якого відбувається лише припинення юридичної особи [3, с. 192]. 

 Аналогічні за змістом доктринальні підходи існують і при визначенні 

ліквідації. 

 Так, Л. І. Потягаєва вважає, що ліквідація – це юридичний факт, який є 

результатом встановленого цивільним законодавством добровільного або 

примусового припинення діяльності юридичної особи [17, с. 75]. 

 А. В. Габов, відштовхуючись від норм щодо моменту завершення 

ліквідації, який пов’язується з внесенням запису до відповідного державного 

реєстру, зазначає, що такі законодавчі приписи дають підстави розуміти 

ліквідацію як процес, юридичний склад, який включає у себе сукупність 

юридичних фактів різної правової природи: управлінських рішень (рішення 

органів управління про ліквідацію, призначення ліквідаційної комісії, 

затвердження проміжного та ліквідаційного балансів і т. п.), правочинів (продаж 

майна у випадку недостатності грошових коштів для розрахунків з кредиторами), 

адміністративних актів (внесення запису до відповідного реєстру), судових актів 

(у випадку примусової ліквідації та ліквідації у процесі банкрутства), 

організаційно-розпорядчих дій ліквідатора (інвентаризація), дій, спрямованих на 

виконання зобов’язань (розрахунки з кредиторами) і т. п. Конкретний набір 

(сукупність) фактів залежить від форми (правового режиму) ліквідації: 

зрозуміло, що при добровільній та примусовій ліквідаціях набір таких фактів 
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відмінний. Таким чином, дослідник ототожнює процес із юридичним складом 

[17, с. 77]. 

 При цьому реорганізацію А. В. Габов визначає як юридичний факт у 

ланцюгу інших фактів, які входять до юридичного складу реорганізації, а не 

склад [17, с. 77]. На жаль, науковець не пояснює чим один юридичний склад 

відрізняється від іншого за своєю правовою природою, оскільки кількість, склад 

та послідовність дій на визначення правової природи не впливають. 

 А. Ю. Слонєвская пов’язує наявність двох юридичних фактів, кожен з 

яких є елементом юридичного складу, є передумовою процесу ліквідації 

комерційної організації. Такими юридичними фактами дослідниця вважає 

наявність певних підстав та прийняття відповідного рішення про ліквідацію [146, 

c. 9]. 

 П. О. Повар розглядає поняття ліквідації (1) як юридичний факт, 

безпосереднім правовим наслідком якого є припинення існування підприємства; 

(2) як процес, що охоплює сукупність дій, які вчиняються у визначеній 

законодавством послідовності, спрямованих на припинення підприємства як 

суб’єкта права, тобто як правове явище, що триває протягом певного періоду 

часу [78, с. 12-13] та пропонує визначення ліквідації підприємства як припинення 

його існування як суб’єкта права за встановленою законодавством процедурою 

без настання універсального правонаступництва [78, с. 26]. Під ліквідаційною 

процедурою підприємства розуміється встановлена законодавством сукупність 

дій, спрямованих на припинення підприємства як суб’єкта права, та 

послідовність їх здійснення [78, с. 26]. 

 Деякі автори просуваються ще далі і охоплюють у своїх визначеннях 

поняття процедури, складного юридичного факту та сукупності юридичних дій. 

Так, А. О. Карлін зазначає, що реорганізація є самостійною процедурою, в межах 

якої відбувається припинення існуючих та (або) створення нових юридичних 

осіб – учасників цивільного обороту [39, с. 8]. Реорганізацію акціонерного 

товариства дослідник вважає складним юридичним фактом, який містить у собі 
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рішення уповноважених органів юридичної особи, акти державних органів та 

правочини [39, c. 8-9]. 

 Також у юридичній літературі до зазначеного поняття застосовується 

більш загальний термін “режим”. Так, на думку А. В. Габова, зазначений режим 

уособлюється у юридичному оформленні процедури безповоротного припинення 

(смерті) юридичної особи [17, c. 3, 43]
26

. 

 Множинність підходів до визначення ліквідації пояснюється тим, що 

чинне законодавство не містить “повноцінного” визначення зазначеного поняття. 

Аналогічними є і підстави розрізненості підходів до визначення припинення в 

цілому.  

 Таким чином, вважаємо, що для цілей даного дисертаційного дослідження 

важливим є більш повне висвітлення поняття та правової природи ліквідації. 

 Правила юридичної техніки вимагають точності й однозначності понять, 

термінів, формулювань, словесних конструкцій і дефініцій, що застосовуються у 

ньому. Однією з необхідних умов раціонального використання термінології є її 

єдність. З одного боку, однакові терміни, що використовуються при 

формулюванні юридичних норм, повинні мати тотожне значення, а з іншого, 

недопустимо для позначення одних і тих самих понять використовувати різні 

терміни [78, c. 14]. 

 На нашу думку, усе наведене справедливо стосується і доктринальних 

понять, які, безумовно, не мають бути суворо регламентованими, але, водночас, 

мають розумітися у спільному ключі (векторі), інакше складно говорити про 

єдність юридичної науки, а відтак – і про єдність науки та практики. 

  Додамо, що у питанні визначення правової природи припинення важко 

звертатись до історичної ретроспективи, оскільки припинення у 

дореволюційному законодавстві розглядалось як процес “очищення” організації 

від зобов’язань та майна, який здійснювався ліквідаторами [17, с. 75]. 

                                                 
26

 Втім, застосування терміну “режим” здійснюється задопомогою усталеного терміну “процедура”. 
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 Усі наведені визначення можно умовно віднести до одного з наступних 

підходів до розуміння припинення: (1) юридичний факт; (2) юридичний склад; 

(3) процес; (4) процедура; (5) правова робота. 

 На наш погляд, процес, процедуру та правову роботу можна ототожнити з 

огляду на те, що усі зазначені поняття зводяться до того, що процес припинення 

полягає у сукупності юридично значимих дій, які призводять до такого наслідку 

як запис про припинення у ЄДР. 

 Таким чином, можна ще більше звузити зазначені основні підходи: (1) 

юридичний факт; (2) юридичний склад; (3) процедура (процес, правова робота). 

 Критика розуміння припинення через поняття “юридичний факт” 

зводиться до того, що таке визначення не розмежовує підстави та наслідки 

припинення. Так, А. В. Габов зазначає, що неможна погодитись з визначенням 

ліквідації як юридичного факту, оскільки в такому випадку визначення ліквідації 

є протилежним, оскільки юридичним фактом є факт припинення, який 

підтверджується записом у відповідному реєстрі, а сама ліквідація є процесом, 

який йому передує. [17, с. 75]. 

 Крім того, розуміння припинення як юридичного факту – це висвітлення 

одного з двох аспектів, яким оперує чинне законодавство, а саме – лише 

результату такого припинення, який полягає у внесенні запису про державну 

реєстрацію припинення юридичної особи. 

 З наведеного зрозуміло, що кваліфікація припинення як юридичного 

факта хоча і відповідає чинному законодавству (принаймні, в частині), не може 

охопити усі її аспекти. 

 Інша проблема ототожнення припинення із юридичним фактом полягає у 

тому, що визначення правової природи припинення та ліквідації в якості 

юридичних фактів зумовлює визначення їх місця у системі юридичних фактів.  

 При цьому, ліквідацію важко віднести до подій, оскільки останні не 

залежать від волі та свідомості учасників правовідносин. З іншого боку, 

ліквідацію важко віднести до дій. Так, у науковій літературі неодноразово 

зазначалося, що незважаючи на усталене розуміння створення юридичної особи 
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в якості одномоментного явища, насправді останнє є складним процесом, який 

складається з ряду правовідносин, які послідовно розвиваються. Аналогічне 

можна зазначити і про ліквідацію. Звідси зрозуміло, що ліквідація як юридичний 

факт не вкладається у традиційне розмежування юридичних фактів на події та дії 

[67, c. 42]. 

 Поряд з діями та подіями зазначається і про юридичний стан в якості 

юридичного факту, проте така класифікація не є усталеною у юридичній науці 

(оскільки у такому випадку юридичні стани складно відмежувати від триваючих 

правовідносин) [67, с. 43]. 

 Відтак, для повнішого розуміння правової природи припинення 

господарських товариств, доцільним є визначення останньої крізь призму 

динамічнішого та ширшого за змістом поняття (юридичний склад або 

процедура).  

 Зауважимо, що у цивілістиці немає єдиного підходу до розуміння 

поняття, правової природи, ознак та визначення юридичного складу (складного 

юридичного факту). Водночас, можна стверджувати, що базовим 

(аксіоматичним) положенням концепції юридичних складів, яке практично не 

оспорюється в цивілістиці (як і загалом у юридичній науці), є теза про те, що він 

становить сукупність декількох (двох і більше) юридичних фактів [198, с. 142]. 

 Класичне розмежування процедури з юридичним складом полягає у тому, 

що процедура – сукупність юридичних фактів та інших юридично значимих дій. 

Отже, відмежування розуміння правової природи припинення крізь призму 

категорій “юридичний склад” та “процедура” полягає у встановленні того, чи 

здійснюються під час припинення господарського товариства юридично значимі 

дії, які неможна кваліфікувати у якості юридичних фактів.  

 Так, з моменту прийняття рішення про припинення і до виключення 

господарського товариства з ЄДР, здійснюється велика кількість юридичних і 

фактичних дій
27

. Зокрема, йдеться про рішення щодо припинення, державну 

                                                 
27

 Необхідність здійснення фактичних дій протягом припинення подекуди використовується в якості 

аргумента кваліфікації припинення в якості процедури або механізму, що, на наш погляд, не є 
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реєстрацію припинення юридичної особи, призначення комісії з припинення 

юридичної особи тощо. При цьому, прийняття рішення про припинення 

юридичної особи або укладення договору про припинення безсумнівно можна 

вважати юридичними фактами. Проте, правова природа державної реєстрації 

рішення  про припинення або призначення комісії з припинення юридичної 

особи не є такою очевидною та, на нашу думку, більшою мірою наближена до 

юридично значимих дій. Так, рішення про припинення юридичної особи є 

юридичним фактом, який породжує конкретні правові наслідки: обов’язок 

здійснити його державну реєстрацію, обов’язок призначити комісію з 

припинення тощо. Державна ж реєстрація рішення про припинення є одночасно 

наслідком його прийняття і самостійною юридично-значимою дією, що 

зумовлює легітимізацію такого рішення для держави та третіх осіб.  

 Втім, поняття процедура (процес), на нашу думку, також не є належним 

родовим поняттям для припинення господарських товариств з наступних підстав. 

По-перше, в такому випадку, поняття припинення як “процедури” та припинення 

як “юридичного факта” протиставляються та видаються взаємовиключними, що 

не сприяє єдиному (одноманітному) розумінню припинення. Припинення 

розуміється у двох якостях в одній поняттєвій площині. 

 По-друге, процедура (процес) не є елементом механізму цивільно-

правового регулювання, який опосередковує діяльнісні аспекти переведення 

нормативності права в упорядкованість суспільних відносин [199, с. 17] і 

елементами якого є юридичні факти, акти правореалізації, правовідносини та 

норми права [52, с. 115-116]. 

 Не заглиблюючись у теорію механізму цивільно-правового регулювання, 

відзначимо, що притримуємось точки зору, що доктринальні категорії та поняття 

мають знаходитись у єдиній системі, що сприяє усталеності та системності у 

підходах до визначення понять та їх застосуванні як в теорії, так і на практиці.  

                                                                                                                                                                     
належним аргументом, адже фактичні дії опосередковують будь-які юридично значущі дії та не 

впливають на визначення правової природи. 
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 На підставі викладеного, можемо констатувати нездатність як категорії 

процес (процедура), так і категорії “юридичний склад (факт)” повноцінно 

відобразити зміст поняття “припинення господарських товариств”.  

 Додамо, що останнім часом у юридичній літературі виникають тези щодо 

визначення припинення юридичних осіб крізь призму поняття правовідносин. 

 Так, О. В. Нода пропонує розглядати ліквідацію та реорганізацію у 

контексті зміни та припинення правовідносин, а саме припинення, відповідно, як 

правовідношення. Ліквідацію, на думку автора, можна визначити передусім як 

юридичний факт, який є юридичним станом, та в силу цього є 

правовідношенням, яке, в свою чергу спрямоване на послідовне припинення 

правовідносин, які приховані під формою юридичної особи. [67, c. 40-42, 45]. 

 З. В. Галазова визначає реорганізацію як систему правовідносин, 

спрямованих на зміну правового стану (зміну зобов’язальних, речових та 

корпоративних правовідносин) юридичних осіб, що реорганізуються [20, c. 9].  

 Розглянемо детальніше аргументи належності припинення до такого 

родового поняття як правовідносини.  

 Зауважимо, що оскільки ліквідація
28

 регулюється нормами цивільного 

законодавства, логічно припустити, що ліквідація – сукупність якихось 

суспільних відносин, які врегульовані правом, внаслідок чого останні і 

перетворюються на правовідносини. 

 Додамо, що незважаючи на традиційне сприйняття юридичних фактів у 

якості підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин, у ЦК термін 

“припинення” завжди пов’язаний із терміном “правовідносини” (припинення 

суб’єктивного права, обов’язку, зобов’язання, договору, повноважень тощо) і 

лише один раз згадується у значенні припинення суб’єкта [67, c. 35-40].  

 Основним контр-аргументом наведеної тези є об’єктивна наявність у 

відносинах припинення юридичних фактів, які за класичного підходу, 

                                                 
28

 Наведена теза є актуальною для припинення господарських товариств в цілому, а не лише для 

ліквідації.  
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розглядаються поза правовідносинами, адже є підставами виникнення, зміни та 

припинення правовідносин [158
 
]. 

 Так, О. В. Нода відзначає, що ці правовідносини самі по собі є причиною 

настання конкретних наслідків, а саме – припинення існування суб’єкта права – 

юридичної особи. Внаслідок зазначеного, ліквідацію можна розглядати і у якості 

певного юридичного факту, з наявністю якого пов’язані конкретні юридичні 

наслідки [67, c. 34-35]. 

 У той же час, суб’єкти та об’єкти для цивільного права є якби “річчю у 

собі”, які не потребують для виправдання свого існування жодних підстав, 

тобто наявності якихось юридичних фактів, які їх породжують та припиняють. 

Наприклад, смерть не визначається підставою припинення фізичної особи, а 

створення об’єкту нерухомого майна не є юридичною підставою існування 

відповідного об’єкту. Безумовно, зазначені факти можуть створювати, 

змінювати або припиняти конкретні правовідносини. Разом з тим, відсутні 

підстави стверджувати, що вони створюють, змінюють або припиняють 

існування окремих суб’єктів або об’єктів. Наприклад, поняття “смерть” не 

входить до предмету юридичної науки (принаймні, до предмету цивільного 

права). Останнє зосереджує свою увагу виключно на наслідках смерті, зокрема, 

на юридичній долі майна померлої особи. Відтак, оскільки юридична особа є 

соціальним утворенням, її ліквідацію слід розглядати, передусім, як певні 

суспільні відносини, що врегульовані нормами цивільного права [67, c. 35-36]. 

 До інших дискусійних питань тлумачення припинення господарських 

товариств можна віднести: (1) складність визначення об’єкта правовідносин 

припинення та (2) обґрунтування кваліфікації припинення господарських 

товариств в якості правовідносин виключно крізь призму теорії фікції та інших 

теорійюридичної особи, які ґрунтуються на теорії фікції.  

 Так, об’єкт правовідносин з реорганізації юридичних осіб майже не 

розглядається [20, с. 19], а об’єкт правовідносин з ліквідації не розглядається 

взагалі.  
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  Втім, попри відсутність досліджень об’єкта правовідносин в працях, 

присвячених реорганізації юридичної особи, можна дійти висновку, що в якості 

об’єкта цих відносин розглядається результат реорганізації (припинення 

юридичної особи; правонаступництво; зміна осіб тощо)[20, c. 19]. 

 На нашу думку, наведене актуально і для правовідносин припинення 

господарських товариств в цілому, тобто під об’єктом правовідносин 

припинення господарських товариств слід розуміти правові наслідки такого 

припинення. 

 Щодо покладення в основу розуміння припинення господарських 

товариств теорії фікції та теорій юридичної особи, що розвивають її положення, 

зауважимо наступне. 

 Як відзначає О. В. Нода, найбільш виправданими та придатними у 

практичному сенсі є теорії юридичної особи, які належать до суб’єктивно-

ідеалістичного спрямування (теорія фікції, теорія союзної єдності, теорія 

соціальної реальності). Усі зазначені теорії визначають юридичну особу як 

форму, в якій втілюється існування трьох груп правовідносин: (1) між 

учасниками (засновниками) та юридичною особою; (2) між самими учасниками 

(засновниками); (3) між юридичною особою та третіми особами. Якщо 

розглядати юридичну особу лише у якості форми існування зазначених 

правовідносин, то ліквідація – це, перш за все, припинення самих цих 

правовідносин, але, оскільки форма не може існувати без змісту, то при 

ліквідації юридична особа припиняє своє існування як форма [67, с. 179]. 

 Матеріалістичне розуміння природи юридичної особи обґрунтовується 

крізь призму пошуку матеріального субстрату юридичної особи. Під 

матеріальним субстратом розуміється: (1) цільове майно; (2) дестинатори 

юридичної особи, тобто особи, в інтересах яких використовується майно 

юридичної особи; (3) колектив власників майна юридичної особи; (4) 

адміністратори юридичної особи [67, c. 38]. 
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 Підход О. В. Ноди кореспондується із тезами З. В. Галазової, адже в 

якості суб’єктів реорганізації розглядаються учасники юридичної особи, що 

реорганізується [20, c. 20]. 

 Таким чином, заперечується розуміння юридичної особи як реального 

суб’єкта, спрощується її правова природа, що, на нашу думку, призводить до 

доволі однобокого розуміння останньої. 

 В цьому контексті, доцільно навести позицію А. С. Довгерта, на думку 

якого однією з основних складових концепції юридичних осіб у проекті ЦК 

України була теза про те, що юридичні особи – це реально існуючі суб’єкти 

відносин, які виникли на певному етапі історії людства у зв’язку з ускладненням 

економічного життя, їхнє основне завдання – реалізовувати найбільш повно 

інтереси і права індивидів [26, c. 20]. 

 Втім, як вже відзначалось, беззаперечну підтримку важко надати жодній з 

існуючих теорій юридичної особи, оскільки в сучасних реаліях навряд чи можна 

встановити у рафінованому вигляді основи теорії фікції або реалістичної теорії 

[56, с. 159-179]. 

 До того ж, попри загальну цивілістичну тенденцію розуміння юридичної 

особи як реального суб’єкта права, існують і ознаки розвитку теорії фікції, 

зокрема, в частині поступового розвитку доктрини “підняття корпоративної 

вуалі”. 

В якості висновку, додамо влучну тезу М. Л. Дювернуа, що мета 

відокремленості (отдельности) і особистого характеру володіння справами для 

колективних одиниць, зокрема, і у матеріальному сенсі, не в них самих, як вона 

може бути (а може і не бути) і у окремої людини, а у загальновідомості та 

сталості цивільних відносин [29, 254].  

Таким чином, застосування тієї чи іншої теорії юридичної особи або 

природи будь-якої юридичної концепції має в першу чергу слугувати меті 

сталості цивільного обороту, що зумовлюється усталеністю та єдиним 

механізмом формування системи правових зв’язків між поняттями. Таким чином, 
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тлумачення правової природи припинення через усталений для цивілістики 

елемент механізму цивільно-правового регулювання, видається оптимальним. 

 Можемо констатувати, що і О. В. Нода опосередковано підтверджує, що 

такі поняття як “юридична особа”, “припинення”, “ліквідація” не можуть 

розглядатись занадто спрощено, оскільки зазначає, наприклад, що ліквідацію 

юридичної особи неможна зводити до діяльності, тобто, до здійснення ряду 

послідовних дій [67, c. 179] або зазначає, що під “ліквідацією” розуміється 

правовідношення, яке існує у розвитку і яке, у той же час, є правовим станом, 

тобто юридичним фактом, наслідком якого є припинення правовідносин, які 

відображають форму юридичної особи та складають її зміст [67, c. 11]. 

 На підставі наведеного, поняття припинення господарського товариства 

слід розглядати у широкому та у вузькому розумінні: у широкому – як системи 

майнових, особистих немайнових, корпоративних та організаційних 

правовідносин, що виникають на підставі рішення про припинення 

господарського товариства між учасниками господарського товариства, 

товариством, його кредиторами та державою і припиняються виключенням 

господарського товариства з єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У вузькому – 

безпосередньо як юридичного факта, що обумовлює виключення господарського 

товариства з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань і припиняє діяльність господарського 

товариства як суб’єкта права. 

 На нашу думку, правовідносини, які виникають під час припинення 

господарських товариств, слід розглядати з огляду на класичну модель видів 

правовідносин, які регулюються цивільним правом (інакше кажучи, розглянути 

останні крізь призму предмету цивільного права). 

 Так, відповідно до частини 1 статті 1 ЦК України цивільним 

законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні 

відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій 

самостійності їх учасників. 



98 

 

 До особистих немайнових відносин можна віднести відносини, які 

складаються під час реалізації особистих немайнових прав, зокрема, права на 

участь у господарському товаристві та право на вихід з нього, право на 

отримання інформації під час ліквідації господарського товариства тощо. 

 Майнові відносини мають велике значення у процесі припинення 

господарських товариств, адже задоволення майнових прав кредиторів 

юридичної особи під час припинення – одна з основних його цілей. 

 Так, навіть не вдаючись до детального аналізу поняття майнових 

відносин, одразу згадуються такі правові інститути як неспроможність (у якості 

підстави проведення особливої процедури ліквідації – ліквідації у справі про 

банкрутство). У процедурі “класичної” ліквідації постає питання виконання 

майнових обов’язків перед кредиторами господарського товариства, що 

ліквідується; у разі достатності майна для задоволення вимог кредиторів, постає 

питання подальшої долі майна господарського товариства, що залишається після 

відповідних дій тощо. 

 Втім, можемо констатувати, що предмет цивільного права є динамічним 

поняттям, а стаття 1 ЦК України не охоплює усіх видів правовідносин, які 

входять до предмету цивільного права. Зокрема, мова йдеться про організаційні 

(організаційно-цивільні) відносини. 

 І. М. Кучеренко, зокрема, зазначає, що ЦК України регулює такі 

відносини, які однозначно не можна віднести ані до майнових, ані до особистих 

немайнових правовідносин [153, c. 203]. 

 Як зазначає Н. О. Юрченко, наявність організаційних відносин у майновій 

та немайновій сферах цивільного суспільства доктриною не спростовується. 

Водночас, ідея визначити їх місце у системі предмету цивільного права на 

законодавчому рівні не отримала підтримки [196, с. 50]. 

 Введення до предмету регулювання цивільного права організаційно-

правових відносин було запропоновано О. О. Красавчиковим. Під 

«організаційними» автор розумів правовідносини, що засновані на засадах 

рівності їх учасників, виражають діяльність, яка здійснюється громадянами та 
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організаціями у межах закону із упорядкування своїх взаємозв’язків та 

координації зусиль у процесі реалізації державної або власної ініціативи [153, с. 

202-203]. 

 Організаційне правовідношення складається з організаційних дій, 

направлених на впорядкування відносин, які організовуються [196, c. 50-52]. 

 У науці цивільного права висловлювалась думка, що саме до 

організаційних відносин слід віднести правовідносини, які виникають під час 

створення господарського товариства [196, c. 203-204]. Зокрема, йдеться про 

проведення установчих зборів, а також прийняття інших рішень, передбачених 

законом [153, c. 204].  

 На нашу думку, стверджувати про наявність організаційних відносин 

можна не лише при створенні, але і при припиненні юридичної особи, адже 

процедура прийняття рішень про припинення юридичної особи та проведення 

загальних зборів господарського товариства, які цьому передують, за своєю 

правовою природою є майже тотожною з тими правовідносинами, які 

кваліфікують як організаційні під час створення господарського товариства. 

 До організаційних правовідносин, які виникають під час припинення 

господарського товариства можна віднести правовідносини, які виникають під 

час державної реєстрації припинення юридичних осіб [67, c. 120].  

 Зауважимо, що про організаційні відносини як обов’язковий елемент 

правовідносин правонаступництва [19, с. 9-10] та організаційно-передумовні 

(утворюючі) відносини [19, c. 12] при реорганізації юридичної особи зазначає В. 

М. Гаврилюк.  

 Розглядаючи правову природу припинення господарських товариств, 

необхідно зупинитись на співвідношенні понять “припинення юридичної особи” 

та “припинення юридичної особи як суб’єкта права”. 

 Не викликає заперечень твердження про припинення суб’єкта права у 

випадку ліквідації юридичної особи. Зазначена характеристика ліквідації як 

форми припинення юридичних осіб (поряд із наявністю або відсутністю 
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правонаступництва) називається в якості критерія відмежування ліквідації від 

реорганізації [146, c. 8]. 

 Водночас, на нашу думку, більш обґрунтованим є підхід, відповідно до 

якого припинення юридичної особи як суб’єкта права пов’язується не лише з 

ліквідацією, а з припиненням юридичної особи взагалі [78, с. 16]. У науковій 

літературі зазначається також про “припинення правової особистості” [45]. 

 

2.2. Інші форми (види) припинення господарських товариств 

 Якісне та повне дослідження припинення господарських товариств 

передбачає порівняння досліджуваного інституту із суміжними правовими 

явищами. Йдеться про випадки втрати господарським товариством ознак 

суб’єкта права de facto, що, разом з тим, не є підставою визнання його таким de 

iure – юридично господарське товариство продовжує своє існування (зокрема, 

інформація про таку юридичну особу відображається у ЄДР без жодних 

обмежень та застережень). 

 Означеним випадкам приділялася достатня увага у фахових дослідженнях 

[78, с. 16; 28, с. 22; 196, с. 17; 67, c. 95-131]. 

1) Фактичне припинення діяльності господарським товариством 

 П. О. Повар зазначає, що слід розрізняти припинення фактичної 

господарської діяльності, тобто діяльності щодо виготовлення продукції, 

виконання робіт та надання послуг, з одного боку, і втрату підприємством 

правосуб’єктності, складовою якої є право на здійснення господарської 

діяльності, з іншого. Не виключено, що господарська діяльність підприємства 

може припинитися і до прийняття рішення про ліквідацію. У таких випадках 

припинення господарської діяльності (чи її відсутність) може бути причиною для 

прийняття рішення про добровільну ліквідацію [78, c. 16]. 

 Зазначене вище є актуальним для будь-якої юридичної особи, а не лише 

для підприємства, якщо сприймати його в якості суб’єкта права, як це закладено 

у статті 62 ГК України. Крім того, припинити можна не лише господарську 

(підприємницьку) діяльність, але і будь-яку діяльність юридичної особи. 
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 Припинення діяльності юридичної особи може спричинити прийняття 

рішення про її ліквідацію. Водночас зазначеного може і не статися, оскільки 

питання припинення фактичної діяльності не врегульовано чинним 

законодавством. 

 Вбачається, що таке “фактичне припинення” може бути суттєвою 

проблемою для правозастосовчої практики. 

 У науковій літературі зазначається, що кількість юридичних осіб, 

неспроможних продовжувати власну діяльність, проте таких, що не здійснили 

процедури припинення, зростає. Зокрема, це пов’язується з відсутністю коштів, 

тривалістю процедури припинення, зловживаннями засновників (учасників) 

таких юридичних осіб тощо [27; 28, с. 22]. 

 З огляду на розповсюдженість таких господарських товариств, останні 

отримали на практиці різні назви: “мертві юридичні особи”, “мертві компанії”, 

“мертві фірми”, “одноденки” тощо [28, c. 22; 146, c. 4, 9]. 

 У науковій літературі зазначається, що факт здійснення діяльності не 

розглядається законодавством у якості ознаки юридичної особи. Юридичні 

особи, які не здійснюють діяльності є правоздатними у тій же мірі, як ті 

юридичні особи, які таку діяльність здійснюють [28, c. 11]. 

 Зазначений підхід закладено і у частині 1 статті 80 ЦК України, яка 

встановлює, що юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у 

встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною 

правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. 

 Даний підхід простежується і у частині 1 статті 113 ЦК України, за 

змістом якої, господарським товариством є юридична особа, статутний 

(складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. Аналогічна норма 

закріплена у частині 1 статті 1 Закону України “Про господарські товариства”. 

 Зазначимо, що частина 2 статті 1 Закону України “Про господарські 

товариства” містить правило, відповідно до якого господарськими товариствами 

визнаються підприємства, установи, організації, створені ... з метою одержання 

прибутку. 
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 На перший погляд, наведена норма дає підстави стверджувати, що метою 

господарського товариства є, зокрема, здійснення діяльності, відтак, остання є 

ознакою господарського товариства. Разом з тим, зазначену норму необхідно 

дослідити детальніше. 

 По-перше, наведений закон втратив чинність у частині, що стосується 

регулювання діяльності акціонерних товариств, товариств з обмеженою 

відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю. 

 По-друге, наведена норма змішує взаємовиключні поняття, а саме 

розкриває поняття господарського товариства не лише через поняття 

“підприємство”, яке не відповідає розумінню підприємства, закладеного у статті 

191 ЦК України, але і через поняття “установи”, яка відповідно до частини 1 

статті 83 ЦК України є іншим, відмінним від товариства, видом юридичної 

особи.  

 За змістом частини 3 статті 83 ЦК України установою є організація, 

створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в 

управлінні нею, шляхом об’єднання (виділення) їхнього майна для досягнення 

мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна. 

 Таким чином, застосування частини 2 статті 19 Закону України “Про 

господарські товариства” вбачається доволі проблемним. Наведену статтю (як і 

весь Закон України “Про господарські товариства”) необхідно визначати 

архаїчним законодавчим актом, який у певній частині дублює положення актів 

цивільного законодавства, а в іншій частині – не відповідає їм. 

 У контексті досліджуваного питання, наведемо кілька законодавчих 

положень, закріплених у ГК України. 

 Так, за змістом частини 1 статті 55 ГК України cуб’єктами господарювання 

визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську 

діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських 

прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за 

своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених 

законодавством. 
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Тобто, здійснення господарської діяльності, реалізація господарської 

компетенції та наявність відокремленого майна можна вважати 

системоутворюючими ознаками суб’єктів господарювання, до яких на підставі 

тлумачення норм ч. 2 наведеної статті можна віднести і господарські товариства. 

 Систематичне здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, 

іншої господарської діяльності (як і створення для задоволення суспільних або 

особистих потреб) закладено і у поняття підприємства у частині 1 статті 62 ГК 

України. 

Зазначимо, що застарілість та відсутність регулятивного характеру у 

численних норм ГК України визнається багатьма науковцями. Так, на думку А. 

С. Довгерта, ГК України “законсервував” старі підходи до питання системи 

юридичних осіб, зберіг поняття “підприємство” та систему їх видів, яким 

фактично замінив звичні для правових систем та зрозумілі учасникам відносин 

правові категорії юридичних осіб певних видів та організаційно-правових форм 

[26, с. 21]. 

У зв’язку з наведеним важко погодитися і з тезою, що застосування такої 

санкції як припинення діяльності господарського товариства можна пов’язувати 

із припиненням юридичної особи у випадках, якщо припинена діяльність була 

єдиним видом господарської діяльності такої юридичної особи в контексті того, 

що застосування зазначеної санкції може призвести до прийняття рішення про 

ліквідацію [78, с. 18]. 

 Чинним законодавством не визначено підстав (причин) прийняття 

рішення про добровільне припинення юридичної особи, відтак такі причини не є 

юридично значимими, і, як наслідок, юридичних наслідків не породжують. 

Юридична особа, до якої була застосована відповідна санкція може обрати різні 

шляхи провадження своєї діяльності, зокрема, обрати інший вид діяльності, 

усунути підстави застосування санкції тощо. Отже, можна дійти висновку, що 
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санкція, яка полягає у припиненні діяльності юридичної особи та припинення 

юридичної особи не перебувають у взаємозв’язку. 

 Зазначимо, що у чинному законодавстві простежується тенденція зі 

зменшення можливих правових наслідків для тих господарських товариств, які 

фактично не здійснюють діяльності, водночас містяться у ЄДР (про що, зокрема, 

свідчить виключення тих підстав ліквідації юридичних осіб на підставі рішення 

суду, які були унормовані статтею 38 Закону України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”). 

 На нашу думку, слід погодитись із позицією С. С. Дуканова, який 

зазначає, що застосуванню аналога смерті фізичної особи до юридичної особи 

заважає, в першу чергу, переважне значення теорії фікції у визначенні правової 

природи юридичної особи. Разом з тим, юридичні особи можуть припинятися de 

facto та, яким би не здавався парадоксальним наступний висновок, юридичні 

особи також “помирають” [28, c. 21]. 

 У юридичній літературі слушно зазначається, що відсутність хоча б однієї 

зі статусоутворюючих ознак юридичної особи позбавляє таку організацію 

статусу юридичної особи. Усі ознаки “мертвої фірми” є антиподами сутнісних 

ознак юридичної особи. Як мертві фізичні особи не є суб’єктами цивільного 

права, так і “мертві фірми” не мають бути такими суб’єктами. Формальна ознака 

– внесення запису до ЄДР юридичних осіб не може визнаватися єдиним доказом 

існування юридичної особи de facto. При цьому, на думку С. С. Дуканова, 

застосування до таких юридичних осіб механізмів примусового їх припинення не 

сприятимуть вирішенню проблеми виключення останніх з числа суб’єктів права 

з тих підстав, що суб’єктами права вони припинили бути de facto [28, c. 23]. 

 До того ж, відсутність діяльності чи її припинення у законодавстві деяких 

країн визнається підставою для прийняття рішення про примусову ліквідацію. 

Так, у Великобританії компанія може бути ліквідована судом у випадку, якщо 

вона не почала вести бізнес протягом року після своєї реєстрації чи не 

здійснювала його протягом цілого року [78, с. 16; 28, с. 26]. 
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 Аналогічна процедура припинення діяльності передбачена і у 

законодавстві Швеції. При цьому, в Швеції підставою припинення юридичної 

особи в адміністративному порядку за рішенням органу державної реєстрації є 

непредставлення відповідного звіту протягом півріччя. Припинення у такому разі 

зводиться до внесення зазаначеним органом запису про припинення юридичної 

особи до відповідного державного реєстру. Означене припинення полягає у 

призупиненні правосуб’єктності юридичної особи [28, c. 26]. 

 У Російській Федерації юридична особа, що фактично припинила свою 

діяльність (недіюча юридична особа), може бути припинена шляхом виключення 

з державного реєстру за рішенням органу реєстрації. При цьому ознаками 

недіючої юридичної особи визнаються в сукупності наступні умови: (1) 

юридична особа протягом останніх дванадцяти місяців, що передують моменту 

прийняття відповідного рішення органом реєстрації, не надавала документи 

звітності, передбачені податковим законодавством та (2) юридична особа 

протягом цього ж строку не здійснювала операцій хоча би за одним з 

банківських рахунків [78, c. 16-17]. 

 Законодавство України передбачало можливість визнання банкрутом 

відсутнього боржника, а також визначало непідтвердження відомостей про 

юридичну особу ознакою відсутності господарської діяльності. Наразі Закон 

України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань” не передбачає такого обов’язку як підтвердження 

відомостей про юридичну особу, а Закон України “Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” як і Кодекс України 

з процедур банкурства, не передбачає можливості визнання банкрутом 

відсутнього боржника. 

 Можемо констатувати, що чинне законодавство України не містить 

положень, які б дозволяли зробити висновок про можливість впливу держави на 

“мертві” юридичні особи. 

 Важливо додати, що припинення діяльності може у визначених законом 

випадках спричиняти настання юридичних наслідків (наприклад, припинення 
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права користування надрами у зв’язку з припиненням діяльності користувача 

надр на підставі пункту 3 частини 1 статті 26 Кодексу України про надра). 

 В цьому контексті слід погодитися з тим, що санкція за порушення 

екологічного законодавства, яка передбачає припинення (зупинення) діяльності 

підприємства (частина 3 статті 50 Закону України “Про охорону навколишнього 

природного середовища”, частина 2 статті 95 Водного кодексу України, частина 

2 статті 246 ГК, частинв 3 статті 25 Закону України “Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку” також не пов’язана із припиненням 

господарського товариства [78, c. 17].  

 Більше того, на наш погляд, в зазначених випадках підприємство 

розглядається саме як єдиний майновий комплекс, як це передбачає статтяє 191 

ЦК України. Тим більше, у наведених випадках припиняється (зупиняється, 

забороняється) конкретна, а не будь-яка діяльність, визначена відповідними 

нормами. 

 Не є припиненням суб’єкта права і зупинення діяльності фондової біржі 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо кількість її 

членів стала меншою за двадцять а такрож припинення діяльності фондової 

біржі Національною комісією з цінних папервів та фондового ринку у випадку, 

якщо протягом шести місяців, прийняття нових членів не відбулося на підставі 

частини 5 статті 21 ЗУ “Про цінні парери та фондовий ринок” [138]. 

 При цьому, усі наведені випадки можна тлумачити в якості певних вад 

правосуб’єктності відповідних господарських товариств, адже зупиняється 

(припиняється) сама діяльність (у випадку з фондовою біржею) або зупинення 

діяльності підприємства, яке, як правило, є основною діяльністю відповідних 

господарських товариств. 

 Додамо, що питання припинення діяльності господарським товариством 

наразі актуалізується. Передусім, це пов’язано із прийняттям на анексованій 

Російською Федерацією територією Автономної Республіки Крим ряду 

законодавчих актів, якими  юридичних осіб, місцезнаходження яких знаходиться 
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на території АРК зобов’язано здійснити перереєстрацію за законодавством 

Російської Федерації.  

 Зокрема, мова іде про Федеральний закон “Про введення в дію частини 

першої Цивільного кодексу Російської Федерації та статтю 1202 частини третьої 

Цивільного кодексу Російської Федерації” [68]. Так, право привести у 

відповідність свої установчі документи із законодавством Російської Федерації 

та звернутись із заявою про внесення відомостей щодо них у єдиний державний 

реєстр юридичних осіб у строк до 1 січня 2015 року встановила частина 1 статті 

19 наведеного акта. Зауважимо, що попри вжиття терміну “право”, наведені 

норми врегулювали обов’язок відповідних юридичних осіб, адже саме з 

моментом внесення у єдиний реєстр юридичних осіб пов’язується виникнення 

прав та обов’язків.  

 Таким чином, попри юридичне існування господарських товариств, що не 

здійснюють діяльності, de jure, вони продовжують існувати в якості суб’єктів 

права, що не сприяє сталості цивільного обороту. На нашу думку, такі 

господарські товариства можна вважати квазіприпиненими, адже попри 

відсутність діяльності та фактичну “смерть” таких господарських товариств, не 

досягається правовий наслідок припинення – зникнення суб’єкта права, а лише 

виникає правова невизначеність щодо подвльшої юридичної та фактичної долі 

таких юридичних осіб. 

 Додамо, що загальна тенденція зменшення правових наслідків для таких 

юридичних осіб не є оптимальною моделлю врегулювання відносин 

господарських товариств, що не здійснюють діяльності. 

2) Втрата ознак юридичної особи та (або) ознак господарського товариства 

 Втрата юридичною особою ознак юридичної особи та (або) 

господарського товариства була частково розглянута вище, проте потребує більш 

детальної уваги. 

 У юридичній літературі ліквідація “дефектної” юридичної особи 

розглядається як міра захисту, адже така ліквідація має на меті попередження 
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порушення прав та законних інтересів третіх осіб такою юридичною особою [67, 

c. 96]. 

 У цивілістиці до обов’язкових ознак юридичної особи відносять: (1) 

наявність відокремленого майна на праві власності, праві господарського відання 

або оперативного управління (майновий субстрат юридичної особи) [67, с. 96]; 

(2) наявність учасників юридичної особи (особистий субстрат юридичної особи) 

[67, с. 108]; (3) можливість мати цивільні права [196, с. 17-18].  

 Розглянемо наведені ознаки детальніше та співставимо їх з чинним 

законодавством України. 

 Наявність у юридичної особи майнового субстрату 

 Зауважимо, що для господарських товариств актуальним є лише наявність 

майна на праві власності, тому аналіз права господарського відання та (або) 

оперативного управління виходить за межі даного дослідження. 

 Свідченням відсутності наведеної ознаки у юридичної особи вважається 

дефектність матеріального субстрата, яку може спричинити як фізичне знищення 

належного юридичній особі майна, так і зменшення його вартості. Саме з цією 

дефектністю пов’язані вимоги законодавства про банкрутство [67, c. 96-97], а 

також вимоги щодо ліквідації окремих видів господарських товариств у зв’язку 

зі зменшенням майнового субстрату нижче встановленого законом рівня [67, c. 

98], тобто нижче законодавчих вимог до мінімального статутного капіталу. 

Так, відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України “Про акціонерні товариства” 

зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого 

законом розміру має наслідком ліквідацію товариства. Аналогічно 

сформульована частина 3 статті 157 ЦК України. 

 Дещо інакше викладена частина 3 статті 155 ЦК України, відповідно до 

якої якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року 

вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від 

статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого 

статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у 

встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою 
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від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, 

товариство підлягає ліквідації. 

 Вимоги до майнового субстрату (наявність відокремленого майна у 

господарського товариства) пов’язані з тим, що господарські товариства – це 

підприємницькі товариства. 

 Аналогічні підстави ліквідації товариств з обмеженою та додатковою 

відповідальністю встановлені частиною 3 статті 31 Закону України «Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», за змістом якої, якщо 

вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно 

з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган 

товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 

днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів 

учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для 

покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу 

товариства або про ліквідацію товариства. 

 Під чистими активами у юридичній літературі розуміється майно 

юридичної особи, вільне від зобов’язань за виключенням зобов’язальних або 

речових прав учасників. Таким чином, на момент створення юридичної особи її 

чисті активи дорівнюють розміру сплаченого засновниками статутного капіталу. 

В залежності від результатів діяльності юридичної особи чисті активи можуть 

збільшуватись (у випадку отримання прибутку) або зменшуватись (якщо 

діяльність юридичної особи є збитковою) [67, с. 99]. 

 Таким чином, вимоги до мінімального розміру чистих активів 

господарського товариства є формою попередження несприятливих наслідків у 

вигляді неспроможності господарського товариства відповідати за своїми 

зобов’язаннями. 

 Втім, вже констатувалось, що наведені підстави ліквідації є за своїм 

змістом декларативними, адже у чинному законодавстві відсутній механізм їх 

примусової реалізації.  



110 

 

 До аналогічних за своєю правовою природою підстав ліквідації 

господарського товариства, які встановлені у зарубіжному законодавстві, можна 

віднести, наприклад, несплату учасниками господарського товариства статутного 

капіталу. 

 На нашу думку, обґрунтованим є твердження, що у тому випадку, якщо 

розмір оплаченого статутного капіталу юридичної особи не відповідає розміру, 

передбаченому його статутними документами, то це: (1) створює загрозу 

порушення прав кредиторів юридичної особи; (2) свідчить про те, що сама 

організація, що формально має статус юридичної особи, у дійсності не є 

юридичною особою через відсутність заявленої майнової бази [67, c. 105]. 

 Чинний Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю” пішов дещо іншим шляхом та у пункті 4 частини 2 статті 15 

хоч і встановив прострочення внесення вкладу у якості підстави ліквідації 

відповідного товариства, визначив це одним з можливих варіантів та передбачив 

право (а не обов’язок) загальних зборів відповідного товариства постановити 

відповідне рішення. На нашу думку, таке формулювання наведеної норми, 

зокрема, припис про те, що таке рішення має прийматись на загальних зборах 

відповідного товариства, унеможливлює прийняття такого рішення у судовому 

порядку. 

 Водночас, необхідно відмітити загальну законодавчу тенденцію на 

зменшення вимог до матеріального субстрату господарських товариств, про що 

може свідчити послідовне зменшення вимог до мінімального розміру статутного 

капіталу у товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю до його 

скасування чинним Законом України “Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю”. 

 І хоча наведене вище більшою мірою стосується припинення (ліквідації) 

господарських товариств, а не втрати юридичною особою її ознак, можна 

стверджувати, що йдеться про загальну тенденцію, яка стосується обох 

складових. 



111 

 

 Саме про це свідчить і визначення понять юридичної особи, 

господарського товариства, суб’єкта господарювання, підприємства, адже вони 

яскраво демонструють поступову відмову від наявності майна у юридичної 

особи в якості її конститутивної ознаки. 

 Втім, визначення господарського товариства дає підстави стверджувати, 

що ознака майнового субстрату не повністю нівельована. Йдеться, зокрема, про 

частину 1 статті 113 ЦК України, за змістом якої господарським товариством є 

юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між 

учасниками. Аналогічні положення містяться у статті 1 Закону України «Про 

господарські товариства». 

 Стаття 115 ЦК України встановлює загальні вимоги до майна 

господарського товариства. 

 Вимоги щодо наявності статутного капіталу встановлені і до різних видів 

господарських товариств, зокрема у статті 152 ЦК України та статті 3 Закону 

України “Про акціонерні товариства”, статті 12 Закону України “Про товариства 

з обмеженою та додатковою відповідальністю”, статті 80 ГК України тощо. 

 Відтак, можна дійти висновку, що статутний
29

 капітал є обов’язковою 

ознакою господарського товариства. 

 Зазначимо, що критики ліквідації господарських товариств через 

відсутність або дефектність майнового субстрату зазначають, що у випадку 

ліквідації господарського товариства з наведених підстав, викривляється правова 

природа ліквідації, яка набуває ознак юридичної відповідальності (в той же час 

визначати відповідну ліквідацію крізь призму категорії юридичної 

відповідальності вкрай некоректно, зважаючи на те, що не йдеться про 

порушення прав та охоронюваних законом інтересів). Крім того, логіка 

відповідних законодавчих приписів полягає у попередженні фінансової 

неспроможності, а не у ліквідації діючого господарського товариства [67, с. 99-

106]. 

                                                 
29

 Або складений у випадку повного та командитного товариства. 
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 У свою чергу, на думку О. В. Ноди, примусова ліквідація є мірою захисту, 

якщо вона здійснюється у зв’язку із зменшенням майна (дефект матеріального 

субстрату), у зв’язку зі зменшенням кількості учасників (дефект людського 

субстрату) та у зв’язку з порушенням вимог закону при її створенні [67, c. 12].

 Примусова ліквідація юридичної особи, як правило, пов’язана із 

дефектністю самої юридичної особи, у зв’язку з чим правопорядок не може 

“примиритися” із існуванням такого суб’єкту та попереджає можливість 

здійснення ним порушення прав та законних інтересів невизначеного кола осіб. 

Таким чином, держава забезпечує захист прав та законних інтересів суб’єктів 

цивільного права шляхом встановлення підстав такої примусової ліквідації [67, с. 

96]. 

 Хоча зменшення чистих активів важко визначити порушенням 

суб’єктивних цивільних прав, все ж таки для господарських товариств їх майно є 

єдиним джерелом, яке забезпечує дотримання інтересів кредиторів [67, с. 99-

100]. 

 Крім того, встановлення необхідного мінімуму чистих активів одночасно 

стосується і прав самої юридичної особи, особливо права вільно розпоряджатись 

своїм майном [67, с. 101]. 

 Таким чином, за результатами узагальнення усіх наведених аргументів, 

можна дійти висновку, що ризиком застосування зазначених вище норм є 

ліквідація діючого господарського товариства. 

 При цьому, можливість “виправлення” для діючого господарського 

товариства існує та полягає у виконанні чинного законодавства. З іншого боку, 

можемо констатувати декларативність норми, яка нібито захищає права та 

охоронювані законом інтереси учасників господарського товариства, а також 

його кредиторів і навряд чи може виконувати регулятивну функцію. 

 Тобто, ризик виконання норми та її невиконання є неспівмірними. Крім 

того, відсутність безпосереднього порушення прав та (або) охоронюваних 

законом інтересів дає підстави не погодитись із кваліфікацією наведених 

правовідносин в якості міри захисту. 
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 Додамо, що питання правової природи ліквідації в даному випадку 

залежить від сприйняття тієї чи іншої доктрини цивільно-правової 

відповідальності. Наприклад, В. В. Вітрянський вважає, що для відповідальності 

достатньо формального порушення цивільно-правової норми [14, с.15]. 

 Наявність у юридичної особи особового субстрату 

 Антиподом наявності ознаки організаційної єдності юридичної особи 

вважається дефект її особового субстрату. Питання дефектності особового 

субстрату є складним для юридичної практики і сьогодні, тому, на нашу думку, є 

сенс розглянути його історичні витоки. 

 Питання кількості учасників юридичної особи, необхідної для її існування 

виникло ще у римському приватному праві. Наукова дискусія зводилася до 

питання при якій кількості членів корпорацію можна вважати такою, що 

припинилась чи такою, що існує. Відповідь на це питання приписують Ульпіану, 

на думку якого, навіть у випадку зменшення союзу до одного члену, правильним 

є визнання для такого члена можливості подання позовів та можливість 

покладення на нього відповідальності за ними від імені корпорації. У той же час, 

деякі вільні союзи (наприклад, товариства покупців) не могли продовжувати 

діяльність зі смертю одного з товаришів, завдяки якому таке товариство 

виникало [67, с. 108-109]. 

 Ф. К. Савіньї вважав неправильним пов’язувати припинення корпорації 

навіть зі смертю усіх учасників корпорації, адже в основу корпорації покладено 

безперервний ланцюг, який має публічний інтерес. Г. Ф. Пухта на підтримку 

наведеної позиції зазначав про охопленням поняттям “корпорація” не лише 

дійсних, але і майбутніх її членів. Таким чином, корпорація не може 

припинитися із смертю або виходом всіх членів до тих пір, поки залишається 

можливість її поновлення новими членами. Водночас, зазначена позиція не 

отримала однозначної підтримки з боку юристів того часу, що знайшло 

відображення і у більш пізньому законодавстві Німеччини, за яким вибуття всіх 

членів товариства з його складу визнавалось підставою ліквідації товариства. В 
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окремих випадках підставою ліквідації товариства визнавалось і зменшення 

кількісного складу учасників товариства нижче встановленої межі [67, с. 109]. 

 Далі розглянемо правила, передбачені чинним законодавством України. 

 Відповідно до ст. 80 ЦК України юридичною особою визнається 

організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Тобто, 

юридичною особою визнається передусім організація, тобто субстрат, що 

відповідає ознаці організаційної єдності [67, с. 110]. 

У науці цивільного права наведену ознаку традиційно визначають як 

наявність певної ієрархії, супідрядність органів управління, які  складають 

структуру юридичної особи [67, с. 110]. Водночас, у сучасних умовах, коли 

законодавство закріплює право товариства функціонувати з одним учасником у 

своєму складі (при цьому, такий учасник виконуватиме одночасно функції 

органів волевиявлення та функції найманого працівника), наведена ознака має 

трактуватись як наявність у юридичної особи органів, які можуть виконувати 

наведені функції або навіть одного органу, який може виконувати ці функції 

одночасно [67, c. 110]. 

Відзначимо і першочергове значення функції органів волевиявлення, які у 

сучасному цивільному обороті, як правило, виконують органи, які складаються з 

учасників юридичної особи. 

Таким чином, можна дійти висновку, що втрата юридичною особою своїх 

учасників (у випадку якщо можливість їх поновлення відсутня), призводить до 

втрати такою юридичною особою здатності до волевиявлення, і, як наслідок, 

втрату якості організації [67, c. 110]. 

У цивілістичній літературі до таких випадків відносять, наприклад, смерть 

всіх учасників господарського товариства у разі, якщо його установчі документи 

не передбачають процедуру вступу нових учасників у відповідному випадку. 

Зазначимо, що чинне законодавство не врегульовує окреслену ситуацію, хоча 

ніхто і не заінтересований в існуванні позбавленого можливості функціонувати 
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відокремленого майна, власником якого формально залишається відповідна 

юридична особа [67, с. 111]. 

До випадків, коли зі складу господарського товариства вибули всі його 

учасники можна віднести й інші змодельовані ситуації, які, на нашу думку, 

потребують більш детальної уваги. 

Так, господарське товариство може позбутися свого особистого субстрату 

шляхом виходу всіх його членів зі складу учасників господарського товариства. 

Тому питання можливості виходу всіх учасників господарського 

товариства потребує додаткового дослідження. Актуальності наведеному 

питанню додає впровадження низки нових законодавчих підходів, зокрема, в 

частині врегулювання виходу з господарського товариства, запроваджених у 

сучасному корпоративному праві у зв’язку з прийняттям ЗУ “Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю”.  

Відповідно до частини 1 статті 100 ЦК України учасники товариства мають 

право вийти з товариства, якщо інше не випливає із закону. Попередньою 

редакцією цієї норми встановлювалось, що учасники товариства мають право 

вийти з товариства, якщо установчими документами не встановлений обов’язок 

учасника письмово попередити про свій вихід з товариства у визначений строк, 

який не може перевищувати одного року. Отже, чинна норма статті 100 ЦК 

України суттєво змінила правила виходу з господарського товариства. 

 За змістом пункта 3 частини 1 статті 116 ЦК України учасники 

господарського товариства мають право вийти з господарського товариства у 

встановленому порядку. Цитована норма також зазнала змін. Так, її попередня 

редакція містила уточнення, що реалізація права на вихід з господарського 

товариства здійснюється у порядку, встановленому установчими документами 

товариства та законом. Зауважимо, що попередня редакція пункта 3 частини 1 

статті 116 ЦК України більше відповідала принципу юридичної визначеності, 
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адже чітко встановлювала, яким чином має визначатися порядок виходу з 

господарського товариства, а також надавала перевагу установчим документам. 

 Фактично, чинна редакція наведеної норми запозичила формулювання 

пункту «в» ч. 1 ст. 19 Закону України “Про господарські товариства”, який хоча і 

має бути спеціальним законодавчим актом, який застосовується до 

господарських товариств, але втратив чинність у частині, що стосується 

акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з 

додатковою відповідальністю та є доволі архаїчним, порівняно з ЦК України. 

 Наведені норми є аналогічними за своїм змістом лише на перший погляд, 

адже відсутність чітко визначеного суб’єкта або вказівки на документи, якими 

можуть встановлюватись відповідні випадки, створює правову невизначеність у 

правовому регулюванні зазначеного питання та, як наслідок, загрозу порушень 

прав та законних інтересів суб’єктів цивільного обороту. 

  Цитовані вище норми є загальними для будь-якого господарського 

товариства, водночас реалізація права на вихід з господарського товариства 

значною мірою залежить від організаційно-правової форми такого товариства. 

 У контексті викладеного доцільним вбачається дослідження порядку 

виходу з різних господарських товариств. 

 Можемо констатувати, що Закон України “Про товариства з обмеженою 

та додатковою відповідальністю” передбачив механізм очищення цивільного 

обороту від недіючих юридичних осіб, адже встановив у частині 2 статті 24 

правило, відповідно до якого учасник товариства, частка якого у статутному 

капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства 

за згодою інших учасників. Частиною 5 наведеної статті передбачено, що 

учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації 

його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не 

залишиться жодного учасника, забороняється. 

 До прийняття зазначеного вище Закону права учасника товариства з 

обмеженою відповідальністю визначалися статтею 148 ЦК України, яка втратила 

чинність, та статтею 54 Закону України «Про господарські товариства», який, як 
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вже зазначалось, не застосовується до товариств з обмеженою (додатковою) 

відповідальністю. За змістом означених норм, учасник товариства з обмеженою 

відповідальністю мав право вийти з товариства, повідомивши товариство про 

свій вихід не пізніше, ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не було 

встановлено статутом. 

 До товариства з додатковою відповідальністю застосовувалась стаття 

54 Закону України «Про господарські товариства» на підставі частини 3 статті 65 

того ж закону та частини 4 статті 151 ЦК України з урахуванням особливостей, 

встановлених цитованою статтею (виключена з ЦК України). 

 Вихід учасника з повного товариства регламентований статтею 71 

Закону України «Про господарські товариства». Частинами 1-2 цитованої статті 

встановлено, що учасник повного товариства, яке було створено на невизначений 

строк, може в будь-який час вийти з товариства, попередивши про це не пізніш 

як за три місяці. Вихід з товариства, що було створено на визначений строк, 

допускається лише при наявності поважних причин та за умови, що 

попередження про це надійшло не пізніш як за шість місяців. Аналогічні норми 

встановлені частиною 1 статті 126 ЦК України. Частина 2 цитованої статті 

встановлює правило, відповідно до якого відмова від права вийти з повного 

товариства є нікчемною. 

 Право виходу з командитного товариства регламентується залежно від 

правового статусу учасника, який реалізовуватиме таке право. Пунктом «е» 

частини 1 статті 79 Закону України «Про господарські товариства» встановлено 

право вкладника командитного товариства після закінчення фінансового року 

вийти з товариства та одержати свій вклад у порядку, встановленому 

засновницьким договором (меморандумом). Тотожна норма міститься у пункті 6 

частини 1 статті 137 ЦК України. 

 Вихід повного учасника товариства зі складу командитного товариства 

здійснюється в порядку, передбаченому статтею 71 Закону України «Про 

господарські товариства» на підставі статті 77 цитованого закону. Відповідно до 

частини 1 статті 135 ЦК України правовий статус повних учасників 
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командитного товариства та їх відповідальність за зобов’язаннями товариства 

встановлюється положеннями ЦК України про учасників повного товариства. 

 Зазначимо, що наразі право виходу з товариства з обмеженою 

(додатковою) відповідальністю та товариства за своєю правовою природою є 

наближеним до права виходу з акціонерного товариства. Принаймні, щодо 

учасників, які володіють не менше, ніж 50 відсотками голосів у статутному 

капіталі такого товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю. 

 Тобто, можна стверджувати, що право на вихід тих учасників, які 

володіють менше ніж 50 відсотками голосів у статутному капіталі 

товариства з обмеженою (додатковою) відповідальністю, є безумовним, а у 

разі володіння учасником більше, ніж 50 відсотками голосів у статутному 

капіталі товариства з обмеженою (додатковою) відповідальністю – ні. 

Щоправда, безумовність права виходу з товариства була предметом 

наукової дискусії і до набрання чинності відповідним законом. 

У римському праві передбачалося правило відповідно до якого кожен 

учасник мав право у будь-який час на свій розсуд залишити союз [74, c. 245]. 

Г. Ф. Шершеневич зазначав, що в товаристві, створеному на невизначений 

строк, важко відмовити учаснику в праві на вихід з нього, зважаючи на 

ризиковість його участі у товаристві і можливість покладення на нього 

відповідальності всім його майном [74, c. 246]. 

Аналогічну позицію висловлював В. Максимов. Підтримував наведену 

позицію і О. А. Квачевський з огляду на те, що без права виходу з товариства, 

будь-який його учасник пов’язував би до смерті свою особисту свободу із 

відповідним товариством [74, c. 245]. 

С. Ю. Філіпова відзначає, що відчуження частки у статутному капіталі 

товариства, яке є оптимальним способом припинення участі у господарському 

товаристві, може ускладнюватися, незважаючи на її формальну 

оборотоздатність. Аналогічної позиції притримується і В. Г. Оцел, а також 

окремі зарубіжні науковці (зокрема, Д. Молл) [74, c. 246]. 

Передбачене законодавством право виходу з товариства з обмеженою 
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відповідальністю підтримує і Є. О. Суханов [156, с. 91-92]. 

Зазначимо, що у контексті досліджуваного питання предметом дискусії 

було формулювання «встановлений законом та (або) установчими документами 

порядок». Водночас, така позиція цілком аргументовано спростовується В. М. 

Кравчуком, який зазначає, що ст. 10 Закону України «Про господарські 

товариства» встановлює право на вихід як загальне право для всіх учасників 

товариств. Щодо кожного виду товариств законодавство передбачає спеціальні 

норми, особливий порядок реалізації цього права. Встановлення порядку виходу 

в жодному разі не можна розглядати як заперечення безумовності цього права 

[54, c. 590]. 

Зазначені висновки підтверджувались і судовою практикою. 

Відповідно до пункту 4.12. Постанови Пленуму ВГСУ № 4 від 25 лютого 

2016 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з 

корпоративних правовідносин» [121] учасник товариства з обмеженою 

(додатковою) відповідальністю має право у будь-який час вийти з товариства 

незалежно від згоди інших учасників та самого товариства. Вихід зі складу 

учасників товариства не пов’язується ні з рішенням загальних зборів учасників, 

ні з внесенням змін до установчих документів товариства. Положення 

установчих документів, які обмежують чи забороняють право на вихід учасника 

з товариства, є такими, що суперечать чинному законодавству. 

При цьому моментом виходу учасника з товариства вважалась дата спливу 

строку, передбаченого частиною 1 статті 148 ЦК України, або інша дата, 

зазначена у заяві учасника, якщо така дата визначена з дотриманням вимог цієї 

норми ЦК України. 

Аналогічна позиція висловлена і у листі Державного комітету з питань 

регуляторної політики та підприємництва від 20 червня 2001 р. 2-222/3824 [135]. 

У наведеному роз’ясненні зазначено, що особа не може бути позбавлена права на 

вільний вихід зі складу учасників товариства, а угоди, укладені на обмеження 

такого права, є недійсними. Таким чином, питання виходу залежить виключно 

від волі учасника. 
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Товариство не вправі відмовити у виході такої особи із складу учасників і 

повинно визначити порядок повернення частки учасника, що вибуває, у 

статутному фонді такого товариства. 

Інтерес становить і протилежна позиція. Як зазначалося вище, одним із 

аргументів обмеженості права учасника господарського товариства на вихід 

вважається встановлення порядку його реалізації законом та установчимии 

документами відповідного господарського товариства. 

На думку Г. Є. Авілова, право свавільного виходу може призвести до 

ліквідації або банкрутства товариства й утиску прав кредиторів, оскільки 

товариство в будь-який момент може позбавитись усіх своїх активів, що 

негативно впливає на стабільність цивільного обороту [Цит. По 74, c. 246]. 

Втім, важко погодитись із тим, що реалізація передбаченого законом права 

може бути свавільною. 

Щодо питання безумовності права на вихід з товариства з обмеженою 

відповідальністю та з товариства з додатковою відповідальністю вважаємо за 

необхідне зазначити наступне. 

По-перше, Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю” та інші законодавчі акти, прийняті у відповідності із 

цитованим законом, розмежував правила виходу з товариств для тих учасників, 

які володіють часткою, яка дорівнює або перевищує 50 відсотків голосів у 

статутному капіталі таких товариств та тих учасників, чия частка, відповідно, є 

меншою за наведену цифру. 

По-друге, зазначеним вище Законом було розмежовано правила виходу 

(принаймні, для учасників, що володіють часткою, яка дорівнює або перевищує 

50 відсотків голосів у статутному капіталі) з товариств з обмеженою та 

додатковою відповідальністю та виходу з повних та командитних товариств. 

Як зазначалося вище, метою запроваджених змін є спроба скоротити 

кількість недіючих юридичних осіб, що має сприяти покращенню цивільного 

обороту. 

Разом з тим, такі законодавчі зміни зумовлюють низку проблем. 
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Окрім наведеного вище штучного розподілу правил виходу з товариства за 

критерієм розміру частки, такі зміни не вирішують проблемні питання виходу зі 

складу учасників товариств з обмеженою (додатковою) відповідальністю. Так, 

можна змоделювати ситуацію одночасного подання заяви про вихід з такого 

товариства учасниками, які мають менше, ніж встановлений законом ценз у 50 

відсотків голосів у статутному капіталі різним нотаріусам. При цьому необхідно 

врахувати, що у господарському товаристві може взагалі не бути учасника, у 

якого б частка голосів у статутному капіталі дорівнювала або перевищувала 50 

відсотків голосів. 

Більше того, хоча стаття 100 ЦК України було змінено та виключено з її 

тексту положення про особистий немайновий характер права на участь у 

юридичній особі, юридична природа зазначеного права залишилась незмінною. 

Отже, наведені зміни можна розглядати і крізь призму обмеження особистих 

немайнових суб’єктів цивільного права. 

Питання виходу з акціонерного товариства було і залишається 

неоднозначним. 

Листом Державного комітету України з питань регуляторної політики 

та підприємництва від 16 вересня 2008 р. № 7837 роз’яснено, що можливість 

реалізації права виходу для учасників різних видів господарських товариств не є 

однаковою. Це пов’язано, зокрема, з об’єктом права власності, що зумовлює 

виникнення корпоративних прав; з тим, наскільки для конкретного виду 

господарського товариства важлива персоніфікація тощо [152]. 

Вихід акціонера з акціонерного товариства не впливає на стабільність 

майнової бази цього товариства, в той час, коли вихід учасника з товариства з 

обмеженою відповідальністю чи з товариства з додатковою відповідальністю в 

більшості випадків супроводжується зменшенням майнової бази цих видів 

юридичних осіб. 

Вийти з акціонерного товариства він може єдиним способом – шляхом 

відчуження акцій, в той час як для учасників інших видів господарських 

товариств таких способів чинним законодавством передбачено декілька. 
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Таким чином, з урахуванням вищевикладеного можна зробити 

висновок, що вихід акціонера з акціонерного товариства здійснюється шляхом 

відчуження акцій, якщо інше не передбачено статутом даного товариства 

[152]. 

Таке тлумачення законодавства ґрунтується на тому, що Закон України 

«Про акціонерні товариства» та інші нормативно-правові акти, якими 

регулюється діяльність акціонерних товариств, не містять спеціальної норми, яка 

б регламентувала право виходу учасника акціонерного товариства з його складу. 

Водночас, ототожнення відчуження корпоративних прав із виходом з 

товариства є доволі дискусійним питанням. 

На помилковості ототожнення виходу учасника з товариства та 

відступленням учасником частки у товаристві наголошується у Листі 

Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 

від 22 вересня 2003 року № 5008. Так, відступлення частки (купівля-продаж) 

визначається двостороннім договором, а вихід – одностороннім актом 

волевиявлення учасником товариства. Щоправда, означене роз’яснення 

стосується товариства з обмеженою відповідальністю. Разом з тим, зазначений 

підхід може застосовуватися і щодо акціонерних товариств: відступлення акцій 

необхідно розглядати як правочин, а заяву про вихід – як односторонній акт 

волевиявлення  [186]. 

 Тим більше, що стаття 100 ЦК України та стаття 116 ЦК України, які є 

загальними нормами, що застосовуються до всіх видів господарських товариств 

(зокрема, до акціонерного товариства), передбачають дві правомочності – 

відчуження частки у господарському товаристві та вихід з нього. 

 Проте, необхідно додати, що судова практика та акти судового 

тлумачення системно підтримують підхід, за якого вихід з акціонерного 

товариства ототожнюється із продажем акцій акціонерного товариства. Зокрема, 

такий підхід закладено у Постанові Пленуму Верховного Суду України від 24 

жовтня 2008 року № 13 “Про практику розгляду судами корпоративних спорів” 

(пункт 27) [134];  Постанові Пленуму ВГСУ № 4 від 25 лютого 2016 року «Про 
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деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних 

правовідносин» (пункт 4.2) [121]; Постанові ВСУ від 11 липня 2007 року у справі 

2-5345/2005; [86]; Постанові ВГСУ від 30 червня 2010 року у справі № 2-1/5581-

2009 [104] тощо.  

 Таким чином, враховуючи, що відчуження (відступлення) акцій є 

двостороннім правочином, в акціонерному товаристві одночасна реалізація 

права на вихід з товариства усіма учасниками є юридично неможливою. 

 Доволі проблемною вбачається і можливість одночасної реалізації права 

на вихід з товариства учасниками повного та командитного товариства з огляду 

на норми частину 1 статті 132 ЦК України та частину 1 статті 139 ЦК України. 

 Норма частини 1 статті 132 ЦК України встановлює, що повне 

товариство ліквідовується, зокрема, у разі, якщо в товаристві залишається один 

учасник. Цей учасник має право протягом шести місяців з моменту, коли він став 

єдиним учасником товариства, перетворити таке товариство в інше господарське 

товариство у порядку, встановленому цим кодексом. 

 Відповідно до частини 1 статті 139 ЦК України командитне товариство 

ліквідовується при вибутті усіх вкладників. Повні учасники мають право у разі 

вибуття всіх вкладників перетворити командитне товариство у повне товариство. 

Командитне товариство ліквідовується також на підставах, встановлених статтею 

132 ЦК України. Командитне товариство не зобов’язане ліквідовуватись, якщо в 

ньому залишаються хоча б один повний учасник та один вкладник. 

 Відповідно до правового висновку Верховного Суду України, 

викладеного у Постанові від 14 березня 2011 року за відсутності нотаріального 

посвідчення заява учасника про вихід із товариства є неналежно оформленою та 

не може бути підставою для прийняття загальними зборами рішення про 

виключення учасника з товариства, проведення відповідних виплат і внесення 

змін до установчих документів [87]. 

 Щоправда, незрозуміло, чи може нотаріус відмовити посвідчити заяву 

про вихід єдиного учасника повного товариства або єдиного повного учасника 

командитного товариства у випадку, якщо такі учасники не дотримали норм 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/807387
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10301384
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/A017BD96F291D7F3C22579360048F5DB?OpenDocument
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статтей 132, 139 ЦК України та замість ліквідації або перетворення відповідних 

товариств у іншу організаційно-правову форму вирішили реалізувати право на 

вихід з товариства. 

 При цьому, правові наслідки для учасника товариства, який написав 

відповідну заяву, в цілому, зрозумілі. Передусім, це припинення корпоративних 

правовідносин між учасником і товариством. З моменту виходу учасник втрачає 

право брати участь в управлінні товариством (право голосу на зборах) і право 

отримувати частину прибутку від діяльності товариства. 

 Вихід з товариства розглядається як підстава для припинення 

правовідносин між учасником і товариством, наслідком якого є виділення 

частки, зміна складу учасників, внесення змін до установчих документів тощо. 

 Аналогічна правова позиція викладена у постанові Вищого 

господарського суду України від 9 березня 2010 року у справі № 24/58 [106]. 

 Втрата юридичною особою особистого субстрату можлива не лише у разі 

реалізації учасниками господарського товариства права на вихід з його складу, 

але і в інших випадках, до яких можна віднести смерть, оголошення померлим 

або припинення єдиного або всіх учасників господарського товариства. 

 Чинне законодавство викладене вище питання врегульовує 

фрагментарно. 

 ЦК України встановлює правові наслідки смерті учасника повного 

товариства у статтях 129 та 132. 

 Так, пунктом 1 частини 1 статті 129 ЦК України встановлено, що смерть 

учасника повного товариства або оголошення його померлим за відсутності 

спадкоємців може бути підставою рішення відповідного товариства про 

визнання учасника повного товариства таким, що вибув із його складу. 

 У разі виходу учасника з повного товариства, виключення одного з його 

учасників із товариства, смерті учасника товариства, ліквідації юридичної особи 

– учасника товариства або звернення кредитором одного з учасників стягнення 

на частину майна, пропорційну його частці у складеному капіталі, товариство 
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може продовжити свою діяльність, якщо це передбачено засновницьким 

договором товариства чи домовленістю між учасниками, що залишаються. 

 Пунктом 2 наведеної норми аналогічні правила встановлені у разі 

ліквідації юридичної особи – учасника товариства, в тому числі у зв’язку з 

визнанням її банкрутом, а пунктом 4 – призначення за рішенням суду примусової 

реорганізації юридичної особи – учасника товариства, зокрема у зв’язку з її 

неплатоспроможністю. 

 Частина 2 статті 132 ЦК України встановлює, зокрема, що у разі смерті 

учасника повного товариства або ліквідації юридичної особи-учасника повного 

товариства, товариство може продовжити свою діяльність, якщо це передбачено 

засновницьким договором товариства чи домовленістю між учасниками, що 

залишаються. 

 Втім, поза увагою залишились питання смерті або припинення всіх 

учасників повного товариства, а також регулювання правових наслідків смерті 

учасників інших видів господарських товариств. 

 Перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства 

з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю 

врегульований у статті 23 Закону України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю». 

Частина 1 наведеної норми встановлює, що у разі смерті або припинення 

учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи 

правонаступника без згоди учасників товариства. 

Частина 2 статті 23 Закону України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю» передбачає, що у разі смерті, оголошення судом 

безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної особи чи припинення 

учасника – юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства 

становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку 

для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці 

(правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства 
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відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке 

рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо 

частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків 

або більше, товариство може приймати рішення, пов’язані з ліквідацією 

товариства, без врахування голосів цього учасника. 

 Питання правових наслідків смерті або припинення єдиного (або всіх) 

учасника чинним законодавством не врегульовано. 

 Відзначимо, що цитовані норми Закону України “Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю” докорінно змінили підхід до 

правових наслідків смерті або припинення учасника відповідних видів 

господарських товариств. 

 До прийняття наведеного закону поширеною на практиці була проблемна 

ситуація, пов’язана з необхідністю прийняття господарським товариством нового 

учасника на загальних зборах (див, наприклад, пункт 4.7 Постанови Пленуму 

ВГСУ № 4 від 25 лютого 2016 року «Про деякі питання практики вирішення 

спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» [121]). 

 Зазначимо, що сама по собі зміна особистого субстрату не є 

правопорушенням, адже презюмується, що така зміна є результатом правомірної 

діяльності. Саме з цих підстав законодавець надає можливість привести кількість 

учасників господарського товариства у відповідності із законом з метою 

усунення об’єктивно протиправної ситуації, яка може стати результатом таких 

правомірних дій [67, c. 114]. 

 Вбачається необґрунтованим визначення правопорушенням і 

пропущення строків, передбачених законодавцем для приведення у відповідність 

дійсного особистого субстрату та вимог, передбачених законодавцем, з тих 

підстав, що такий пропуск не порушує прав та інтересів третіх осіб. 

 У контексті викладеного можна зазначити про опосередковане 

порушення прав кредиторів та невизначеної кількості учасників цивільного 
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обороту, зважаючи на необхідність відповідності юридичної особи встановленим 

законодавством вимогам [67, c. 115]. 

 На нашу думку, саме відсутність безпосереднього порушення прав та 

інтересів третіх осіб не дозволяє в означеному вище випадку визначити 

ліквідацію мірою захисту. 

 Відповідно до частини 2 статті 83 ЦК України товариством є організація, 

створена шляхом об’єднання осіб (учасників), які мають право участі в цьому 

товаристві. Товариство може бути створене однією особою, якщо інше не 

встановлене законом. 

 Згідно з частиною 1 статті 113 ЦК України господарським товариством є 

юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між 

учасниками. 

 Таким чином, при втраті господарським товариством особистого 

субстрату, таке господарське товариство втрачає ознаки юридичної особи в 

цілому та господарського товариства зокрема, що дає підстави стверджувати 

про порушення вимог статтей 83, 113 ЦК України. 

 Відтак, виникає правова невизначеність щодо подальшої юридичної долі 

такого «утворення», а на практиці виникають проблеми із функціонуванням 

таких господарських товариств, які de facto не існують, але de iure обліковуються 

у ЄДР як такі, що не перебувають в процесі припинення. 

 Можливість мати цивільні права 

 Третьою статусоутворюючою ознакою юридичної особи є можливість 

мати цивільні права. 

 Загальні положення щодо правоздатності юридичних осіб визначені у 

статті 91 ЦК України. 

 Відповідно до частини 1 статті 91 ЦК України юридична особа здатна 

мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична 

особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Частина 

2 цитованої норми встановлює, що цивільна правоздатність юридичної особи 

може бути обмежена лише за рішенням суду. 
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 Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і 

припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її 

припинення. 

Отже, юридична особа не може позбутися правоздатності до моменту її 

припинення. 

 Таким чином, господарське товариство може фактично втратити 

ознаки юридичної особи (господарського товариства), але продовжувати 

існувати de iure та обліковуватись у ЄДР. 

 На нашу думку, у наведених випадках, відповідні господарські товариства 

можна вважати квазіприпиненими. 

 У контексті викладеного вважаємо за доцільне розширити перелік форм 

(видів) припинення господарських товариств. 

 Певною мірою до запровадження спрощених процедур припинення тяжіє 

і ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань”, який в окремих випадках передбачає проведення 

спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації (частина 6 статті 25). І хоча мова іде про спрощеність 

лише державної реєстрації, а не самої процедури ліквідації, зрозуміло, що 

законодавцем опосередковано визнається значний рівень бюрократизація 

відповідних процедур та необхідність впроваджувати простіші та швидші форми 

припинення юридичних осіб.  

 Зарубіжним правопорядкам відомі випадки застосування спрощеної 

процедури припинення господарських товариств. 

 Зокрема, у міжнародному комерційному обороті доволі поширеними є 

випадки припинення юридичних осіб без процедури ліквідації або реорганізації. 

Відповідне припинення здійснюється на підставі запису, який вноситься до 

торгового реєстру. 

 О. В. Кадишева наводить приклад такого припинення при зміні 

відповідною юридичною особою “національності”, тобто при переміщенні у 
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іншу державу в межах Європейського співтовариства. Статус юридичної особи у 

країні попереднього місцезнаходження втрачається на підставі запису у 

торговому реєстрі, якщо необхідність здійснення процедури ліквідації не 

встановлена національним законодавстсвом відповідної країни у якості 

додаткової вимоги [38, c. 53-56]. 

 Специфічну форму припинення юридичних осіб передбачає ст. 4 

Директиви 2011/35/ЄС від 4 квітня 2011 р. Йдеться про незастосування 

процедури ліквідації у разі припинення декількох товариств, що припиняють 

своє існування та передають усі свої активи та пасиви до товариства, яке вони 

засновують, в обмін на випуск акцій нового товариства. За змістом зазначеної 

норми таке припинення є однією з форм злиття товариств [8, с. 3]. 

Специфічна процедура припинення передбачена і у законодавстві 

Республіки Кіпр. Йдеться про процедуру «strike off», передбачену ст. 327 Закону 

про компанії [202]. 

Словосполучення «strike off» перекладається українською мовою по-

різному: «ліквідація», «оформлення ліквідації», «відзив професійної ліцензії», 

«вивід з торгового реєстру», «адміністративне виключення з реєстру 

організацій» тощо. Варто зазначити, що найближчим до змісту процедури є 

словосполучення «сплячий режим». 

Загалом зміст процедури «страйк офф» зводиться до реалізації 

дискреційних повноважень державного реєстратора компаній виключити із 

реєстру компанію, яка не здійснює господарської діяльності за заявою 

заінтересованої особи або з власної ініціативи. 

Правовим наслідком застосування цієї процедури є виключення компанії з 

реєстру. Водночас, подібне виключення з реєстру компаній не є остаточним, 

адже державний реєстратор може відновити запис про компанію у реєстрі 

протягом двадцяти років з моменту відповідного виключення. 

Якщо ж протягом двадцяти років запис про компанію не відновлено, то 

право на відновлення компанії та запису про неї зникає і, відповідно, така 

компанія з режиму так званої «коми» переходить до режиму «остаточного 



130 

 

припинення» або «смерті» (у такому випадку йдеться про остаточне припинення 

компанії). 

Для застосування означеної процедури необхідно виконати ряд 

обов’язкових умов. Так, компанія має закрити усі банківські рахунки, не мати 

жодних зобов’язань (дебіторської чи кредиторської заборгованості). Також 

компанія має сплатити усі необхідні платежі та збори відповідно до податкового 

законодавства. Директор (або директори) компанії зобов’язані підписати 

резолюцію про те, що компанія не здійснює господарської діяльності. 

Можливість відновлення запису про компанію у реєстрі пов’язана, в першу 

чергу, з захистом прав кредиторів, оскільки при застосуванні цієї процедури 

обов’язку повідомити кредиторів про виключення компанії із відповідного 

реєстру не передбачено ні для державного реєстратора, ні для власне компанії 

[201]. 

Необхідно зазначити, що право «відновити компанію» має не тільки 

державний реєстратор, але і будь-який кредитор компанії, її учасник або 

директор шляхом звернення до суду із відповідною заявою. 

Таким чином, правовим наслідком застосування процедури “strike off” є 

переведення компанії у так званий «сплячий режим» («режим коми»). Внаслідок 

застосування означеної процедури компанія позбавляється обов’язків з подання 

передбаченої законодавством Республіки Кіпр щорічних відомостей (зокрема, 

пов’язаних із проведенням щорічної аудиторської перевірки), а також обов’язків 

зі сплати податків та зборів. 

За своїм змістом процедура “strike off” зводиться до легітимації компанії, 

яка не веде господарської діяльності (не здійснює реальних господарських 

операцій). До того ж, відповідна процедура дозволяє мінімізувати ризики 

можливого порушення прав кредиторів та, водночас, дозволяє уникнути 

складної, довготривалої та економічно більш витратної процедури ліквідації. 

Важливо, що Закон Республіки Кіпр «Про компанії» оперує терміном 

«defunct», що означає «більше не існує та не функціонує». Тобто, відносини, 

врегульовані цитованим законом, за своїм змістом наближені до випадків 
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квазіприпинення господарських товариств та становлять оптимальний шлях 

врегулювання припинення господарських товариств, що не здійснюють 

діяльності або втратили ознаки господарського товариства, адже за таких 

обставин здійснюється легітимізація фактичного припинення таких 

господарських товариств. 

 Цивільне законодавство Російської Федерації також передбачає 

припинення юридичних осіб у межах адміністративної процедури, яка зводиться 

до внесення відповідного запису до ЄДР у наступних випадках: (1) виключення 

громадських організацій з відповідного реєстру; (2) втрата чинності свідоцтва 

про державну реєстрацію політичної партії; (3) припинення селянсько-

фермерського господарства як юридичної особи із приведенням у відповідність 

статусу відповідної фізичної особи у якості індивідуального підприємця, що не 

було пов’язано із процедурою ліквідації [28, c. 15-18]. 

 У юридичній літературі випадки припинення юридичних осіб у межах 

адміністративної процедури визначаються формою примусової ліквідації [17, с. 

141]. Разом з тим, такий підхід вбачається необґрунтованим з настуних підстав. 

 Визначаючи процедуру виключення відомостей про юридичну особу, що 

припинила свою діяльність, з ЄДР за рішенням реєструючого органу 

примусовою ліквідацією в адміністративному порядку, А. В. Габов звертається 

до історичних витоків ліквідації юридичної особи на підставі адміністративного 

рішення, зазначаючи, що відповідна практика була усталеною у радянські часи 

[17, с. 141]. 

 Зазначимо, що у радянські часи держава була єдиним власником засобів 

виробництва та, відповідно, засновником юридичних осіб (в особі компетентних 

державних органів). За таких умов адміністративний порядок ліквідації 

юридичних осіб (ліквідація на підставі рішення компетентного державного 

органу) є скоріше формою волевиявлення учасника (засновника, власника майна) 

відповідної юридичної особи, яким і була держава. Різниця зводиться до 

повноважень конкретних органів, які були уповноважені на прийняття рішення 

про створення та ліквідацію юридичних осіб. 
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 Крім того, на нашу думку, частково цим можна пояснити поступову 

відмову законодавця і від самого терміну “примусова ліквідація” і застосування 

конструкції “ліквідація на підставі рішення суду”, адже судовим органам 

притаманні специфічні функції зі здійснення правосуддя, які не пов’язані із 

задоволенням власних інтересів при ліквідації юридичної особи. 

 Припинення юридичної особи в адміністративному порядку не зводиться 

виключно до дій державного реєстратора, який здійснює виключення запису про 

юридичну особу з ЄДР. Так, чинне законодавство (зокрема, частина 4 статті 81 

ЦК України та абзац 6 частини 1 статті 48 Закону України “Про захист 

економічної конкуренції”) передбачає можливість примусового поділу 

юридичної особи за рішенням органів АМКУ (детальніше дане питання 

розглядатиметься далі у дисертаційному дослідженні – В. Х.). 

 У юридичній літературі зазначається про недостатню деталізацію 

відносин, пов’язаних з припиненням юридичних осіб [3, с. 83]. 

 На змішування понять та відсутність єдиних підходів до визначення 

припинення господарського товариства (як ліквідації, так і реорганізації) 

неодноразово зверталась увага у юридичній літературі [див., наприклад: 46, с. 95-

96]. 

 Підходи до визначення правової природи припинення юридичної особи 

мають значення і при вирішенні ряду фрагментарних практичних питань. 

Наприклад, у контексті досліджуваної проблематики І. М. Кучеренко звертала 

увагу на особливості переходу права користування земельною ділянкою до 

юридичної особи-правонаступника у випадках припинення юридичної особи-

правопопередника на підставі судового рішення [153, с. 222-223]. 

 Так, наприклад, ВГСУ у постанові від 26 квітня 2017 року у справі № 

917/1198/16 [99] зазначив, що за змістом статті 141 ЗК України підставами 

припинення права користування земельною ділянкою є, зокрема, припинення 

діяльності державних чи комунальних підприємств, установ та організацій. 

 При цьому, у наведеній постанові ВГСУ ототожнив “припинення 

діяльності” та “ліквідацію шляхом приєднання”. 
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 Аналогічна правова позиція була сформульована Верховним Судом 

України у постанові від 21 січня 2002 року у справі № 6/24-1/87 [88]. 

 Нижче спробуємо дослідити причини відсутності системного підходу до 

категорії “припинення юридичної особи”. 

 А. C. Довгерт зазначає про безсистемність форм, змісту та видів 

юридичних осіб до прийняття ЦК України, що було спричинено перехідним 

характером суспільства та економіки в останній період існування радянського 

устрою та вже у роки незалежності України. 

Поряд зі створеними на підставі ЦК УРСР 1963 р. соціалістичними 

підприємствами, установами, організаціями співіснували закриті та відкриті 

акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, спільні 

підприємства, кооперативи тощо. Існування зазначених юридичних осіб 

зумовлювалося необхідністю задоволення конкретних економічних та 

соціальних інтересів їх учасників (засновників) [26, c. 19]. 

А. С. Довгерт пов’язує “народження” юридичної особи приватного права з 

необхідністю відокремлення майна і розкриває зазначену концепцію крізь 

призму основних складових концепції юридичних осіб у проекті чинного ЦК 

України [26, c. 20]. 

У цивілістичній літературі зазначається, що наразі формування інституту 

реорганізації так і не завершено. У законодавстві відсутнє визначення 

реорганізації, так само як і єдиний підхід до визначення правової природи даного 

явища [1, с. 16]. 

На думку С. С. Дуканова, реорганізація зводиться до двох концептуальних 

цілей: (1) Інтереси держави, які, здебільшого, пов’язані з розвитком конкуренції 

та обмеженням монополістичної діяльності. При цьому, наразі означені цілі не 

мають вагомого практичного значення, зважаючи на поодиноку практику 

примусового поділу на підставі норм антимонопольного законодавства; (2) 

Інтереси комерційної діяльності. Йдеться про розмежування майнових інтересів 

окремих засновників (учасників, акціонерів) шляхом поділу, а також поділ 
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окремих компаній з метою переорієнтації та розширення сфер комерційної 

діяльності та ринків збуту тощо [28, c. 90-91]. 

 Окремими науковцями існування реорганізації розглядається як наслідок 

некоректного визначення ліквідації, що передбачає наявність іншої форми 

припинення – з переданням прав та обов’язків [67, c. 49-51]. 

 Також у науці цивільного права пропонується розглядати реорганізацію в 

якості специфічного способу утворення та припинення діючих юридичних осіб 

[67, с. 51]. Водночас запропонований вище підхід не вирішує означену 

доктринальну проблему, оскільки в такому разі невизначеним залишається 

поняття реорганізації та її правова природа [67, c. 52]. 

 Окрім відсутності єдиного підходу до визначення поняття, ознак та цілей 

реорганізації, необхідно звернути увагу і на питання доцільності застосування 

терміну “реорганізація”. Як зазначалося вище, поряд з терміном “реорганізація” 

вживаються такі поняття як “припинення з правонаступництвом”, “припинення 

шляхом реорганізації” тощо
30

.  

 Так, ряд науковців підтримує доцільність застосування у чинному 

законодавстві терміну “реорганізація” [див., наприклад: 78, с. 19; 3, с. 189]. 

 Н. В. Щербакова зазначає, що використання терміну “реорганізація” 

сприяє економії нормативного матеріалу при формулюванні правових норм, 

наступництва у праві, а також відповідає традиціям, які склалися у правовій 

системі України [3, с. 190]. 

 Д. В. Жеков аргументує необхідність застосування наведеного терміну 

тим, що невикористання цього терміну в ЦК за умови його використання в інших 

нормативно-правових актах зумовлює існування правової невизначеності [31, с. 

5]. 

 Прихильниками протилежного підходу є А. С. Довгерт, Н. С. Кузнєцова, 

І. В. Спасибо-Фатєєва [149, c. 30]; О. О. Кот [65, c.146]. 

                                                 
30

 Питання доцільності використання терміну “реорганізація” частково висвітлювався у підрозділі 1.2 в 

контексті доцільності тлумачення виділу як виду реорганізації. 



135 

 

 Більш обґрунтованим, на нашу думку, вбачається другий підхід, що 

зводиться до необхідності відмови від терміну “реорганізація”. 

 Як зазначають Н. С. Кузнєцова та А. С. Довгерт, для багатьох поколінь 

вітчизняних юристів аксіомою було те, що юридична особа припиняється двома 

шляхами – внаслідок реорганізації та ліквідації. Розробники проекту ЦК України 

в силу ряду причин уникали використання терміну “реорганізація”. По-перше, не 

всі форми реорганізації (зокрема, виділ) мають наслідком припинення юридичної 

особи. По-друге, у багатьох країнах світу під “реорганізацією юридичної особи” 

розуміють будь-які важливі зміни в її існуванні (при цьому такі зміни в більшості 

випадків не пов’язані з припиненням юридичної особи). Відмова авторів проекту 

ЦК України від терміну “реорганізація” та встановлення лише переліку 

конкретних її форм передбачала наступий розвиток законодавства щодо 

всебічного регулювання відносин, які виникають під час злиття, приєднання, 

поділу та виділу. Проте, термін “реорганізація” все ж таки “проникає” у нові 

редакції ряду статей (наприклад, у ст. 105 ЦК йдеться про “комісію з 

реорганізації”) [55, с. 203-204]. 

 Варто додати, що Законом України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання 

діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 10 жовтня 2013 

року до ЦК України було повернуто термін “реорганізація”. 

 Разом з тим, закладена розробниками ЦК концепція припинення 

реалізована у окремих актах цивільного законодавства. Так, термін 

“реорганізація” не застосовується у Законі України “Про акціонерні 

товариства
31

” відповідно до частини 1 статті 79 якого акціонерне товариство 

припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків 

іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, 

                                                 
31

 Щоправда, термін реорганізація використовується у частині 6 статті 70 цитованого закону (значний 

правочин) та пунктах 16 (1) та 16 (2) його перехідних положень. Втім, слід прокоментувати, що 

наведені норми не врегульовують припинення акціонерних товариств, а стосуються його лише 

дотично, що свідчить не про концептуальне розуміння припинення відповідним законом, а про вади 

його юридичної техніки. 
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приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Аналогічним 

чином вирішено означене вище питання у главі VI Закону України «Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»
32

. 

 На нашу думку, традиційна для науки приватного права дискусія з 

приводу необхідності застосування терміну “реорганізація” є наслідком більш 

концептуального питання, що зводиться до наявності принципових 

суперечностей, закладених у засадничих положеннях ЦК України та ГК України. 

 У науковій літературі неодноразово зазначалося, що співвідношення 

наведених актів є однією з вирішальних практичних проблем європейської 

ринкової апроксимації правового забезпечення цивільних майнових відносин 

[153, c. 26]. 

 Вбачається, що термін “реорганізація” є доволі архаїчним та відсилає до 

радянського законодавства. Викладена позиція підтверджується і етимологічним 

походженням даного терміну, адже він безпосередньо пов’язаний з іншими 

конструкціями, які були властивими радянському законодавству (такими як 

“зміни у виробництві”). Зокрема, С. М. Братусь зазначав, що в радянському праві 

основною формою припинення юридичних осіб визнавалась реорганізація – 

припинення юридичної особи без ліквідації справ та майна [78, с. 39]. 

 Враховуючи викладене вище вважаємо, що доцільність застосування 

терміну “реорганізація” у чинному законодавстві України відсутня. 

 Основною ознакою реорганізації як форми припинення юридичної особи 

визначається наявність правонаступництва при реорганізації [Див., напр. 78, с. 

12-13; 3, с. 192; 179, с. 168]. 

 Реорганізація визначається складним процесом за результатами якого як 

створюються нові суб’єкти цивільних правовідносин, так і припиняються 

суб’єкти, які існували раніше. Єдиною спільною рисою для будь-якого виду 

реорганізації визначається правонаступництво [28, c. 95]. 

                                                 
32

 Аналогічно можна прокоментувати наявність терміну “реорганізація” у статті 11, частині 3 статті 48 

та пункті 6 прикінцевих та перехідних положень цитованого закону.  
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 Додатково зазначається, що реорганізація зводиться до припинення або 

зміни організаційно-правової форми юридичної особи з переходом в порядку 

правонаступництва її прав та обов’язків до інших осіб [1, с. 19]. 

 Н. І. Шевченко пропонує розрізняти основну та другорядні ознаки 

реорганізації. Основною ознакою визначається правонаступництво, а 

другорядними – зміна складу акціонерів (учасників) та розміру статутного 

(складеного) капіталу юридичної особи-правонаступника [3, с. 192]. 

 На думку О. Р. Кібенко, реорганізацію необхідно розглядати у якості 

більш масштабної юридичної категорії. Зокрема, реорганізація зводиться до 

правонаступництва між юридичними особами. Таким чином, йдеться про 

комплексний одночасний перехід усього або частини майна, прав та обов’язків 

від одних юридичних осіб (правопопередників), які можуть припинятися чи 

продовжувати існування, до інших новостворених або існуючих осіб 

(правонаступників) [3, с. 192]. 

 Вперше дихотомічний поділ припинення юридичних осіб на 

реорганізацію та ліквідацію було введено до юридичної науки М. І. Брагінським. 

Зокрема, М. І. Брагінський запропонував визначати реорганізацію за допомогою 

легальної дефіції ліквідації: якщо суттю ліквідації є припинення без переходу 

прав та обов’язків в порядку правонаступництва до інших осіб, то, відповідно, 

реорганізація є припиненням юридичної особи з переходом прав і обов’язків до 

інших осіб [1, c. 17]. 

 Варто зазначити, що беззаперечність зазначеного вище дихотомічного 

поділу ставиться під сумнів низкою науковців [17, c. 46]. Зокрема, на думку К. Т. 

Трофимова, розмежування реорганізації та ліквідації юридичних осіб за ознакою 

наявності або відсутності правонаступництва не знаходить підтвердження в 

інших нормативно-правових актах та у юридичній практиці [163, с. 7]. 

 Так, стаття 609 ЦК України передбачає загальний принцип припинення 

зобов’язань юридичної особи у зв’язку з її ліквідацією
33

. Водночас, означений 

                                                 
33

 Зазначене загальне правило конкретизується у низці норм ЦК України. Стаття 248 ЦК визначає 

припинення юридичної особи, яка видала довіреність та припинення юридичної особи, якій видана 
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принцип не є універсальним та передбачає ряд винятків, пов’язаних з різними 

юридично значимими обставинами, зокрема, за зобов’язаннями про 

відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або 

смертю
34

.  

 Аналогічне за своїм змістом правило встановлене у частині 3 статті 205 

ГК України, відповідно до якої господарське зобов’язання припиняється 

                                                                                                                                                                     
довіреність, підставами припинення представництва за довіреністю. Стаття 346 ЦК визначає 

припинення юридичної особи підставою припинення права власності. У ст. 491 ЦК ліквідація 

юридичної особи визначається підставою припинення чинності майнових прав інтелектуальної 

власності на комерційне наймеування. Частина 3 ст. 590 ЦК України встановлює правило, відповідно 

до якого у разі ліквідації юридичної особи – заставодавця заставодержатель набуває право звернення 

стягнення на заставлене майно незалежно від настання строку виконання зобов’язання, забезпеченого 

заставою. Частина 2 ст. 730 ЦК визначає правила використання пожертви у разі, якщо її використання 

за призначенням виявилось неможливим у випадку ліквідації юридичної особи – пожертвувача. Стаття 

758 ЦК унормовує правові наслідки припинення юридичної особи – набувача за договором довічного 

утримання (догляду), передбачаючи перехід прав та обов’язків ліквідованого набувача відчужувачу та 

перехід прав та обов’язків правонаступникам у разі припинення юридичної особи – набувача з 

правонаступництвом. Частина 2 ст. 781 ЦК врегульовує припинення договору найму у разі ліквідації 

юридичної особи, яка була наймачем або наймодавцем. Стаття 835 ЦК України передбачає припинення 

договору позички на підставі ліквідації юридичної особи, якій було передано у користування річ, що є 

предметом відповідного договору. Стаття 1008 ЦК передбачає право довірителя відмовитись від 

договору доручення без попереднього повідомлення про це повіреному у разі припинення юридичної 

особи, яка є комерційним представником. Стаття 1010 ЦК встановлює обов’язок ліквідатора юридичної 

особи – повіреного повідомити довірителя про припинення договору доручення, а також вжити заходів, 

необхідних для охорони майна довірителя, зберегти його речі, документи та передати довірителеві. 

Стаття 1027 ЦК передбачає, що договір комісії припиняється у разі припинення юридичної особи – 

комісіонера. Якщо юридична особа – комісіонер припиняється і встановлюються правонаступники, 

права та обов’язки комісіонера переходять до правонаступників, якщо протягом строку, встановленого 

для заявлення кредиторами своїх вимог, комітент не повідомить про відмову від договору. У ст. 1044 

ЦК ліквідація юридичної особи – вигодонабувача визначається підставою припинення договору 

управління майном. Ліквідація юридичної особи – учасника простого товариства, якщо учасниками не 

передбачено збереження договору щодо інших учасників або заміну учасника, який ліквідований, його 

правонаступниками, є підставою припинення договору простого товариства на підставі ч. 1 ст. 1141 

ЦК. 
34

 Ст. 1205 ЦК встановлює правила відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи, 

зобов’язаної відшкодовувати шкоду, покладаючи відповідний обов’язок на її правонаступників. При 

припиненні такої юридичної особи у формі ліквідації обов’язок капіталізувати платежі для 

забезпечення відшкодування шкоди встановлюється законом або іншим нормативно-правовим актом, а 

у разі відсутності у юридичної особи, яка ліквідується, відповідних коштів, обов’язок щодо їх 

капіталізації покладається на ліквідаційну комісію на підставі рішення суду за позовом потерпілої 

особи. 
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неможливістю його виконання у разі ліквідації суб’єкта господарювання
35

, якщо 

не допускається правонаступництво за цим зобов’язанням. 

 На думку А. В. Габова, можна сперечатися з формулюванням питання про 

можливість відповідного правонаступництва (оскільки юридична особа після 

завершення ліквідації “помирає”), водночас фактом є те, що окремі норми 

передбачаються випадки правонаступництва при ліквідації юридичної особи. 

Інше питання полягає у тому, як таке правонаступництво здійснюється (за 

допомогою яких правових конструкцій). При цьому, на думку автора, таке 

правонаступництво є теоретично можливим у повному обсязі, тобто, можливість 

перекласти будь-яке зобов’язання в будь-якому обсязі, у тому випадку, якщо 

власне факт можливості правонаступництва передбачений законодавством [17, c. 

46]. 

 Деякі науковці визнають можливість виконання зобов’язань ліквідованої 

юридичної особи іншою юридичною особою, проте не застосовують до такого 

виконання конструкцію правонаступництва [57, с. 149; 78 с. 20-21; 193, с. 10-11]. 

 На думку інших дослідників, означені вище випадки необхідно визначати 

правонаступництвом. Більше того, зобов’язання, учасником якого є суб’єкт 

господарювання, що припинився, не припиняється за загальним правилом 

(припинення такого зобов’язання відбувається внаслідок неможливості його 

виконання у разі ліквідації суб’єкта, якщо правонаступництво не допускається) 

[15, с. 360; 78, с. 20-21]. 

 У науці цивільного права також зазначається про можливість визначення 

зазначених вище випадків за допомогою властивої договірному праву 

конструкції “покладення виконання зобов’язання”. Так, зобов’язання, яке 

підлягає виконанню на підставі ліквідації юридичної особи, може спричинити 

виникнення нових правовідносин, пов’язаних зі зміною розміру платежів або 

порядку та умов їх виплати, але в будь-якому випадку зазначені питання 

                                                 
35 

Стаття 291 конкретизує зазначене вище правило для відносин, які виникають на підставі договору 

оренди, встановлюючи, що ліквідація суб’єкта господарювання-орендаря є підставою припинення 

відповідного договору оренди. Частина 3 ст. 384 ГК встановлює, що реорганізація орендодавця не є 

підставою для зміни умов або розірвання договору оренди.
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потребують більш детального врегулювання у законодавстві, а найточнішим 

визначенням зазначених правовідносин є правонаступництво як перехід прав та 

обов’язків юридичної особи, що ліквідується, до третіх осіб на підставі 

законодавчих приписів [17, с. 46-52]. 

 У контексті викладеного вище зазначимо, що більш обґрунтованим 

вбачається передання прав та обов’язків одного суб’єкта іншому на підставі 

закону в межах конструкції сингулярного правонаступництва. 

 П. О. Повар розширює ряд потенційних випадків правонаступництва 

ліквідованого підприємства (щоправда, випадки, передбачені статтею 609 ЦК 

України та частиною 3 статті 205 ГК України правонаступництвом не 

визначаються). Так, на думку П. О. Повара, таке правонаступництво може бути 

лише сингулярним, а його підстава може виникнути лише до моменту внесення 

запису про припинення до відповідного державного реєстру. 

 На думку П. О. Повара, перехід права власності та інших речових та 

зобов’язальних прав (прав вимоги) має місце протягом процедури ліквідації, але 

до моменту припинення існування відповідного суб’єкта як суб’єкта права. До 

прикладів сингулярного правонаступництва дослідник відносить: (1) 

правонаступництво у речових правовідносинах шляхом заміни активного 

суб’єкта при продажу ліквідаційною комісією майна підприємства, яке 

здійснюється на підставі договору купівлі-продажу (до покупця майна 

юридичної особи, що ліквідується, переходить право власності, право 

господарського відання або право оперативного управління); (2) при уступці 

прав вимоги на підставі договору купівлі-продажу як альтернативи стягнення 

дебіторської заборгованості під час здійснення процедури ліквідації; (3) 

сингулярне правонаступництво у речових правовідносинах шляхом заміни 

суб’єкта права при розрахунках із кредиторами юридичної особи, що 

ліквідується (за умови можливих розрахунків майном); (4) перехід права 

власності на майно, що залишилось після розрахунків з кредиторами при 

розподілі майна між учасниками [78, c. 25-26]. 
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 На нашу думку, пошук випадків правонаступництва за межами його 

класичного розуміння
36

 заслуговує на підтримку. Разом з тим наведені вище 

випадки не можна вважати вдалим прикладом правонаступництва при ліквідації 

господарського товариства. Так, перші два випадки стосуються переходу прав на 

підставі договорів купівлі-продажу. Тобто, безпосередньою підставою переходу 

прав є не ліквідація господарського товариства, а правочин. У третьому випадку 

підставою переходу прав є розрахунок із кредиторами юридичної особи, що 

ліквідується. Означені випадки характеризуються відчуженням оборотоздатного 

об’єкта цивільних прав. 

 Відчуження та правонаступництво не є тотожними за змістом підставами 

переходу прав і відрізняються змістовно. Так, характерною ознакою 

правонаступництва є заміна суб’єктного складу правопопередника на 

правонаступника у вже існуючому правовідношенні. Відчуження ж 

характеризується виникненням нового правовідношення на підставі, 

встановленій договором або законом. Розмежовуються зазначені категорії і у 

цивільному законодавстві (стаття 178 ЦК України). 

 У наведених випадках існує умовна конкуренція підстав переходу прав – 

відчуження об’єкта цивільних прав (продаж ліквідаційною комісією майна 

юридичної особи, що ліквідується; уступка прав вимоги; розрахунок майном) або 

ліквідація відповідної юридичної особи [169, c. 42]. 

 Необхідно врахувати і можливість відновлення діяльності господарського 

товариства на підставі відповідного рішення загальних зборів учасників такого 

товариства. Таким чином, продаж ліквідаційною комісією майна господарського 

товариства, уступка прав вимоги на підставі договору купівлі-продажу та заміна 

суб’єкта у зобов’язанні може відбутись, а виключення господарського 

товариства з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань – ні. Тобто, ліквідація може бути 

незавершеною у розумінні частини 2 статті 104 ЦК України. 

                                                 
36

 Під “класичним розумінням” правонаступництва в контексті даного дослідження мається на увазі 

відсутність правонаступництва при ліквідації господарського товариства. 
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 Інтерес становить наведений вище четвертий випадок – перехід права 

власності на майно, що залишилось після розрахунків з кредиторами при 

розподілі майна між учасниками. В той же час, в даному випадку відбувається не 

правонаступництво, а перехід права в його найширшому розумінні, оскільки 

додаткового учасника правовідносин не виникає. Майно, яке залишається після 

розрахунків з кредиторами, належить учасникам на підставі частини 12 статті 

111 ЦК України. Згідно з означеною нормою майно юридичної особи, що 

залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, 

зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або 

місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального 

страхування), передається учасникам юридичної особи, якщо інше не 

встановлено установчими документами юридичної особи або законом. 

 За своєю природою означений перехід прав є аналогічним до права будь-

якого кредитора на майно господарського товариства, що ліквідується. Якщо 

слідувати наведеній логіці, будь-який перехід права (зокрема, відчуження) 

можна вважати правонаступництвом, що деформує конструкцію 

правонаступництва в цілому [169, c. 43].  

 До поширювального тлумачення випадків передання прав ліквідованої 

юридичної особи звертається і А. В. Габов, який звертає увагу на те, що існують 

й інші випадки правонаступництва. Наприклад, крізь призму правонаступництва 

вчений розглядає покладення субсидіарної відповідальності на учасників 

(засновників) юридичної особи, власника майна та інших осіб. Вчений також 

вважає, що правонаступництво при ліквідації може мати як зовнішній, так і 

внутрішній характер, тобто виникнути як до, так і після моменту внесення запису 

про припинення юридичної особи до відповідного реєстру. При цьому, на думку 

А. В. Габова, таке правонаступництво є теоретично можливим у повному обсязі, 

тобто, можливість перекласти будь-яке зобов’язання в будь-якому обсязі, у тому 

випадку, якщо сам факт можливості правонаступництва передбачений 



143 

 

законодавством (наприклад, за вимогою про відшкодування шкоди, завданої 

життю або здоров’ю) [17, c. 54]. 

 Важливість визначення правової природи випадків покладення виконання 

зобов’язання ліквідованого господарського товариства на іншу особу зумовлена 

тим, що при кваліфікації відповідних правовідносин як правонаступництва, на 

відповідні правовідносини розповсюджуватимуться загальні норми про 

правонаступництво, встановлені цивільним законодавством [169, c. 43]. 

 Як зазначалось, цивільне законодавство містить ряд винятків із 

універсального принципу припинення зобов’язань господарського товариства у 

зв’язку з його ліквідацією. 

 По-перше, виняток з даного принципу передбачений безпосередньо 

статтею 609 ЦК України відповідно до якої зобов’язання припиняється 

ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора), крім випадків, коли 

законом або іншими нормативно-правовими актами виконання зобов’язання 

ліквідованої юридичної особи покладається на іншу юридичну особу, зокрема, за 

зобов’язаннями про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров’я або смертю
37

.  

 По-друге, обставина, яка виключає припинення зобов’язань у зв’язку із 

припиненням господарського товариства передбачена частиною 6 статті 95 

Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника і визнання його 

банкрутом» [115]
38

, відповідно до якої власник майна боржника (уповноважена 

ним особа), керівник боржника, голова ліквідаційної комісії (ліквідатор), які 

допустили порушення вимог частини 1 статті 95 цитованого закону
39

, несуть 

солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів. Зауважимо, що 

                                                 
37

 Додамо, що наведена стаття є методологічною основою щодо випадків правонаступництва у разі 

ліквідації юридичної основи, адже саме вона закладає таку можливість та містить невиключний перелік 

таких випадків, про що свідчить застосування терміну “зокрема”. До того ж, аналогічна за своїм 

змістом частина 3 статті 205 ГК прямо оперує поняттям “правонаступництво”. 
38

 Аналогічна норма передбачена і ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства. 
39

 Зазначена вище норма передбачає обов’язок ліквідатора (ліквідаційної комісії) юридичної особи 

звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної 

особи у разі виявлення обставини, що вартості майна боржника – юридичної особи, щодо якого 

прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів. 
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наведена норма фактично повторюється у абзаці 2 частини 2 статті 34 Кодексу 

України з процедур банкрутства. 

 Варто додати, що норма частини 1 статті 95 Закону  тлумачиться 

науковцями не лише як один з випадків правонаступництва, але також і крізь 

призму доктрини проникнення за корпоративну вуаль [62, c. 113-119] або крізь 

призму доктрини, що є наближеною за змістом до проникнення за корпоративну 

вуаль [33, c. 81]. Водночас, на нашу думку, це не зумовлює конкуренцію у 

питанні можливості (або неможливості) кваліфікації зазначених норм в межах 

конструкції правонаступицтва, а лише демонструє складну правову природу 

такого юридичного явища, як перехід прав та обов’язків ліквідованого 

господарського товариства іншим особам.  

 По-третє, неоднозначним є питання щодо припинення (або не 

припинення) акцесорних зобов’язань, передбачених главою 49 ЦК України як 

наслідок припинення господарського товариства. 

 В наведених випадках можна стверджувати, що підставою припинення 

акцесорного зобов’язання є юридичний склад (складний юридичний факт), а 

саме: 

1. Припинення юридичної особи і, як наслідок, припинення основних 

зобов’язань, що забезпечуються акцесорними; 

2. Припинення акцесорних зобов’язань на підставі припинення основних 

зобов’язань
40

. 

 Додамо, що питання щодо припинення акцесорних зобов’язань як 

наслідок припинення господарського товариства слід розглядати у динамиці, 

адже саме розвиток підходів до його вирішення дозволить найбільш повно 

зрозуміти природу можливого покладення виконання зобов’язань припиненого 

господарського товариства на інших осіб, зокрема, і в частині потенційного 

                                                 
40

 Аналогічна правова позиція висловлена у постанові Верховного Суду України від 7 листопада 2012 

р. у справі № 6-129цс12 [91], постанові Верховного Суду України від 11 вересня 2013 р. у справі № 6-

52цс13 [85]. 
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тлумачення такого покладення виконання зобов’язань в якості (сингулярного) 

правонаступництва.  

 Зауважимо, що внесенням змін до статті 559 ЦК України (частини 5) та 

статті 593 ЦК України (частини 4) на підставі Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» від 

3 липня 2018 р. Законодавчем були сформульовані правила припинення поруки 

та застави (іпотеки) нв разі, якщо боржник за такими зобов’язаннями 

ліквідований.  

 Критерієм припинення відповідних акцесорних зобов’язань визначено 

момент звернення кредитора з позовом до поручителя або заставодержателя до 

суду. 

 Так, згідно з частиною 5 статті 559 ЦК України ліквідація боржника – 

юридичної особи не припиняє поруку, якщо до дня внесення до ЄДР запису про 

припинення боржника – юридичної особи кредитор звернувся до суду з позовом 

до поручителя у зв’язку з порушенням таким боржником зобов’язання. 

Відповідно до частини 4 статті 593 ЦК України припинення основного 

зобов’язання внаслідок ліквідації боржника – юридичної особи, яка виступає 

боржником у такому зобов’язанні, не припиняє права застави (іпотеки) на майно, 

передане в заставу боржником та/або майновим поручителем такого боржника, 

якщо заставодержатель до ліквідації боржника – юридичної особи реалізував 

своє право щодо звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) шляхом 

подання позову або пред’явлення вимоги. 

 Внесення законодавцем цитованих змін пов’язано із досить 

неоднозначною судовою практикою покладення виконання відповідних 

зобов’язань ліквідованого господарського товариства на поручителя або 

заставодержателя.  

 Так, відповідно до правової позиції, викладеної у рішенні Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 

22 лютого 2012 року у справі № 6-38508св11 [108] припинення забезпеченого 

порукою зобов’язання, зокрема у зв’язку з ліквідацією юридичної особи-
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боржника, не у всіх випадках є підставою для припинення поруки в порядку, 

передбаченому частиною 1 статті 559 ЦК України, оскільки відповідно до 

зазначеної норми порука припиняється з припиненням забезпеченого нею 

зобов’язання, тобто за умови виконання позичальником усіх боргових 

зобов’язань за кредитним договором. 

 Таким чином, у випадку неналежного виконання або невиконання 

основного зобов’язання (навіть, у випадку припинення господарського 

товариства), акцесорне зобов’язання (зокрема, порука) не припиняється. 

 Відповідно до правової позиції, викладеної в ухвалі Вищого 

спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 20 лютого 

2013 року у справі № 6-52цс13 [85] у разі невиконання або неналежного 

виконання боржником основного зобов’язання іпотекодержатель має право 

задовольнити свої вимоги за основним зобов’язанням шляхом звернення 

стягнення на предмет іпотеки і у випадку ліквідації боржника або визнання його 

банкрутом. 

 Позицію з приводу даного питання висловив і Верховний Суд України у 

постанові від 10 лютого 2016 року у справі № 6-216цс14 [84]. Зокрема, в даній 

постанові зазначається, що власне факт ліквідації боржника за кредитним 

договором з внесенням запису до відповідного реєстру про припинення 

юридичної особи за наявності заборгованості боржника за цим договором не є 

підставою для припинення договору іпотеки, який укладений для забезпечення 

виконання кредитного договору боржником. 

 Нормами частин 1, 2 статті 590 ЦК України визначено порядок дій 

заставодержателя (іпотекодержателя) щодо захисту свого права у разі, коли 

основне зобов’язання не буде виконано у встановлений строк (термін). У такому 

випадку заставодержатель набуває право звернення до суду з позовною заявою 

про звернення стягнення на предмет застави. 

 Таким чином, можна зробити висновок, що власне постановлення 

господарським судом ухвали про ліквідацію юридичної особи-боржника за 
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основним зобов’язанням та його виключення з ЄДР
41

 не мало наслідком 

припинення зобов’язання іпотекодавця з виконання забезпеченого іпотекою 

зобов’язання, адже до цього іпотекодержателем було пред’явлено відповідну 

вимогу до іпотекодавця в позовному провадженні про звернення стягнення на 

іпотечне майно, оскільки він неналежним чином виконував зобов’язання з 

погашення боргу
42

. 

 У постанові від 6 липня 2016 року у справі № 3-578гс16 [90] Верховний 

Суд України підтримав висловлену позицію та зазначив, що відповідно до вимог 

статтей 526, 599 ЦК України зобов’язання припиняється виконанням, 

проведеним належним чином. Будь-які забезпечувальні зобов’язання, які 

випливають з основного зобов’язання, не повинні припиняти свою дію у разі, 

якщо основне зобов’язання залишилося невиконаним. 

 В зазначеній вище постанові Верховний Суд України наголосив, що 

оскільки покладення ризиків (ризик невиконання боржником зобов’язань за 

основним зобов’язанням – В. Х.) на особу, яка видала забезпечення, відбулося за 

договором, укладеним заставодавцем (іпотекодавцем) саме із кредитором, то всі 

ризики необхідно покладати на особу, яка видала забезпечення, і після 

припинення існування боржника. 

 Отже, ліквідація боржника не повинна припиняти обов’язку 

заставодавця (іпотекодавця) з несення цих ризиків. Інше може бути передбачено 

договором між кредитором та особою, яка видала забезпечення (тобто звільнення 

останньої від таких ризиків має бути предметом окремої домовленості між нею і 

кредитором). 

 Необхідно зазначити, що означені вище положення не відповідають 

принципу свободи договору. Дана теза підтверджується судовою практикою. 

                                                 
41

 Необхідно зазначити, що правовідносини, які стали предметом судового розгляду, регулювалися 

попередньою редакцією Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань” (“Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців” – В. Х.). 
42

 Таких за змістом висновків дійшов і суд касаційної інстанції під час розгляду касаційної скарги у 

справі № 6-38508св11 [108]. 
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 Так, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних 

справ ухвалою від 20 лютого 2013 року у справі № 6-47833св12 [107] підтримав 

позицію суду апеляційної інстанції щодо можливості застосування норми 

частини 3 статті 6 ЦК України до правовідносин при припиненні господарського 

товариства
43

. 

 Водночас, Верховний Суд України при розгляді даної справи дійшов 

протилежного висновку, зазначивши, що у разі ліквідації боржника – сторони 

основного зобов’язання, право застави, що забезпечувало його виконання, також 

є припиненим. При цьому, враховуючи імперативний характер норми пункту 1 

частини 1 статті 593 ЦК України, зазначення в договорі застави інших умов, за 

яких право застави у разі припинення основного зобов’язання залишається 

дійсним, слід вважати нікчемним. 

 І хоча є поодинокі випадки відхилення судів від зазначеної правової 

позиції
44

, в цілому, позицію щодо передання прав та обов’язків іншим особам 

можна вважати усталеною
45

. 

 Тимчасову крапку з цього питання поставив Верховний Суд України, 

сформулювавши правовий висновок у справі № 6-2013цс16 (постанова від 29 

березня 2017 року [82]). Так, відповідно до означеного вище правового висновку 

Верховного Суду України припинення основного зобов’язання внаслідок 

ліквідації юридичної особи-боржника за цим зобов’язанням не припиняє поруки, 

якщо кредитор реалізував своє право на стягнення заборгованості до припинення 

юридичної особи-боржника. 

                                                 
43

 Аналогічна позиція висловлена у Постанові Вищого господарського суду України від 3 квітня 2017 р. 

у справі № 903/109/16 [102]. 
44

 Наприклад, при розгляді справи № 6-52цс13 [85] Верховний Суд України зазначає, що виходячи з 

однорідної юридичної природи поруки та застави як засобів забезпечення виконання зобов’язань, а 

також того факту, що як порука, так і застава припиняються у разі припинення основного зобов’язання 

відповідно до ч. 1 ст. 575, п. 1 ч. 1 ст. 593, ч. 1 ст. 609 ЦК України, ч. 1 ст. 17 Закону України “Про 

іпотеку”, іпотека як вид застави припиняється у разі припинення основного зобов’язання (кредитного 

договору). Зважаючи на це, припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом є 

підставою припинення іпотеки, оскільки зобов’язання за кредитним договором припиняється. 
45

 У контексті викладеного необхідно зазначити, що врегулювання сторонами договору своїх відносин 

на власний розсуд за наявності імперативних вимог закону є неможливим. 
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 На нашу думку, хоча в у наведених вище випадках, виконання 

зобов’язань ліквідованого господарського товариства здійснюється третьою 

особою (поручителем або заставодержателем), їх важко кваліфікувати в якості 

правонаступництва (в тому числі, і сингулярного), адже виникнення зобов’язання 

у відповідних третіх осіб виникає не на підставі припинення господарського 

товариства, а на підставі неналежного виконання боржником своїх зобов’язань 

за первісним договором. 

 Більше того, цитованими вище законодавчими змінами це питання 

вирішено остаточно, адже момент звернення кредитора до суду до виключення 

боржника із єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань лише підкреслює, що у разі настання 

правоприпиняючого юридичного факту – виключення відповідного 

господарського товариства із ЄДР, припиняє права і обов’язки незалежно від 

виконання боржником договорів поруки та застави (іпотеки). Тобто, із 

припиненням господарського товариства-боржника (за умови невиникнення 

нового зобов’язання на підставі норм зобов’язального права) його зобов’язання 

припиняються та підстав для виникнення правовідносин з правонаступництва 

нема. 

 По-четверте, йдеться про субсидіарну відповідальність учасників окремих 

видів господарських товариств – товариства з додатковою відповідальністю, 

повного товариства та повних учасників (а в окремих випадках і вкладників) 

командитного товариства. Відповідні випадки передбачені частиною 1 статті 56 

Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, 

частиною 1 статті 119, статтею 124, частиною 1 статті 133, частиною 1 статті 135, 

абзацом 2 частини 1 статті 138 ЦК України. 

 Наведені випадки субсидіарної відповідальності є за своєю природою 

умовою набуття статусу учасника відповідного господарського товариства, а 

також гарантією прав кредиторів при ліквідації відповідного господарського 

товариства. Традиційно така умова розглядається у контексті організаційних та 
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управлінських чинників, а також великого значення особистої участі таких 

учасників. 

 На думку А. В. Габова, субсидіарна відповідальність третьої особи 

(учасника, засновника тощо) за зобов’язаннями юридичної особи є первісним 

зобов’язанням такої третьої особи, яке може трансформуватися в обов’язок за 

певних умов. Субсидіарна відповідальність учасників/засновників за 

зобов’язаннями юридичної особи (на підставі закону або статутних документів) 

розглядається автором як випадок наявності правонаступництва за 

зобов’язаннями ліквідованої юридичної особи [17, с. 54]
46

. 

 На нашу думку, з таким висновком можна погодитись. Тим більше, що 

метою права, на наш погляд, є ефективне та просте регулювання суспільних 

відносин без створення, за умови відсутності дійсної потреби або реальної 

суперечності, додаткових понять.  

Отже, передання прав та обов’язків ліквідованого господарського 

товариства в межах конструкції сингулярного правонаступництва можливе “у 

зовнішньому порядку
47

”, а обсяг переданих прав та обов’язків може бути різний. 

Зазначене цілком відповідає класичному розумінню правонаступництва, 

висловленого Б. Б. Черепахіним, як переходу суб’єктивного права (в широкому 

розумінні – також правового обов’язку) від однієї особи до іншої в порядку 

похідного правонабуття (у відповідних випадках – похідного набуття правового 

обов’язку) [176, с. 311]. 

При цьому, на нашу думку, не лише природа передання (покладення) 

виконання зобов’язання на іншу особу свідчить про наявність 

правонаступництва, але і опосередковано власне факт того, що випадки такого 

правонаступництва не обмежуються лише однією чи кількома нормами права 

                                                 
46

 Наведені аргументи можна розповсюдити і на інші випадки субсидіарної відповідальності: (1) статтю 

95 ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (абзац 2 частини 

2 статті 34 Кодексу України з процедур банкрутства) та (2) відповідальність держави у за 

зобов’язаннями господарського товариства, яке має достатню інституційну та операційну залежність 

від держави (про які йтиметься далі). 
47

 Моментом переходу прав та обов’язків є припинення як юридичний факт, яке уособлюється у 

внесенні запису про припинення відповідного господарського товариства у ЄДР. 
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(статтями 609 ЦК України та 205 ГК України), які можна кваліфікувати як 

виняток, який не є властивим правовідносинам, що виникають при ліквідації 

господарських товариств, але і кількість, різнорідність норм, які врегульовують 

правонаступництво при ліквідації [169, c. 46]. 

Необхідно додати, що в контексті дослідження припинення господарського 

товариства, як підстави припинення його зобов’язань, варто звернути увагу на 

врегулювання даного питання у Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод [50] та практиці Європейського суду з прав людини з 

огляду на закріплення вказаних актів в якості джерела права у ст. 17 Закону 

України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 

прав людини” [114]. 

Так, питання припинення або не припинення зобов’язань господарського 

товариства мають ставитись у залежність від наявності достатньої інституційної 

та операційної залежності від держави. 

При цьому, Європейський суд з прав людини роз’яснює, що до категорії 

юридичних осіб, які мають таку залежність, належать юридичні особи, що беруть 

участь у здійсненні публічних функцій або які керують публічними службами 

під контролем влади. 

Щоб визначити, чи стосується дане визначення юридичної особи, що не 

кваліфікується як територіальне утворення, необхідно брати до уваги: 1) її 

юридичний статус і (у випадку необхідності) правосуб’єктність, яку відповідний 

статус надає; 2) природу діяльності, яку вона здійснює; 3) обставини, за яких це 

відбувається; 4) ступінь її незалежності від політичних органів влади [111]. 

Так, у справі “Михайленки та інші проти України” [63] Європейський суд 

відхилив посилання на принцип відокремленості юридичної особи, наявність у 

юридичної особи статусу юридичної особи приватного права, принцип 

самостійної відповідальності юридичної особи, розмежування відповідальності 

за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних 

громад та створених ними юридичних осіб з огляду на підконтрольність 

підприємства публічним службам. 
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Європейський суд зазначає, що вважатися юридичними особами, що мають 

достатню інституційну та та операціну залежність від держави у значенні статті 

34 Конвеції мають не лише центральні державні органи, а й децентралізовані 

органи влади, які реалізують владні повноваження, незалежно від ступеня їхньої 

автономності від зазначених органів. 

Більше того, відповідно до пункту 52 Рішення Європейського суду з прав 

людини у справі “Котов проти Росії” [53] Європейський суд дійшов висновку, 

що навіть якщо йдеться про приватну особу
48

, враховуючи природу її функцій, 

Суд не вважає, що держава може відсторонитися від відповідальності шляхом 

делегування відповідних функцій такій особі. 

При цьому, необхідно зазначити, що конкурсний керуючий (арбітражний 

керуючий) не є самостійним суб’єктом права та представляє інтереси боржника-

банкрута. Тобто, в даному випадку йдеться про відносини представництва [110]. 

Вочевидь, держава має нести відповідальність лише за зобов’язаннями 

господарських товариств, які мають достатню інституційну та операційну 

залежність від держави, а не будь-якого господарського товариства, яке 

функціонує під юрисдикцією відповідної держави та не є спроможним до 

виплати власних боргів, як це зазначено у Рішенні Європейського суду з прав 

людини у справі “Котов проти Росії” (пункти 51-52). 

На нашу думку, ЦК України та Закон України “Про господарські 

товариства” повинні передбачати, що за зобов’язаннями господарських 

товариств, які мають достатню інституційну та операційну залежність від 

держави, у випадку їх ліквідації, несе відповідальність держава, Автономна 

Республіка Крим або територіальна громада  [169, c. 47].  

Наявність правонаступництва у таких випадках опосередковано 

підтверджується висновком Є. О. Рябоконя, що у випадках припинення 

юридичних осіб публічного права, які є органами державної (виконавчої) влади 

або місцевого самоврядування, останнє a priopi не може відбуватись без 

                                                 
48

 В даній справі – арбітражний керуючий у процедурі ліквідації банку в організаційно-правовій формі 

акціонерного товариства. 
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правонаступництва [140, c. 109]. 

Наведене зумовлюється, на нашу думку, позитивною відповідальністю 

держави, зокрема і приватноправовій сфері та вимогами щодо сталості 

цивільного обороту.  

 Таким чином, критерій правонаступництва видається непридатним для 

його застосування в якості критерії розмежування припинення господарських 

товариства на його види.  

 Додамо кілька тез щодо субсидіарної відповідальніості учасників та (або) 

посадових осіб юридичної особи у провадженні справи про банкрутство, загальні 

положення щодо якої сформульовані у статті 95 Закону України “Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (та 

повторюються у абзаці 2 частини 2 статті 34 Кодексу України з процедур 

банкрутства [47]), у разі банкрутства боржника з вини його засновників 

(учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, 

які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають можливість 

іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) 

боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна 

боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його 

зобов'язаннями.  

 Зауважимо, що попри пряме віднесення наведеними нормами до кола 

потенційних суб’єктів субсидіарної відповідальності засновників (учасників, 

акціонерів) боржника, посадові особи боржника також можуть бути притягнуті 

до такої відповідальності як особи, які можуть приймати управлінські рішення 

щодо боржника [Див., наприклад: 83]. 

 Як вже відзначалось вище, така відповідальність носить багатоаспектний 

характер. Інколи її розглядають як санкцію [17, c. 54]. Інколи така 

відповідальність розглядається в контексті застосування доктрини “підняття 

корпоративної вуалі” (“зняття корпоративної вуалі”). Так, В.М. Махінчук 

відзначає, що попри відсутність як в доктрині, так і в законодавстві України 

будь-яких формулювань, які включали б словосполучення “корпоративна вуаль”, 
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“зняття корпоративної вуалі”, неможна говорити про відсутність елементів 

зазначеної доктрини в українському праві… Таке тлумачення пов’язано, 

передусім, із правом заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до 

законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями боржника 

у зв’язку з доведенням його до банкрутства [62, c. 113-119]. 

 Протиставлення дорктрині “зняття корпоративної вуалі” вбачається 

передусім у “принципі обмеженої відповідальності”. [62, c. 8] та унормовується, 

зокрема, у статті 50 ЗУ “Про господарські товариства” (учасники товариства з 

обмеженою відповідальністю несуть відповідальність в межах їх вкладів), 

частині 2 статті 3 ЗУ “Про акціонерні товариства” (акціонери не відповідають за 

зобов’язаннями товариства та несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю 

товариства лише в межах належних ним акцій), статті 3 ЗУ “Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю” тощо.  

 Так, як зазначає В.М. Махінчук, формула, за якої учасник (засновник) 

юридичної особи не відповідає за зобов’язання юридичної особи, а юридична 

особа не відповідає за зобов’язання її учасника (засновника), крім випадків, 

передбачених установчими документами та законом, стала основою розуміння 

феномена юридичної особи в цивілістичній доктрині, в Україні зокрема [62, c. 8]. 

 Зазначене знаходить вираження і безпосередньо у такій організаційно-

правовій формі юридичної особи як господарське товариство. Ю.М. Жорнокуй, 

зокрема, зазначає, що “…діяльність акціонерного товариства часто визначається 

його мажоритарними акціонерами (їх афілійованими особами), що 

опосередковано тягне за собою питання про наслідки цього впливу у вигляді їх 

відповідальності.” [32, c. 61] 

 Обґрунтування такого підходу можна знайти у цивілістичній доктрині, 

зокрема, з огляду на зловживання з боку недобросовісних учасників та 

засновників окремих видів підприємницьких товариств, метою яких є збагачення 

відповідних осіб за рахунок активів товариства, яке при цьому не виконує своїх 

зобов’язань перед третіми особами, банкрутує, а їх засновники збільшують свої 



155 

 

статки. [62, c. 8-9, 29, 112]. Такі зловживання кваліфікуються навіть як 

“зловживання конструкцією юридичної особи”. [62, c.  9, 112.] 

 М.І. Кулагін зазначає, що юридична особа як засіб досягнення мети 

централізації капіталів поступово перетворилось на механізм здійснення 

централізації, обсліговуючи процес зрощування банківського та промислового 

капіталу та утворення великих національних та міжнародних компаній… з 

подільшим виконанням функції обмеження підприємницького ризику [32, c.  64]. 

 Екстракт розуміння теорії “проникнення за корпоративну вуаль”, на нашу 

думку, влучно визначив Ю.М. Жорнокуй, який зазначив, що випадку її акціонери 

акціонерного товариства отримують певне задоволення своїх вимог не 

“напряму”, а з конкурсної маси, в яку надходить майно, отримане в результаті 

задоволення вимог конкурсного управляючого до зазначених осіб. [32, c. 77.]   

 І хоча в цілому ми погоджуємось із думкою Р.А. Майданика про те, що 

чинним законодавстом України доктрина “проникнення за корпоративну вуаль” 

не передбачена, [61, c. 137-138] маємо відзначити, що наведені норми можна 

вважати якщо не застосуванням зазначеної доктрини, то кроками до її адаптації 

українським законодавством. Тим більше, що це цілком відповідає позиції 

вченого, відповідно до якої застосування доктрини “зняття корпоративної вуалі” 

в українському праві може мати корегуючий ефект, що надасть кредиторові 

можливість притягти фактичного “власника” компанії до відповідальності [32, c. 

80-81]”. 

 Аналогічних висновків дійшов Ю.М. Жорнокуй, який вважає, що 

необхідність інституту, близкього до доктрини “проникаючої відповідальності” 

не викликає сумнівів та додає до них частину 4 статті 96 ЦК України, відповідно 

до якої, зокрема, особи, які створюють юридичну особу, несуть солідарну 

відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до її державної реєстрації. 

Дослідник зазначає також, що практичне використання зазначених норм у 

вітчизняному праві необхідно безумовно поширювати. [32, c. 81]. 

 В контексті розгляду питання наявності правонаступництва у випадку 

субсидіарної відповідальності учасників та (або) посадових осіб за 
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зобов’язаннями юридичної особи, що ліквідується у межах розгляду справи про 

банкрутство, дискусійним є питання можливості одночасного віднесення 

випадків такої субсидіарної відповідальності до правонаступництва та, власне, 

до відповідальності. Тобто вирішення питання чи конкурує правонаступництво із 

субсидіарною відповідальністю в частині кваліфікації правовідносин, що 

виникають при припиненні господарських товариств, що ліквідуються в межах 

справи про банкрутство.  

 Для вирішення зазначеного питання, необхідно звернутись до визначення 

понять “правонаступництво” та “відповідальність” із урахуванням того, що мова 

може іти лише про сингулярне правонаступництво та субсидіарну 

відповідальність.  

 Поняття правонаступництва аналізувалось вище, та зводиться, на нашу 

думку, до переходу суб’єктивного права (в широкому розумінні – також 

правового обов’язку) від однієї особи до іншої в порядку похідного правонабуття 

(у відповідних випадках – похідного набуття правового обов’язку) [176, с. 311] 

 Не занурюючись у дискусійне поняття відповідальності, відзначимо, що 

ми притримуємось думки, відповідно до якої примусове виконання обов’язку, що 

вже виник, не можна тлумачити в якості відповідальності [67, c. 130]. 

 Нa нaш погляд, найвдаліше визначення цивільно-правової 

відповідальності надано О.С. Іоффе, який сформулювaвши наведене поняття 

наступним чином: це сaнкція, якa зaстосовується до прaвопорушникa у вигляді 

поклaдaння нa нього додaткового цивільно-прaвового обов`язку aбо позбaвлення 

нaлежного йому цивільного прaвa [цит. по: 20, с. 19]. 

 Отже, за дотримання наведеного підходу, віднесення до цивільно-

правової відповідальності випадків субсидіарної відповідальності держави за 

зобов’язаннями господарського товариства, яке має достатню інституційну та 

операційну залежність від держави, можна вважати дискусійним.  

 Субсидіарну відповідальність за законодавстом про банкруство можна 

віднести до класичного розуміння відповідальності, адже в цьому випадку 
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відповідальність відповідних осіб виникає в якості санкції за невиконання 

встановлених законом обов’язків.  

 Втім, розмежування правової природи близьких за своїми правовими 

наслідками та змістом понять, видається штучним.  

 Тим більше, у юридичній літературі вже обґрунтовувались випадки 

тлумачення субсидіарної відповідальності в якості сингулярного 

правонаступництва (наприклад, субсидіарна відповідальність учасників повного 

та повних учасників командитного товариств, про що відзначалося вище).  

 В такому ракурсі, випадки субсидіарної відповідальності учасників або 

посадових осіб припинених господарських товариств, можна вважати 

випадками сингулярного правонаступництва. 

 Наведені вище приклади сингулярного правонаступництва, яке 

відбуваєтьсяпри ліквідації господарських товариств зумовлюють нпридатність 

такому критерію як “наявність правонаступництва” слугувати підставою 

розмежування припинення господарських товариств на види. 

 Виходячи з зазначеного, вважаємо за необхідне навести інші підходи до 

визначення критерію такого розмежування. 

 Однією з пропозицій визначення видів припинення та, відповідно, їх 

розмежування полягає у застосуванні критерію універсального 

правонаступництва для розмежування понять ліквідація та реорганізація [78, c. 

22-26; 3, с. 191]. 

 Російська юридична думка, переважно, спирається на “універсальне 

правонаступництво” як основний критерій поділу між реорганізацією та 

ліквідацією [1, c. 9, 16, 17, 46; 28, c. 107; 17, с. 43-46]. Така позиція, зокрема, 

ґрунтується на законодавчих приписах Цивільного кодексу Російської Федерації. 

Так, стаття 129 зазначеного кодифікованого акту закріплює правило, відповідно 

до якого порядок універсального правонаступництва при переході об’єктів 

цивільних прав має місце під час спадкування та реорганізації юридичної особи. 

 Аналогічна норма була закріплена і у цивільному законодавстві 

Казахстану. Так, Сулєймєнов відзначає, що серед переліку випадків переходу 
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прав від однієї особи до іншої на підставі законодавчих актів визначається і 

перехід в порядку універсального правонаступництва на підставі реорганізації 

юридичної особи відповідно до статті 46 Цивільного кодексу Республіки 

Казахстан [155, с. 105]. 

 Зауважимо, сучасна норма статті 46 наведеного кодифікованого акту вже 

не місить посилань на універсальне правонаступництво) [171]. 

 Певною мірою тяжіє до такого підходу і чинне законодавство, а саме: 

частина 1 статті 79 ЗУ “Про акціонерні товариства” та частина 1 статті 48 ЗУ 

“Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, які містять 

норму про передання всіх прав та обов’язків підприємнтцьким (господарським) 

товариствам – правонаступникам в разі злиття, приєднання, поділу та 

перетворення (реорганізації). 

 Зазначимо, що критерій універсального правонаступництва при 

реорганізації господарського товариства використовується для обґрунтування 

кола практичних питань, зокрема, неможливості застосування конструкції 

переведення боргу у випадках реорганізації господарських товариств. [28, с. 

107]. 

Таким чином, наведене питання потребує додаткового дослідження.  

Так, непоодинокими у судовій практиці є випадки ототожнення 

реорганізаційної процедури та переведення боргу, що зумовлює необхідність 

отримання згоди кредитора на здійснення процедури припинення. 

 Розмежування реорганізації та переведення боргу слід розглянути крізь 

призму необхідності надання згоди кредитора. Зокрема, переведення боргу 

передбачає наявність згоди кредитора, а при реорганізації вимагається лише 

повідомлення кредитора. 

Можливість застосування конструкції переведення боргу до 

правовідносин, які виникають під час припинення господарських товариств у 

формі реорганізації, була предметом наукових досліжень О. І. Агапової [1], О. В. 

Бакуліної [6], С. С. Дуканова [28], О. Р. Кібенко [45], П. О. Писемського [77], О. 

Степаненко [150]. 
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Аналіз доктринальних підходів та судової практики дає підстави для 

виокремлення трьох підходів до співвідношення реорганізації як форми 

припинення господарського товариства та конструкції переведення боргу: (1) 

необхідність застосування до правовідносин, що виникають у процесі 

реорганізації господарського товариства, конструкції переведення боргу; (2) 

неможливість застосування конструкції переведення боргу у правовідносинах, 

що виникають у процесі реорганізації; (3) необхідність застосування до 

правовідносин, які виникають у процесі реорганізації господарського товариства, 

специфічної юридичної конструкції (конструкції sui generis), яка не є 

переведенням боргу, але, разом з тим, передбачає надання згоди кредитора на 

проведення реорганізації [166, c.  124]. 

Розглянемо означені вище підходи. 

(1) Про необхідність застосування статті 520 ЦК України, за змістом якої 

боржник у зобов’язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) 

лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом, при проведенні 

реорганізації господарського товариства доволі часто зазначається у рішеннях 

національних судів. 

Зокрема, ВГСУ у постанові від 26 березня 2013 року у справі № 5011-

74/6564-2012 [93] зазначив, що визначення одного товариства з обмеженою 

відповідальністю, як правонаступника прав та обов’язків іншого товариства з 

обмеженою відповідальністю у зобов’язаннях з позивачем, фактично є заміною 

боржника за зобов’язаннями перед позивачем. 

В означеній постанові ВГСУ також зазначив, що товариство-

правонаступник не надало належних та допустимих доказів згоди кредитора на 

заміну боржника шляхом реорганізації. 

Отже, відповідно до наведеної правової позиції, під час затвердження 

розподільчого балансу необхідним є отримання письмової згоди кожного 

кредитора господарського товариства, що прийняло рішення про реорганізацію, 

в порядку, передбаченому статтею 520 ЦК України. 
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У контексті викладеного зазначимо, що деякими науковцями реорганізація 

визначається односторонньо-зобов’язуючим правочином [див., наприклад: 4; 5]. 

На підтримку даної позиції Б. П. Архіпов зазначає, що усі правовідносини при 

реорганізації виникають на підставі відповідних правочинів (договорів) 

товариств. Реорганізація, як складний юридичний факт, складається з низки 

послідовних юридичних фактів. Завершальним правочином в означеному 

юридичному складі є виконання реорганізаційного договору на умовах, 

визначених рішенням компетентного органу товариства. 

Зазначимо, що Б. П. Архіповим реорганізаційні правочини визначаються, 

передусім, як правочини, предметом яких є майновий комплекс, і у зв’язку з цим 

(за ознакою предмету), вони є подібними до договорів купівлі-продажу та оренди 

майнових комплексів. Отже, такі правочини мають дуалістичний характер, який 

виявляється, з одного боку, у тому, що реалізується принцип правонаступництва 

між суб’єктами (товариствами, що реорганізуються), а з іншого боку – має місце 

правонаступництво особливого предмету – майнового комплексу [5]. 

У науковій літературі [66] також досліджується проблема визнання 

реорганізації юридичної особи недійсною і, відповідно, можливість застосування 

в означеному випадку норм, які регулюють визнання правочину недійсним. 

Можемо констатувати, що викладені вище позиції щодо визнання 

реорганізації правочином мають на меті вирішення окремих практичних проблем 

у межах реорганізаційної процедури. Із наведеними підходами до визначення 

реорганізації важко погодитися з наступних підстав. 

По-перше, у випадку визнання реорганізації правочином має місце 

одночасно два види правонаступництва у межах однієї юридичної процедури: і 

сингулярне, і універсальне. Викладене вище не узгоджується з “класичним” 

розумінням реорганізації як видом припинення юридичної особи, що 

опосередкований виключно універсальним правонаступництвом. 

По-друге, визначення реорганізаційної процедури правочином не 

відповідає загальноприйнятому у цивілістиці підходом до визначення юридичної 

природи рішень органів управління юридичної особи. 
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По-третє, визначення реорганізації правочином ґрунтується на розумінні 

правочину як намірів, а не дій, що не відповідає частині 1 статті 202 ЦК України, 

та не враховує вольової ознаки правочину, яка передбачає досягнення 

конкретного результату, цільовий характер дії, що становить предмет правочину. 

При визначенні реорганізації правочином враховується лише правова ознака, яка 

зводиться до виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків [6, 

с. 28]. 

У науковій літературі слушно відзначається, що у разі визначення 

реорганізаційної процедури правочином, до категорії правочинів також 

необхідно відносити створення та ліквідацію юридичної особи, що не відповідає 

усталеному розумінню означених правових категорій у сучасній цивілістичній 

доктрині [6, с. 32-33]. 

(2) Протилежна правова позиція викладена у постанові ВГСУ від 30 

березня 2017 року у справі № 909/504/16 [103]. 

У зазначеній справі предметом позову були вимоги банку про визнання 

недійсним рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою 

відповідальністю про припинення товариства шляхом поділу. Позовні вимоги 

банку ґрунтувалися на тому, що юридичні особи, які будуть створені внаслідок 

поділу, як правонаступники прав і обов’язків товариства, що припиняється, 

фактично є заміною боржника за зобов’язаннями перед банком. 

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, ВГСУ, зокрема, навів 

наступні аргументи: (1) товариство-правонаступник, що утворилося внаслідок 

поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями юридичної особи, 

що припинилася, які згідно з розподільчим балансом перейшли до такої 

юридичної особи-правонаступника; (2) якщо юридичних осіб-правонаступників, 

що утворилися внаслідок поділу, більше двох, таку субсидіарну відповідальність 

вони несуть солідарно; (3) передавальний акт та розподільчий баланс 

затверджуються учасниками юридичної особи або органом, який прийняв 

рішення про її припинення, крім випадків встановлених законом та має містити 

положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків юридичної 
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особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів та 

боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами; (4) порушення 

зазначених вимог є підставою для відмови у проведенні державної реєстрації 

юридичних осіб-правонаступників; (5) рішення загальних зборів учасників 

господарського товариства про припинення шляхом поділу до державної 

реєстрації юридичних осіб-правонаступників мають обов’язковий характер лише 

для учасників товариства, до яких банк не належить; (6) поділ товариства та 

заміна боржника у зобов’язанні є самостійними та різними за змістом поняттями, 

що регулюються різними правовими нормами. 

ВГСУ також відзначив, що при поділі відбувається перехід від юридичної 

особи частини її майна, прав та обов’язків до новоствореного товариства, а при 

заміні боржника відбувається лише переведення боргу виключно в існуючих 

зобов’язальних відносинах. 

Зазначимо, що в цьому випадку суд не застосував не лише загальну норму 

статті 520 ЦК України щодо переведення боргу, але і спростував статус “третьої 

особи” у юридичних осіб-правонаступників товариства, що припиняється 

шляхом поділу. Так, у цитованому судовому рішенні зазначено, що банк 

посилався на норми частини 3 статті 9 Закону України “Про іпотеку” [125], 

відповідно до якої іпотекодавець має виключно на підставі згоди 

іпотекодержателя відчужувати предмет іпотеки. Однак, при поділі відбувається 

передача майна, прав та обов’язків правонаступнику – юридичній особі, яка 

утворилася внаслідок поділу, а не третім особам. 

Аналогічного висновку ВГСУ дійшов у постанові від 14 грудня 2016 року 

у справі № 922/863/16 [97], не застосувавши також норми статті 17 Закону 

України “Про заставу” [123] та частину 2 статті 586 ЦК України, відповідно до 

яких вимагається згода заставодержателя, статус якого мав позивач в означеній 

справі, на випуск акцій акціонерного товариства та подальшу їх конвертацію. 

ВГСУ звернув увагу на повноваження загальних зборів акціонерів, унормовані 

статтею 159 ЦК України та статтею 32 Закону України “Про акціонерні 

товариства”, та підкреслив, що загальні збори акціонерів можуть вирішувати 
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будь-які питання діяльності акціонерного товариства на підставі частини 1 статті 

33 Закону України “Про акціонерні товариства”. ВГСУ також зазначив, що 

позивач не навів жодної норми права, яка б надавала право не акціонеру 

акціонерного товариства втручатися у діяльність загальних зборів. 

Аналогічних висновків з аналогічних підстав дійшов ВГСУ у постанові від 

12 грудня 2016 року у справі № 910/31409/15 [96], зазначивши про недоведеність 

прав кредитора за договором про відкриття кредитної лінії у позові про визнання 

недійсним та скасування рішення акціонерів, оформлене протоколом загальних 

зборів акціонерів акціонерного товариства та незастосування статті 520, 586 ЦК 

України та статті 17 Закону України “Про заставу”. 

Наведена позиція знаходить більшу підтримку в юридичній науці [6, c. 30-

33; 28, c. 107]. 

На підтримку неможливості застосування конструкції переведення боргу у 

правовідносинах, що виникають у процесі реорганізації, можна навести наступні 

аргументи: (1) різна юридична природа норм, які регулюють перехід боргових 

зобов’язань; (2) відмінність підстав виникнення зобов’язань у суб’єктів, які 

вступають у правовідносини; (3) наявність універсального правонаступництва 

при припиненні юридичної особи шляхом реорганізації [див., наприклад: 150, с. 

33]. 

На думку О. Р. Кібенко, відсутність необхідності отримання згоди від 

кожного з кредиторів юридичної особи на переведення боргів, є однією з ознак 

реорганізації. Таким чином, загальні норми цивільного права щодо заміни 

боржника у зобов’язанні не підлягають застосуванню при проведенні 

реорганізації (реорганізаційна процедура передбачає спрощений порядок заміни 

осіб у зобов’язанні) [3, c. 193]. 

Ще наприкінці XIX ст. П. О. Писемський зазначав, що менш за все 

кредитори можуть вплинути на бажання акціонерів припинити компанію, навіть 

у випадку, коли з її існуванням пов’язано виконання зобов’язань перед ними. 

Компанія не зобов’язана існувати – як будь-який договір, вона припиняється 

зусиллями її учасників [77, c. 207]. 
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Аналогічних висновків дійшов ВГСУ у цитованій вище постанові від 30 

березня 2017 року [96]. На думку колегії суддів, позивач не обґрунтував право не 

учасника товариства втручатися у діяльність загальних зборів учасників цього 

товариства шляхом надання вказівок або заборон прийняття тих чи інших рішень 

загальних зборів (в т. ч. і рішення про поділ). 

Можемо констатувати, що правовідносини, що виникають реорганізації, 

можуть включати такий юридичний факт як договір приєднання (злиття). 

Водночас, наявність такого юридичного факту не є достатньою підставою для 

визначення реорганізації правочином. Таким чином, до наведених правовідносин 

не повинні застосовуватися норми про недійсність правочинів, норми, якими 

визначаються правила заміни осіб у зобов’язанні тощо [див., наприклад: 6, c. 33]. 

(3) Застосування до досліджуваних правовідносин конструкції sui generis 

пропонує О. І. Агапова. Зокрема, запропоновано використання словосполучення 

“перехід боргу”. Під “переходом боргу” запропоновано розуміти перехід боргу в 

результаті універсального правонаступництва при реорганізації юридичної особи 

на підставі закону. Реорганізацію у такому випадку слід визначати юридичним 

фактом, який породжує перехід боргу. При цьому згода кредитора на такий 

“перехід боргу” не вимагається, оскільки кредитор може йому перешкодити. 

Кредитор управомочений вимагати припинення або дострокового виконання 

зобов’язань та відшкодування збитків. Непред’явлення кредитором зазначених 

вимог і означатиме фактичну згоду на перехід боргу [1, с. 10-11, 91-92]. 

На нашу думку, реорганізацію (злиття, приєднання, поділ та перетворення) 

не слід розглядати в площині волі та волевиявлення кредиторів юридичної особи, 

учасники якої прийняли рішення про реорганізацію. В означеному випадку 

перехід прав та обов’язків такої юридичної особи здійснюється на підставі 

закону. Механізми захисту прав кредиторів за таких умов визначені чинним 

законодавством, зокрема статтею 107 ЦК України. 

Наведене зумовлює і те, що незастосування конструкції переведення боргу 

при реорганізації зумовлюється не наявністю універсального 

правонаступництва у правовідносинах, що виникають при реорганізації, а 
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різною природою відповідних норм, які є конкуруючими підставами виникнення 

відповідних прав та обов’язків [166, c. 128]. Додамо, і про різний обсяг прав та 

обов’язків, що передаються у разі переведення боргу та реорганізації, що 

зумовлює непридатність застосування конструкції переведення бору не за 

формою, не за змістом.  

У контексті викладеного зазначимо про принцип логіки, який відомий під 

назвою “бритва Оккама”: все слід спрощувати доти, поки це можливо, але не 

більше того. 

Таким чином, можемо констатувати, що необхідність запровадження нової 

юридичної конструкції (на кшталт “переходу боргу”) відсутня. 

У випадку ж поширення на категорію “перехід прав та обов’язків” норм, 

що регулюють переведення боргу, які є елементом зобов’язального права, 

виникає ризик змішування означених цивільно-правових категорій, що, 

безумовно, матиме негативний вплив на процес правозастосування [166, c.129]. 

В цьому контексті складно погодитись із пропозицією Д. В. Жекова щодо 

впровадження процедури узгодження зобов’язань з кредитором у випадках 

реорганізації юридичної особи, а також впровадження процедури отримання 

згоди на перехід прав і обов’язків у разі реорганізації юридичної особи зі 

сторони кредитора [31, c. 5]
49

. 

Таким чином, критерій універсального правонаступництва в 

досліджуваному випадку не обумовлює наведений вище дихотомічний поділ 

припинення на ліквідацію та реорганізацію. 

 Додамо, що такий критерій піддіється обґрунтованій критиці. Так, Габов 

зазначає, що зазначене формулювання хоча і демонструє різницю ліквідації та 

                                                 
49

 Тим більше, що інтереси кредиторів під час реорганізації є захищеними, адже реорганізація має 

наслідком передання зобов’язань ЮО-правопопередника на будь-якій стадії існування зобов’язання, а 

також незалежно від факту його оспорення стороною у зобов’язанні. А процесуальне 

правонаступництво на стадії виконання судового рішення кваліфікується як складова цивільного права 

на справедливий суд, гарантованого ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 

та конкретизованого, зокрема, у рішенні ЄСПЛ у справі “Шмалько проти України” від 20.07.2004 року. 

Цитована правова позиція міститься у Постанові ВГСУ від 11 жовтня 2016 року у справі №5307-07 

[95]. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61996621
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реорганізації, але “є не більше ніж юридичною фікцією. З практики проведення 

реорганізації добре відомо – те майно, яке включається до передавального 

акту/розподільчого балансу у момент його затвердження, та те майно, яке у 

дійсності перехолить до новоутвореної юридичної особи або юридичної особи, 

до якої приєдналась інша юридична особа, - це різні майнові маси. Через те, що 

між моментом затвердження та моментом переходу прохолить значний проміжок 

часу, протягом якого права та обов’язки виникають, змінюються та 

припиняються, нове майно придбається, старе списується і т.п. [18]”  

 Крім того, варто врахувати і особливості правонаступництва при 

здійсненні різних форм (видів) реорганізації. Так, класично, до поняття 

реорганізації відносять наступні юридичні конструкції: злиття, приєднання, 

поділ, перетворення.  

 Більшість цивілістів доходять висновку, що при здійсненні злиття, 

приєднання, перетворення, виникає універсальне правонаступництво. Проте, 

універсальність правонаступництва при поділі ставиться під сумнів у доктрині 

цивільного права [20, c. 22, 17, c.  45].  

 Так, О. В. Нода зазначає, що аналіз різних форм реорганізації демонструє, 

що у дійсності при реорганізації юридичної особи не завжди наявне універсальне 

правонаступництво, якщо під останнім розуміти перехід усіх прав та обов’язків 

від однієї особи до іншої, а не перехід їх певної сукупності або кремих прав та 

обов’язків... Спірним є і момент універсального правонаступництва при поділі. 

Тобто, при реорганізації здійснюється правонаступництво як таке, проте, не 

завжди універсальне. Тому, правонаступництво не може вважатись критерієм 

розмежування реорганізації та ліквідації [67, c. 52-53]. 

 Обґрунтування сингулярного правонаступництва при поділі наводиться і 

у працях С.А. Чубарова [177, с.8], Д.В. Жданова [Цит. по 19, c. 22] та ін., які 

виходять з того, що при реорганізації може мати місце правонаступництво по 

кожному конкретному зобов’язанню, а не стосовно всієї сукупності прав і 

обов’язків. На цих же позиціях стоїть і А.В. Качалова [41, с. 37-39]. 
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 Сингулярність правонаступництва при поділі зумовлюється тим, що 

новоутвореним в результаті поділу господарським товариствам – 

правонаступникам передається лише частина прав та обов’язків господарського 

товариства-правопопередника, а не всі його права та обов’язки, що притаманно 

універсальному правонаступницву. Аналогічна точка зору висловлюється О. В. 

Бакуліною [6, c. 13]. 

 І хоча наведена позиція залишається дискусійною [19, c. 23], наведене є є 

достатнім аргументом для того, щоб поставити під сумнів і факт наявності 

універсального правонаступництва під час реорганізації як підстави 

дихотомічного поділу припинення на дві форми
50

. 

 Отже, якщо більш прискіпливо формулювати дихотомічний поділ 

припинення на ліквідацію та реорганізацію, він має бути сформульований 

наступним чином. Ліквідація є формою припинення, при якій не виникає 

правонаступництва, окрім випадків, встановлених законом, за наявності яких 

виникає сингулярне правонаступництво, а реорганізація – це форма припинення, 

при якій за загальним правилом виникає універсальне правонаступнитцво, але 

при такій формі реорганізація, як поділ, виникає сингулярне правонаступництво.  

 Таким чином, критерії (універсального) правонаступництва не може 

повною мірою забезпечити “рафінований” дихотомічний поділ припинення на 

два види.  

 Власний підхід до такого поділу запропонований О.В. Нодою, яка 

пропонує розглядати реорганізацію не у зв’язку з припиненням, а у зв’язку зі 

зміною юридичної особи (як зміною правовідношення). В самому терміні 

“реорганізація” закладено методологічну основу для виявлення сутності 

юридичної особи. Реорганізація – зміна юридичної особи, а тому при її 

дослідженні в першу чергу необхіно звертати увагу не на процеси, що 

протікають ззовні юридичної особи, а на те, що відбувається в самій юридичній 

особі, у її внутряшніх відносинах. Навіть поверхово зрозуміло, що це – зміна 

                                                 
50

 Тим більше, що більшість науковців до видів реорганізації відносять і виділ, якому притаманне 

сингулярне правонаступництво. 
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правовідношення. Розмежування ліквідації та реорганізація з позиції припинення 

та зміни правовідношення відповідно [67, c. 55 – 56]. 

 Втім, такий підхід зумовлює розуміння припинення (ліквідації та 

реорганізації) як одного (єдиного) правовідношення, з чим важко погодитись, 

адже з моменту прийняття компетентним суб’єктом рішення про припинення, 

виникає система правовідносин, які складаються між різними суб’єктами: між 

учасниками та господарським товариством; між кредиторами та господарським 

товариством; між самими учасниками господарського товариства, що 

припиняється тощо. 

 На нашу думку, критерієм, який може бути покладений в основу 

розмежування припинення на два види: ліквідацію та реорганізацію є критерій 

створення нових господарських товариств - правонаступників внаслідок злиття, 

поділу, приєднання та перетворення та відсутність новостворених юридичних 

осіб-правонаступників при ліквідації.  

 Втім, на нашу думку, нагальна потреба виділення двох форм припинення 

відсутня, а припинення, з огляду на особливість кожного виду припинення 

можна розглядати через призму особливостей кожного конкретного його виду.  

 

Висновки до розділу 2 

1. Підходи до визначення правової природи припинення (реорганізації, 

ліквідації) умовно можна поділити на декілька груп: (1) припинення як 

юридичний факт; (2) припинення як процес (процедура, правова робота); (3) 

припинення як юридичний склад (складний юридичний факт); (4) 

припинення як одночасне поєднання юридичного факта та процесу 

(процедури). Втім, наведені підходи лише частково пояснюють правову 

природу припинення господарських товариств, що зумовлює пошук 

оптимальнішої юридичної конструкції, що висвітлює наведене питання. 

2. Найбільш вдалою юридичною категорією, яка розкриває зміст 

припинення господарських товариств є правовідносини, адже 

правовідносини: (1) охоплюють питання припинення господарських 
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товариств у динаміці з моменту прийняття рішення про припинення 

господарського товариства до моменту внесення запису про припинення 

господарського товариства з ЄДР та (2) правовідносини є складовим 

елементом механізма цивільно-правового регулювання. 

3. Втім, за класичного цивілістичного підходу, за межами конструкції 

правовідносин залишаються юридичні факти, що зумовлює необхідність 

розгляду припинення господарських товариств у широкому та вузьклму 

розумінні. У широкому – як системи майнових, особистих немайнових, 

корпоративних та організаційних правовідносин, що виникають на підставі 

рішення про припинення господарського товариства між учасниками 

господарського товариства, товариством, його кредиторами та державою і 

припиняються виключенням господарського товариства з єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. У вузькому – безпосередньо як юридичного факта, 

що обумовлює виключення господарського товариства з єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань і припиняє діяльність господарського товариства як суб’єкта 

права. 

4. Припинення господарського товариства як суб’єкта права здійснюється 

прибудь-якому виді припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, 

ліквідація).  

5. Окрім припинення господарських товариств de jure, існує припинення 

господарського товариства de facto, зокрема, у випадках припинення 

діяльності, яке в ряді інших правопорядків зумовлює припинення юридичної 

особи у спрощеному порядку, який не містить ознак ліквідації або 

реорганізації.  

6. Оптимальним шляхом вирішення правової невизначеності, що виникає у 

разі, якщо господарське  товариство не здійснює діяльності є запровадження 

у чинне законодавство спеціального для таких випадків виду припинення, 

якому передує “режим коми” (або “сплячий режим”), який полягає у 
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переведенні такого господарського товариства у стан, за якого таке 

господарське товариство не може здійснювати діяльності, про що міститься 

застереження у відповідному державному реєстрі, з правом поновлення 

такого господарського товариства у разі звернення його кредиторів або 

учасників. У випадку нездійснення такого звернення протягом 10 років, 

державний реєстратор здійснює запис про виключення такого 

господарського товариства з відповідного реєстру. 

7. У зв’язку із відсутністю законодавчо забезпеченої можливості 

здійснювати вплив на господарські товариства, що не здійснюють 

діяльності, таке товариство можна вважати квазіприпиненим. Іншими 

випадками квазіприпинення можна вважати втрату господарським 

товариством особового та (або) майнового субстрата.  

8. Інші правопорядки передбачають і відмінні від ліквідації та реорганізації 

види припинення юридичних осіб: припинення як наслідок застосування 

“сплячого режиму” (strike off); припинення юридичної особи у зв’язку із 

зміною її національності у спрощеному режимі тощо.  

9. Дихотомічний поділ припинення на два види: ліквідацію та 

реорганізацію на підставі правонаступництва можна поставити під сумнів, 

адже при ліквідації існує ряд випадків сингулярного правонаступництва, 

передбаченого статтями 609 ЦК України, 205 ГК України, статтею 95 ЗУ 

“Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом”, а також норми щодо субсидіарної відповідальності учасників 

повного товариства, повних учасників командитного товариства та 

відповідальність держави за зобов’язаннями господарського товариства, яке 

має достатню інституційну та операційну залежність від держави. 

10. Універсальне правонаступництво як критерій поділу припинення на види 

також видіється сумнівним з огляду на наявність сингулярного 

правонаступництва при поділі господарського товариства. 

11. Розмежування реорганізації та переведення боргу необхідно розглядати 

крізь призму необхідності надання згоди кредитора. Зокрема, переведення 
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боргу передбачає наявність згоди кредитора, а при реорганізації вимагається 

лише повідомлення кредитора. 

12.  Аналіз наукових підходів та судової практики дає підстави для 

виокремлення трьох підходів до співвідношення реорганізації та 

переведення боргу: (1) необхідність застосування до правовідносин, що 

виникають у процесі реорганізації господарського товариства, конструкції 

переведення боргу; (2) неможливість застосування конструкції переведення 

боргу у правовідносинах, що виникають у процесі реорганізації; (3) 

необхідність застосування до правовідносин, які виникають у процесі 

реорганізації господарського товариства, специфічної юридичної 

конструкції, яка не є переведенням боргу, але, разом з тим, передбачає 

надання згоди кредитора на проведення реорганізації. 

13. Неможливість застосування конструкції переведення боргу у 

правовідносинах, що виникають у процесі реорганізації, підтверджується: (1) 

різною юридичною природою норм, які регулюють перехід боргових 

зобов’язань; (2) відмінністю підстав виникнення зобов’язань у суб’єктів, які 

вступають у правовідносини; (3) наявністю універсального 

правонаступництва при припиненні юридичної особи шляхом реорганізації; 

(4) загальними принципами корпоративного права (такими як наявність волі 

у юридичної особи, належність права управління відповідною юридичною 

особою її органам на підставі частини 1 статті 97 ЦК України). 
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РОЗДІЛ 3. ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА: 

ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Рішення про припинення господарського товариства 

 Аксіоматичною для цивілістики є теза про те, що точкою відліку для 

процедури припинення юридичної особи є прийняття компетентним суб’єктом 

відповідного рішення. Зазначене твердження цілком ґрунтується на нормах 

чинного законодавства, зокрема статтях 98, 105, 106, 109, 110, 111, 132, 139, 159 

ЦК України, статтях 9, 33, 79, 80, 84, 85, 87, 88 ЗУ “Про акціонерні товариства”, 

статтях 15, 25, 30, 31, 36, 48 ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю”. 

 Питання компетентного суб’єкту прийняття рішення про припинення 

юридичної особи є одним з дискусійних питань у цивілістиці.  

 Так, дослівне відтворення частини 1 статті 105 ЦК України дає підстави 

сформулювати перелік таких компетентних суб’єктів таким чином: (1) учасники 

юридичної особи, (2) суд або (3) орган, що прийняв рішення про припинення. 

Наведений порядок визначення компетентних суб’єктів зумовив наукову 

дискусію щодо тлумачення природи органу, який прийняв рішення про 

припинення. Дискусійне питання полягає у тому, чи мається на увазі орган 

юридичної особи, який прийняв відповідне рішення чи мова може іти і про 

державний орган.  

 Підставами дискусії є текстуальне розташування такого суб’єкта як 

“орган, що прийняв рішення про припинення” окремо від іншого суб’єкта – 

учасників юридичної особи. 
51

 

 Відзначимо і те, що підґрунтя до поширювального тлумачення поняття 

такого органу є у чинному законодавстві України. Так, за змістом частини 1 

статті 48 ЗУ “Про захист економічної конкуренції”, за результатами розгляду 

справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи 
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 Додатковим аргументом можна вважати розташування наведеного суб’єкта після такого 

компетентного на прийняття відповідного рішення суб’єкта як суд, який і сам є органом держави.  
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АМКУ приймають рішення, в тому числі про примусовий поділ суб’єкта 

господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку
52

.  

Норми щодо запобігання монопольному становищу окремих суб’єктів 

господарювання містить і ГК України. Зокрема, частина 2 статті 40 ГК України 

встановлює, що з метою запобігання монопольному становищу окремих 

суб’єктів господарювання на ринку, зокрема, реорганізація та ліквідація суб’єкта 

господарювання здійснюються за умови одержання на це згоди АМКУ. Зазначені 

дії можуть вважатись концентрацією, а підстави для надання згоди на 

концентрацію суб’єктів господарювання встановлюються законом. 

Частина 3 статті 40 ГК України встановлює правила примусового поділу 

суб’єкта господарювання у разі встановлення факту зловживання монопольним 

становищем на ринку. При цьому, право на прийняття рішення про примусовий 

поділ такого суб’єкта господарювання надається безпосередньо АМКУ, а для 

суб’єкта господарювання встановлюється обов’язок виконання такого рішення у 

визначений АМКУ строк. Останній не може бути меншим за 6 місяців. 

Частина 4 статті 40 ГК України визначає випадки, за яких застосування 

процедури примусового поділу не здійснюється: (1) неможливість 

організаційного або територіального відокремлення підприємств або 

структурних підрозділів; (2) наявність тісного технологічного зв’язку 

підприємств, структурних підрозділів, якщо частка внутрішнього обороту в 

загальному обсязі валової продукції підприємства (об’єднання тощо) становить 

не менше тридцяти відсотків. 

Про певні дискреційні повноваження суб’єкта господарювання, що 

зловживає монопольним становищем, йдеться у частині 5 зазначеної статті. 
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 При цьому, за логікою зазначеного нормативного положення, спочатку необхідно прийняти рішення 

про визнання суб’єкта господарювання таким, що займає монопольне (домінуюче) положення на ринку 

та рішення про припинення порушення законодавства у сфері економічної конкуренції. В той же час, за 

змістом цитованої норми, це – різні за змістом рішення, передбачені різними пунктами частини 1 статті 

48 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, тобто, видається, що норми мають 

альтернативний характер. Водночас, застосування поділу як способу порушення припинення 

відповіднх порушень має бути, щонайменше, наслідком визнання такого суб’єкта таким, що займає 

монопольне (домінуюче) становище. 
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Зокрема, реорганізація монопольного утворення, що підлягає примусовому 

поділу, здійснюється на розсуд суб’єкта господарювання за умови усунення 

монопольного становища цього утворення на ринку. Тотожні норми містяться у 

статті 53 Закону України “Про захист економічної конкуренції” [124]. Водночас, 

окрім норм щодо права АМКУ прийняти рішення про примусовий поділ, а також 

права здійснювати такий поділ на власний розсуд, механізму забезпечення 

взаємодії між АМКУ та відповідним суб’єктом господарювання не 

запроваджено, що, на нашу думку, суттєво ускладнює можливість застосування 

зазначеної процедури, зокрема, з огляду на вимоги частини 2 статті 19 

Конституції України, яка вимагає від державного органу чіткого слідування 

встановленим законодавчим нормам. 

 Частина 2 статті 45 ГК України передбачає, що, зокрема, порядок 

реорганізації та ліквідації суб’єктів підприємництва окремих організаційних 

форм визначається зазначеним кодексом та іншими законами. 

 Рішення “відповідних державних органів” як підстава злиття, приєднання, 

поділу та перетворення встановлена статтею 106 ЦК України. 

 Стаття 53 ЗУ “Про захист економічної конкуренції” є спеціальною 

нормою, яка покликана врегулювати питання такого примусового поділу. 

Зазначена вже норма оперує поняттям “зловживання” монопольним 

(домінуючим) положенням на ринку та передбачає, що застосування процедури 

примусового поділу є правом органів АМКУ, відтак, можна дійти висновку, що 

таке право має здійснюватись на розсуд органу АМКУ, що розглядає відповідну 

справу про порушення законодавства у сфері економічної конкуренції. Частина 2 

зазначеної статті вказує на обставини, за яких такий поділ не здійснюєтся. 

Частина 3 встановлює, що рішення органів АМКУ про примусовий поділ 

підлягає виконанню у встановлений строк, який не може бути меншим шести 

місяців. Частина 4 використовує замість використовуваного вище терміну 

“поділ” поняття “реорганізація” та передбачає, що така реорганізація 

здійснюється на розсуд суб’єкта, що підлягає реорганізації за умови, що 

монопольне (домінуюче) становище буде усунуто.  
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 Питання здійснення примусового поділу є вельми дискусійними у 

сучасній правовій доктрині, хоча практика застосування такої процедури є дуже 

невеликою. Так, у юридичній літературі згадується лише один випадок 

здійснення примусового припинення у формі поділу на підставі рішення 

Донецького територіального відділення Антимонопольного комітету України у 

1996 році, яким було зобов’язано акціонерне товариство-монополіста припинити 

правопорушення, вчинене у формі зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку та здійснити поділ відповідного акціонерного товариства 

[12]. 

 Дискусії з приводу зазначеного способу примусового припинення 

стосуються здебільшого його правової природи, а саме належності до заходів 

відповідальності [18, с. 35], заходів захисту [67, c. 67], адміністративних стягнень 

[67, c. 68].  

 Не вдаючись до глибокого аналізу перелічених понять, маємо зазначити, 

що диспозиція норми статті 53 ЗУ “Про захист економічної конкуренції” 

щонайменше дає підстави вважати, що застосування примусового поділу є 

формою реакції на правопорушення з боку юридичної особи, яка підлягає такому 

поділу. Крім того, стаття 53, яка врегульовує примусовий поділ міститься у 

роділі VIII зазначеного законодавчого акту, який має назву “Відповідальність за 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції”.  

 На нашу думку, незасосовність норм антимонопольного законодавства 

щодо примусового поділу, зумовлюється, зокрема, відсутністю виваженого та 

чіткого механізму правового застосування відповідних повноважень АМКУ.  

 Аналогічні думки вислювлювались Ю. М. Юркевичем, який доходить 

висновку про неможливість виконання рішення Антимонопольного комітету 

України про примусовий поділ без звернення до суду, оскільки чинним 

законодавством не передбачено порядку примусового виконання рішень  

зазначеного державного органу [193]. 

 У зв’язку із цим слід погодитись із думкою О. М. Зубатенко, яка вважає, 

що примусова реорганізація суб’єкта господарювання повинна проводитись 
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лише на підставі рішення суду за позовами уповноважених державних органів 

виконавчої влади, а не на підставі безпосередніх рішень цих органів [36]. 

 При цьому, на нашу думку досить обґрунтованим видається законодавче 

регулювання аналогічних норм цивільним зконодавством Російської Федерації, у 

якому рішення про примусовий поділ, виділ та ліквідацію може прийняти суд на 

підставі звернення антимонопольних органів
53

.  
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 А.В. Габов докладно аналізує процедуру примусового поділу на підставі порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції у РФ. Певна спільність у першопочаткових нормах регулювання 

зазначених відносин в Україні і у РФ обумовлювалась, в першу чергу, особливостями історичного 

розвитку України та РФ. Так, в подальшому аналогічні наведеним вище українським нормам, норми 

російського законодавства продовжили трансформацію. По-перше, змінилась нормативна підстава для 

прийняття рішення органами антимонопольного комітету. Порушення відповідного законодавства 

обов’язково мало мати характер систематичного. Під систематичним порушенням розумілось 

здійснення таких порушень протягом трьох років. Наступні зміни мали ще більш принциповий 

характер. Чинний Федеральний Закон “Про захист конкуренції” містить положення про примусову 

реорганізацію шляхом поділу та виділу, а також примусову ліквідацію. Конструкція такого 

примусового припинення передбачає звернення антимонопольного комітету до судових органів з 

відповідними позовними вимогами. Підставами звернення до суду є обмеження конкуренції або 

можливе обмеження конкуренції в результаті створення комерційної організації без дотримання 

порядку погодження такого створення органами антимонопольного комітету. Аналогічні наслідки 

встановлюються для тих комерційних організацій, які зобов’язані здійснювати повідомлення органів 

АМК про визначені російським законодавством дії та не здійснили такого повідомлення. Судовий 

порядок прийняття рішення про примусовий поділ запроваджено і в разі систематичного здійснення 

монополістичної діяльності, не санкціонованої у встановленому законом порядку. Для звернення до 

суду з такою вимогою органи АМК зобов’язані погодити таке звернення з Центральним Банком РФ. 

Норми примусового поділу врегульовані також ст. 25 Федерального Закону “Про електроенергетику”, 

яка передбачає підставою такого поділу “неодноразове зловживання домінуючим та (або) виключним 

положенням, в тому числі здійснення таким суб’єктом маніпулювання цінами на оптовому та 

роздрібних ринках або іншої монополістичної діяльності”. Примусова реорганізація передбачена ст. 17 

ФЗ “Про неспроможність кредитних організацій” за вимогою Центрального Банку Росії [18, c. 27-30]. 

Зазначені питання врегульовуються ст. 57 ЦК, а також спеціальним законодавстом. Передбачено такий 

“ліквідаційний орган” як зовнішній керуючий. Такого керуючого призначає суд, який і доручає 

зовнішньому керуючому здійснити припинення такої юридичної особи. З моменту призначення до 

зовнішнього керуючого до нього переходять повноваження по управлінню відповідною юридичною 

особою. Зовнішній керуючий виступає від імені ЮО у суді, складає розподільний баланс та передає 

його на розгляд суду разом з установчими документами юридичної особи, що створюються в процесі 

реорганізації. Затвердження судом зазначених документів є підставою для здійснення державної 

реєстрації новостворюваних юридичних осіб. Спеціальним законодавством врахована також інша 

форма застосування конструкції зовнішнього керуючого не одночасно із прийняттям судом рішення 

про примусовий поділ, але в тому разі, якщо примусова реорганізація, рішення щодо якої прийнято 

судом, не здійснюється у встановлені таким рішенням строки. Така процедура призначення 

зовнішнього керуючого здійснюється на підставі додаткового позову уповноваженого державного 

органу [18, c. 30-33]. Якщо звести це регулювання до чіткої формули, воно уособлюється у таку низку 

дій: (1) зобов’язання по поділу покладаються на учасників (засновників акціонерів) юридичної особи, 
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 На нашу думку, така процедура дозволяє врахувати інтереси самого 

господарського товариство, яке підлягає поділу та дає можливість виконати 

норми антимонопольного законодавства за допомогою механізму державного 

примусу, тобто, забезпечує нормальний цивільний оборот.  

 Троїстість суб’єктів, уповноважених на прийняття рішення про 

припинення пояснюється і іншим чином. Так, А.В. Габов пояснює таку троїстість 

специфікою різних юридичних осіб, а саме: засновник приймає рішення про 

ліквідацію юридичної особи, щодо якої в нього є речові права; учасники 

приймають рішення про ліквідацію господарських товарист; щодо всіх інших 

юридичних осіб рішення про ліквідацію приймають їх органи у відповідністю з 

їх повноваженнями, встановленими законом або статутом [18, c. 89]
54

. 

 На нашу думку плутанина понять у тлумачення частини 1 статті 105 ЦК 

України є наслідком прийняття рішень у сфері законодавчої техніки. Так, орган, 

що прийняв рішення про припинення юридичної особи винесено в кінець 

переліку з тих підстав, що іменник “орган” ускладнений дієприсловниковим 

оборотом. 

 Опосередковано такий висновок підтверджується статтею 110 ЦК 

України, відповідно до якої компетентним суб’єктом прийняття рішення про 

ліквідацію юридичної особи можуть бути (1) учасники юридичної особи або її 

орган, уповноважений на це установчими документами або (2) суд. 

 Порядок прийняття рішення учасниками юридичної особи або її органом, 

уповноваженим на це установчими документами конкретизується в залежності 

від виду господарського товариства. 

 Так, відповідно до частини 1 статті 121 ЦК України управління 

діяльністю повного товариства здійснюється за спільною згодою всіх 

                                                                                                                                                                     
щодо якої приймається таке рішення, і встановлюється строк проведення поділу; (2) у випадку, якщо в 

зазначений строк результат не досягається (поділ не проводится), антимонопольний орган звертається 

до суду, а суд призначає зовнішнього управляючого [28, c. 93]. 
54

 Можна погодитись з пошуком пояснення використання різних термінов для пояснення самоліквідації 

юридичної в особі різних компетених органів з певними зауваженням, які будуть розглянути вище. 
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учасників. Засновницьким договором
55

 товариства можуть бути передбачені 

випадки, коли рішення приймається більшістю голосів учасників. 

 Наведена норма конкретизована у статті 68 ЗУ “Про господарські 

товариства”, відповідно до якої ведення справ повного товариства здійснюється 

за загальною згодою всіх учасників (частина 1). Ведення справ товариства може 

здійснюватися або всіма учасниками, або одним чи кількома з них, які 

виступають від імені товариства. В останньому випадку обсяг повноважень 

учасників визначається дорученням, яке повинно бути підписано рештою 

учасників товариства (частина 2). Якщо в засновницькому договорі 

визначаються декілька учасників, які наділяються повноваженнями на ведення 

справ товариства, то передбачається, що кожен з них може діяти від імені 

товариства самостійно. В засновницькому договорі може бути відзначено, що 

такі учасники мають право вчиняти відповідні дії лише спільно (частина 3). 

Цитованою статтею також передбачено, що повноваження учасника на ведення 

справ товариства припиняються повністю або частково з припиненням самого 

товариства у зв’язку з відмовою учасника від доручення чи скасуванням 

доручення на вимогу хоча б одного з решти учасників (частина 5).  

 Системне тлумачення наведених норм та статтей 104, 105 та 110 ЦК 

України дає підстави вважати, що рішення про припинення повного товариства 

приймається учасниками такого товариства за спільною згодою. 

 Загальні питання управління командитним товариством врегульовані 

статтею 136 ЦК України. Означеною нормою передбачено, що управління 

діяльністю командитного товариства здійснюється повними учасниками у 

порядку, встановленому цим Кодексом для повного товариства (частина 1). 

Вкладники не мають права брати участі в управлінні діяльністю командитного 

товариства та заперечувати проти дій повних учасників щодо управління 

діяльністю товариства. Вкладники командитного товариства можуть діяти від 
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 Який є установчим документом повного товариства відповідно до статті 4 ЗУ “Про господарські 

товариства” та статті 120 ЦК України. 
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імені товариства тільки за довіреністю (частина 2). Аналогічні правила 

встановлені статтею 81 ЗУ «Про господарські товариства». 

 Отже, рішення про припинення командитного товариства приймається 

повними учасниками командитного товариства.  

 Відповідно до пункту 13 частини 2 статті 30 ЗУ “Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю” до компетенції загальних зборів 

учасників відповідних товариств віднесено прийняття рішень про виділ, злиття, 

поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з 

припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення 

товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації 

майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження 

ліквідаційного балансу товариства.  

 Пунктами 3-4 частини 2 статті 36 ЗУ “Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю” конкретизує, що наведені рішення можуть бути 

прийняті загальними зборами учасників товариства шляхом опитування, якщо 

інше не встановлено статутом такого товариства.  

 Загальні збори учасників товариства є вищім органом товариств з 

обмеженою та додатковою відповідальністю на підставі частини 1 статті 29 

цитованого закону. 

 Відтак, рішення про припинення товариств з обмеженою та додатковою 

відповідальністю приймається вищім органом відповідних товариств – 

загальними зборами учасників.  

 Правила прийняття рішення про припинення для акціонерних товариств 

встановлені статтею 159 ЦК України. Частина 1 наведеної статті передбачає, що 

загальні збори акціонерів є вищім органом акціонерного товариства. Частина 2 

відносить рішення про ліквідацію товариства до виключної компетенції 

загальних зборів акціонерів. Частина 4 цитованої норми встановлює, що р 

ішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менш як у 3/4 

голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, зокрема, щодо ліквідації 

товариства, окрім випадків, встановлених законом та питань, передбачених 
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законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних 

товариств. 

 Пунктом 23 частини 2 статті 33 ЗУ «Про акціонерні товариства» 

прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, 

передбаченого частиною четвертою статті 84 наведеного закону, про ліквідацію 

товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків 

ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після 

задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу віднесено 

до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.  

 Частиною 3 наведеної статті конкретизовано, що повноваження з 

вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не 

можуть бути передані іншим органам товариства. 

 Таким чином, рішення про пприпинення акціонерного товариства 

приймаеться вищим органом такого товариства – загальними зборами 

акціонерів.  

 Втім, кваліфікація рішення учасників або органу юридичної особи, 

уповноваженого на прийняття рішення про припинення в якості підстави 

припинення є дискусійним. Хоча зазначений підхід є в цілому усталеним в науці 

цивільного права, критика рішення загальних зборів в наведеному контексті 

зустрічається у юридичній літературі. 

 Так, О.В. Нода відзначає, що саме поняття підстав добровільної
56

 

ліквідації
57

 є внутряшньо суперечливим з тих підстав, що єдиною підставою 

добровільної ліквідації можна вважати рішення загальних зборів юридичної 

особи, водночас, формальне закріплення такої підстави у відповідних нормах 

                                                 
56

 На нашу думку, доцільнішим є використання терміну припинення на підставі рішення учасників або 

компетентного органу юридичної особи або самоліквідація з тих підстав, що термін добровільна 

ліквідація протиставляється примусовій, а про недоцільність застосування терміну примусова 

ліквідація йшлося вище. Водночас, з огляду на розповсюдженість застосування означеного терміну 

розповсюджене у цивілістиці і подекуди зустрічається у законодавстві (наприклад, стаття 48 ЗУ “Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”) для здійснення коректного цитування 

обидва терміни використовуватимуться в даному дослідженні.  
57

 Хоча в даному дослідженні аналізується ліквідація, зазначені аргументи можна застосувати і для 

припинення в цілому. 
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цивільного законодавства не розкриває дійсної правової природи того, що 

відбувається в якості “відлікової точки” для ліквідації. На думку дослідниці 

основою добровільної ліквідації юридичної особи є юридичний акт (правочин) 

як правомірна дія, спеціально спрямована на досягнення певних юридичних 

наслідків [67].  

 В свою чергу, відповідно до класичного вчення про юридичні факти у 

цивільному праві юридичні акти поділяються на односторонні правочини та 

багатосторонні. Аналіз підстав добровільної ліквідації юридичних осіб різних 

організаційно-правових форм юридичних осіб демонструє, що підставою 

добровільної ліквідації можуть бути і односторонні, і двосторонні правочини. 

Так, для юридичних осіб, які діють на підставі засновницького договору 

ліквідація є розірванням відповідного договору або правочином – договором між 

учасниками відповідної юридичної особи, а юридичні особи, які діють на підставі 

статуту – рішенням учасників (а не рішенням загальних зборів як органу 

юридичної особи).  

 Варто зазначити, що обидві тези автор обґрунтовує згодою усіх учасників 

відповідних господарських товариств, необхідною для прийняття рішення про 

ліквідацію, водночас, доходить різних висновків щодо правової природи такого 

рішення. Тобто, в одному випадку згода всіх учасників господарського 

товариства (повне товариство та товариство з обмеженою відповідальністю) 

розглядається у якості розірвання засновницького договору, що на думку автора, 

тотожне само по собі договору про розірвання, а в іншому випадку – рішенням 

всіх учасників, але не органу господарського товариства (акціонерне товариство) 

[67, c. 63-68]. 

 Таким чином, правова природа рішення про ліквідацію ставить в 

залежність від форми рішення про утворення (засновницький договір або статут) 

відповідного товариства, що з певною долею умовності може пояснити суть 

самого рішення про ліквідацію. Втім, на нашу думку така розрізненість не можна 

вважати дійсно обґрунтованою, адже форма рішення про створення 
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господарського товариства є другорядним питанням, яке залежить в тому числі і 

від історичних традицій, аналіз яких здійснювався вище. 

 Cумнівною є кваліфікація добровільної ліквідації товариств з обмеженою 

(додатковою) відповідальністю в якості розірвання засновницього договору [67, 

c. 65] з огляду на те, що установчим документов товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю є статут на підставі частини 1 статті 10 ЗУ “Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”. Договір же про 

створення товариства
58

 хоча і може бути укладений у разі необхідності 

визначення взаємовідносин між кількома засновниками відповідних товариств, 

проте такий договір діє до дня державної реєстрації товариства, якщо інше не 

встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання (частина 2 статті 10). 

 Крім того, на нашу думку, в юриспруденції важливим є поєднання форми 

та змісту. Формалізація підстави припинення у вигляді такого формулювання як 

“рішення загальних зборів” дозволяє чітко визначити процедуру прийняття 

відповідного рішення, що, на нашу думку, зменшує ризик порушення прав 

самого товариства, його акціонерів та кредиторів та слугує меті встановлення 

стабільного цивільного обороту.   

 Таким чином, підставою припинення господарського товариства є 

рішення компетентного суб’єкта, яким може бути суд або саме господарське 

товариство в особі його учасників для повного товариства, повних учасників для 

командитного товариства, загальних зборів учасників для товариства з 

обмеженою та товариства з додатковою відповідальністю та загальних зборів 

акціонерів для акціонерного товариства. 

 Додамо, що внутрішні протиріччя, про які зазначала О. В. Нода можна 

усунути шляхом розмежування двох суміжних понять – підстави припинення та 

підстави прийняття рішення про припинення, які часто змішуються та стають 

підставами наукових дискусій.  

                                                 
58

 Договір про створення товариства – термін, яким у ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю замінено чинний до того термін засновницький договір”. 
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 Саме таке розмежування допоможе усунути штучни й поділ аналогічних 

юридичних понять. Зокрема, мова іде про принципово різний підхід до 

розуміння правової природи підстав добровільної та примусової ліквідації 

юридичних осіб. Так, вважається, що критерієм розмежування добровільного та 

примусового припинення є (1) суб’єкт прийняття відповідного рішення та (2) 

підстави його прийняття.  

 Підставою добровільного припинення є прийняття рішення про 

припинення.  Питання підстав примусового припинення вважається 

неоднозначним у науці цивільного права. Втім, підставою примусового 

припинення є також рішення компетентного суб’єкта – суду. Важливо додати, 

що принципових відмінностей в контексті наявності рішення компетентного 

суб’єкту як точки відліку немає. Принципова відміннсть у наведених рішеннях 

полягає у підставності для суду або відсутності вимоги про наявність підстав для 

рішення про припинення у добровільному порядку. При цьому, обидва рішення 

захищаються презумпцією правомірності і в разі порушення процедури їх 

прийняття можуть бути оскаржені у судовому порядку. Тобто, різними є 

передумови прийняття рішення компетентним суб’єктом, тобто його власні 

підстави.  

 У зв’язку з наведеним логічним видається розмежування припинення не на 

добровільне та примусове, а на припинення на підставі рішення учасника або 

уповноваженого юридичною особою органу та на припинення на підставі 

рішення суду як це і закладено у чинному ЦК України.  

 Таке розмежування допоможе уникнути плутанини з поняттям підстав 

примусової ліквідації, яке застосовується і до самого рішення суду і до підстав 

його прийняття. 

 Зауважимо, що у доктрині цивільного права можна виокремити три 

основних підходи до розуміння підстав примусового припинення: (1) підстава 

припинення – рішення компетентного органу (суду), (2) підстава припинення – 

склад цивільно-правового порушення [67, c. 80], (3) підстава припинення – 

порушення цивільно-правових норм [67, c. 81]. 
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 Другий та третій підходи зумовлюються розумінням правової природи 

припинення на підставі рішення суду як міри відповідальності або санкції.  

 Законодавчим підґрунтям такого тлумачення припинення господарського 

товариства на підставі рішення суду є частина 1 статті 239 ГК України, яка до 

переліку адміністративно-господарських санкцій відносить ліквідацію суб’єкта 

господарювання. В свою чергу, стаття 217 ГК України кваліфікує господарські 

санкції (зокрема, і адміністративно-господарські) в якості правового засобу 

відповідальності у сфері господарювання.  

 Додамо, що застосування ліквідації суб’єкта господарювання як 

адміністративно-господарської санкції врегульовано статтею 247 ГК України. 

Водночас, наведена стаття має бланкетний характер та містить правило, що у 

випадках, встановлених законом, до суб'єкта господарювання може бути 

застосовано адміністративно-господарську санкцію у вигляді його ліквідації за 

рішенням суду. 

 Тобто, попри формальне визначення ліквідації суб’єкта господарювання 

санкцією у випадках, встановлених законом, ГК України не містить механізму 

реалізації такого підходу. Зауважимо, що, на нашу думку, наведене положення є 

рудиментом радянського права, яке передбачало можливість розпорядчого 

порядку ліквідації, в тому числі, в якості адміністративної санкції.  

 Таким чином, законодавчих підстав віднесення ліквідації господарських 

товариств на підставі рішення суду до відповідальності, немає.  

 Додамо, що передбачені чинним ЦК України підстави прийняття рішеня 

про припинення господарського товариства в судовому порядку об’єднує той 

факт, що вони не містять таких необхідних елементів складу цивільно-правового 

правопорушення як наявність шкоди майновим або особистим немайновим 

правам, та, відповідно, причиново-наслідкового зв’язку між протиправною 

діяльністю та такою шкодою [67, c. 81]. 

 До того ж, що наслідки цивільного правопорушення полягають у 

порушенні належного комусь суб’єктивного права, а випадки ліквідації як міри 

відповідальності не мають зазначених наслідків [67, c. 87]. 
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 Додамо і про “охорону” обох видів рішень про припинення 

господарського товариства (рішення учасників або компетентного органу 

господарського товариства та рішення суду) презумпцією їх правомірності. 

Безумовним є твердження про необхідність наявності визначених законом 

підстав для прийняття рішення про припинення на підставі рішення суду, втім, 

рішення про припинення юридичної особи, прийняте самим товариством також 

має відповідати формальним вимогам, встановленим законом.  

 Так, А.В. Габов зазначає про недостатність “голого” або “беззмістовного” 

рішення про ліквідацію
59

, тобто рішення, в якому б зазначалось лише про факт 

ліквідації юридичної особи без призначення ліквідатора (ліквідаціної комісії) або 

покладення відповідних функцій на органи управління юридичної особи, а також 

без зазначення строку ліквідації [17, c. 93]. 

 Важливо додати і про можливість певних обмежень у прийняття рішення 

про ліквідацію, про які не йдеться у загальних нормах цивільного законодавства. 

Мова іде, зокрема про частину 6 статті 104 ЦК України. Тобто, такі обмеження 

можуть стосуватись недостатності коштів для задоволення вимог кредиторів та, 

відповідно, зумовлювати ліквідацію в процедурі неспроможності 

 Інколи у якості обмеження трактуються процедурні норми, що 

стосуються самого порядку (умов) прийняття відповідного рішення. Наприклад, 

норми, що врегульовують кворум, достатній для прийняття рішення про 

припинення [17, c. 94]. 

 Зрозуміло, що зазначені обмеження не можна вважати підставами 

прийняття рішення про припинення, проте іх наявність та необхідність 

дотримання теж певним чином наближає обидві процедури прийняття рішення 

про припинення.  

 Додамо, що деякі науковці вважають, що можна дійти висновку про 

необхідність наявності підстав для прийняття рішення про припинення 

учасниками або компетентним органом господарського товариства. Мова 
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 Що справедливо і для інших форм припинення. 
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іде про такі випадки як закінчення строку, на який була створена юридична 

особа та досягнення мети, для якої її було створено. 

 Так, за змістом пункту 1 частини 1 статті 110 ЦК України юридична особа 

в особі її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це 

установчими документами приймає рішення про ліквідацію, зокрема, і у зв’язку 

із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням 

мети, для якої її створено.  Аналогічні норми встановлені статтею 88 ЗУ “Про 

акціонерні товариства”, яка кваліфікує ліквідацію у наведених випадках в якості 

добровільної. 

 Відзначимо, що дискусію з приводу спливу строку, на яке створювалась 

юридична особа та досягнення мети, задля якої вона створювалась можна 

вважати класичною у науці цивільного права. 

 Так, якщо систематизувати відповідні наукові підходи, можна виокремити 

три основних підходи: (1) сплив строку та досягнення мети є примірним 

переліком (зразком) підстав прийняття добровільного рішення про ліквідацію 

[67, c. 62-63]; (2) сплив строку та досягнення мети є самостійними підставами 

для ліквідації господарського товариства [67, c. 63]; (3) сплив строку та 

досягнення мети є частиною юридичного складу, необхідного для настання 

наслідку у вигляді ліквідації господарського товариства.  

 А.В. Габов, який виокремлює зазначені обставини в якості окремих 

підстав добровільної ліквідації. Проте, дослідник уточнює, що досягнення мети 

та сплив строку “поглинаються” наявністю рішення ЮО, чим підтверджує нашу 

позицію. [17, c. 83] 

 Варто відзначити, що хоча А.В. Габов формально відносить зазначені 

обставини до підстав добровільної ліквідації, а О.В. Нода такий підхід критикує, 

обидва дослідники доходять аналогічних висновків в частині необхідності 

наявності рішення загальних зборів для початку процедури ліквідації. Так, О.В. 

Нода зазначає, що підставою добровільної ліквідації може бути виключно 

рішення засновників або органу юридичної особи, висловлена у встановленому 

законом порядку [67, c. 64]. 
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 Як зазначалось, в юридичній літературі висловлюється і третя точка зору, 

відповідно до якої сплив строку та досягнення мети, для здійснення якої 

створювалась юридична особа сприймаються (у сукупності з рішенням самої 

юридичної особи про ліквідацію) через призму юридичного складу, а ліквідація 

може розпочатись лише після повної реалізації цього складу. Підставою 

прийняття рішення про ліквідацію є фактична обставина, встановлена законом, 

яка обумовлює прийняття рішення про ліквідацію [146, с. 18, c. 88], з чим в 

повній мірі погодитись важко, адже розвиваючи таку логіку можна дійти 

висновку, що у тому випадку, якщо юридична особа створена на певний строк 

або установчий документ юридичної особи містить певну мету, то, до моменту 

настання відповідного строку або досягнення згаданої мети, юридична особа не 

може бути ліквідована в принципі. 

 Ще категоричніше висловлюється І. В. Спасібо-Фатєєва, яка зазначає, що 

вищому органу, який прийняв рішення про ліквідацію, потрібно доводити 

необхідність прийняття такого рішення у разі відсутності встановлення в 

установчих документах випадків добровільної ліквідації чи визначеної законом 

підстави [78, c. 53]. 

 Дуже влучно, на наш погляд, з цього приводу висловився В. Вітрянський, 

який зазначив, що перелік підстав в звичайному порядку є відкритим. В 

кінцевому разі, засновники (учасники) юридичної особи вільні ліквідувати її у 

будь-який момент як їм забажається. Законодавця ж має хвилювати лише 

дотримання встановленого ними порядку ліквідації [17, c. 84]. 

 Таким чином, складно підтримати позицію деяких науковців щодо 

можливості застосування концепція автоматичної ліквідації господарського 

товариства у таких випадках
6061

.  
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 Концепція автоматичної ліквідації передбачає, що при настанні обставин, які аналізувались вище, яка 

пов’язується не з прийняттям відповідного рішення, а з настанням певних юридичних фактів, 

пропонується О.М. Зубатенко та О. В. Титовою [Цит. По 79, c. 54-55] 
61

 Недоцільність концепції «атоматичної ліквідації» витікає і з позиції, висловленої В.С. Щербиною, 

який відносить такі підстави ліквідації суб’єкта господарювання, як закінчення строку, на який він 

створювався та досягнення мети, заради якої йог обуло створено до такого етапу припинення суб’єкта 

господарювання, як «прийняття рішення про ліквідацію суб’єкта господарювання» [185, c. 49].  
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 Додамо, що дискусія навколо зазначених підстав ліквідації юридичних 

осіб стосується не лише можливості їх застосування в якості підстав 

автоматичної ліквідації, а і у визначенні їх правової природи. Так, П.О. Повар 

пропонує відносити випадки ліквідації на підставі спливу строку, на який 

створювалось підприємство, а також досягнення його мети до випадків 

вимушеної ліквідації підприємств [78, c. 58].  

 Зауважимо, що концепція вимушеної ліквідації не нова для цивілістики
62

.  

 Зазначена конструкція є одним з суперечливих питань, які не знаходять 

єдиного вирішення в науці цивільного права. Вимушеною ліквідацію вважають 

таку ліквідацію, яку за її правовою природою у чистому вигляді важко віднести і 

до примусової, і до добровільної ліквідації, адже вона містить ознаки обох її 

видів. Маються на увазі ті випадки, коли обов’язок ліквідації виникає, проте 

покладається безспосередньо на саму юридичну особу. Ознаки примусової 

ліквідації вбачаються в тому, що така ліквідація пов’язується із обов’язком, який 

виникає на підставі законодавчих приписів. Ознаки добровільної ліквідації 

знаходять свій вияв в тому, що безпосередьної підставою для початку 

ліквідаційної процедури в таких випадках слугує рішення самої юридичної особи 

в особі її компетентних органів. Проблемним питанням такої ліквідації є питання 

застосування до неї примусу держави [18, c. 79].  

 П.О. Повар вимушеною ліквідацією називає такі випадки добровільної 

ліквідації, коли закон передбачає обов’язок підприємства прийняти рішення про 

ліквідацію та уточнює, що такі випадки можна назвати «добровільно-

вимушеною» ліквідацією. Дослідник також вважає, що при вимушеній ліквідації 

волевиявлення суб’єкта при прийнятті ним рішення про добровільну ліквідацію 

                                                                                                                                                                     
Водночас, «прийняття рішення про ліквідацію господарського товариства» не тотожно «прийняттю 

рішення про ліквідацію господарським товариством». 

Якщо аналізувати правову природу припинення господарського товариства на підставі рішення суду, 

можна зазначити, що, як правило, це – реакція на порушення законодавства (або статутних документів 

господарського товариства). 
62

 Додамо, що сам факт наявності пропозицій виокремлення додаткових конструкцій припинення сью 

дженеріс також свідчить про факт доцільності розмежування процедури иприпинення дихотомічно на 

підставі рішення суду та на підставі прийняття рішення учасниками або уповноваженим органом. 
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виявляється скорегованим публічним інтересом, втіленим у зобов’язуючій нормі 

законодавства [ 78, с. 52-53]. 

 Наведені вище підходи визначають місце вимушеної ліквідації як виду 

добровільної ліквідації
63

. Варто зазначити, що у науці є і інший підхід, 

відповідно до якого вимушена ліквідація розглядається в контексті примусової. 

Так, В.В. Ровний вводить загальне для вимушеної та примусової ліквідацій 

поняття “недобровільної” ліквідації та зазначає, що суд може покласти обов’язок 

ліквідації за засновників (учасників) такої юридичної особи або на її орган. При 

здійсненні зазначеними особами зазначеного обов’язку ліквідація є вимушеною, 

у всіх інших випадках суд призначає ліквідатора сам, а ліквідація в такому 

випадку є примусовою [25, c. 226]. 

 А.В. Габов зазначає, що вимушенність виникає тоді, коли настає 

юридичний факт, який зобов’язує (створює обов’язок) учасників (засновників) 

або компетентних органів юридичної особи прийняти рішення про ліквідацію. 

Дослідник уточнює, що модель вимушеної ліквідації, яка закладена законом, 

виглядає наступним чином: (1) виникає юридичний факт, який є підставою для 

прийняття рішення про ліквідацію, тобто виникає обов’язок за законом прийняти 

відповідне рішення; (2) якщо товариство в особі своїх органів протягом 

встановленого строку (або розумного строку) не приймає рішення, то сплив 

такого строку створює склад правопорушення, який є підставою для 

пред’явлення вимоги про примусову ліквідацію до суду
64

. 
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 Про конструкцію, за якої «у деяких випадках закон зобов’язує ЮО розглянути питання про 

ліквідацію” зазначають Н.С. Кузнєцова та А.С. Довгерт, проте не надають зазначеній конструкції 

визначення та уточнюють, що зокрема, така вимога встановлена у випадку, якщо вартість чистих 

активів товариства стає меншою за визначений законом мінімальний розмір статутного капіталу 

товариства (статті 144 та 155 ЦК України) [55, c. 207]. 
64

 Додамо, що Габов до підстав вимушеної ліквідації відносить не закінчення строку, на який 

створювалась юридична особа та досягнення мети для якої вона створювалась. Наведені підстави 

кваліфікуються ним в якості підстав добровільної відповідальності. Габов називає такі випадки 

вимушеної ліквідації: (1) ліквідація ТОВ, якщо по закінченню другого та кожного наступного 

фінансового року вартість чистих активів товариства стане меншою за мінімальний розмір статутного 

капіталу, встановленого законом на дату державної реєстрації товариства; (2) ліквідація акціонерного 

товариства, якщо вартість чистих активів товариства стане меншою його статутного капіталу у 

випадках, встановлених законом. Важливо додати, що А.В. Габов висловлює зауваження, що зазначені 
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 Для розуміння самої наявності наведених підстав у чинному законодавсті, 

а також їх правової природи необхідно звернутись до історичного контексту 

наведеного питання.  

 Вперше зазначені підстави були закріплені в якості підстав припинення 

товариств за часів дореволюціного права, коли конструкція юридичної особи 

розумілась через призму договору (угоди) між засновниками та створена 

юридична особа не мала яскраво виражених рис суб’єкта права (тим більше – 

реального суб’єкта права). Тому припинення юридичної особи, а, як зазначалось, 

ліквідація та інші форми припинення не підлягали виокремленню тлумачились 

саме як припинення договору та не пов’язувалось із припиненням суб’єкта права 

(тим більше, не могло мати місця аналогій зі смертю іншого учасника цивільного 

обороту – фізичної особи).  

 Такий підхід видавався справедливим і під час збереження зазначених 

норм припинення під час дії радянського права, адже саме ці підстави 

припинення були характерними для припинення повних товариств та товариств 

на вірі, підставою дії яких був договір, а не статут. Тобто, конструкція 

                                                                                                                                                                     
порядок вкладається в розуміння конструкції примусової ліквідації, а наведених особливостей 

недостатньо для створення додаткового самостійного виду (режиму) ліквідації [17, c. 80-81]. 

П.О. Повар до випадків вимушеної ліквідації, зокрема, відносить такі підстави, як: (1) ліквідація 

повного товариства у тому разі, якщо у ньому залишається один учасник на підставі ст. 132 ЦК; (2) 

ліквідація командитного товариства на підставі ч.1 ст. 139 ЦК; (3) ліквідація акціонерного товариства 

на підставі ч. 3 ст. 155 ЦК України [78, c. 53]. 

М.В. Телюкіна вважає, що саме вимушеною (а не добровільною або примусовою) необхідно вважати 

ліквідацію організації на такій підставі як визнання судом недійсною реєстрації ЮО, а у тому випадку, 

якщо оперувати лише поняттями “добровільної” та “примусової” ліквідації, таку ліквідацію слід 

відносити до добровільної, оскільки підставою такої ліквідації є рішення учасників, навіть у тому 

випадку, якщо воно прийнято на виконання рішення суду. Примусовою ліквідацію дослідниця вважає 

лише таку ліквідацію, яка здійснюється на підставі рішення суду безпосередньо [157, c. 40-41].  

В контексті наведеного аналізу законодавчих норм, необхідно додати наступне. А.В. Габов, М.В. 

Телюкіна та В.В. Ровний є представниками російської цивілістики, а норми російського законодавства 

відрізняються від українського законодавства, зокрема, в частині примусу держави у випадку 

нездійснення ліквідації за умови настання висвітлених вище обставин. Так, українська юридична 

практика свідчить про превалювання принципу відособленості волі юридичної особи, що уособлюється 

у необхідності прийняття відповідного рішення та відсутності права держави зобов’язати здійснити 

ліквідацію відповідної юридичної особи. Зокрема, П.О. Повар зазначає про те, що законодавець не 

завжди визначає порядок виконання обов’язку з прийняття рішення про ліквідацію та інших, 

пов’язаних з ним обов’язків, не закріплює наслідки їх невиконання [78, c. 57]. 
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зазначених видів юридичних осіб ґрунтувалось так само на договірних 

відносинах, яким притаманно припинятись у випадках, строк дії договору 

припинився або предмет договору виконаний (досягнення мети).  

 Оскільки саме ці види товариств стали прообразами таких господарських 

товариств як повне та командитне, норму про припинення на зазначених 

підставах сприйняв ЗУ “Про господарські товариства” у статті 19, закріпивши 

зазначені підстави в якості окремих підстав припинення господарських 

товариств. Про таке “наступництво в нормах” щодо ліквідації зазначає і П.О. 

Повар, уточнюючи, що законодавство, яке у Положенні про акціонерні 

товариства від 17 серпня 1927 року містило механізм реалізації відповідних 

норм, втратило його з тих підстав, що сама практика застосування віднесла 

ліквідацію за згаданих обставин до ліквідації за рішенням уповноваженого 

органу. Таким чином, наведені обставини не утвердилися як самостійні підстави 

ліквідації. [78, c. 54-55]. 

 Додамо, що така підстава як “досягнення мети” є досить складною у 

визначенні моменту настання виконання такої, оскільки, як зазначає О.П. Повар, 

зазначені питання вимагають необхідності оцінки фактичних обставин на їх 

відповідність юридико-фактичним підставам ліквідації, закріпленим в 

установчих документах, та вчинення дій щодо ініціювання процедури ліквідації. 

Якщо констатація закінчення строку не викликає труднощів, то настання інших 

обставинвимагає більш ретельного їх дослідження, знання внутрішніх 

особливостей діяльності товариства тощо. Особливу складність може складати 

встановлення неможливості досягнення мети [78, c. 56]. 

 Відтак, зміни в законодавстві, які стосуються зазначених норм мають 

бути виваженими та комплексними, тобто такими, які враховують всі можливі 

ризики та наслідки. При цьому, питання доцільності можливості існування такої 

конструкції як юридична особа, створена на певний строк або зазначення мети 

юридичної особи виходить за межі даного дисертаційного дослідження. 

 ЦК України, в свою чергу, “перемістив” такі підстави з окремих підстав 

ліквідації до підстав добровільної ліквідації, акцентувавши увагу на тому, що 
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юридична особа стає реальним суб’єктом цивільного права та учасником 

цивільного обороту та настання таких обставин як збіг строку та досягнення 

мети не може бути підставами примусового припинення такого реального 

суб’єкта.  

 Необіхдно зазначити і те, що досягнення мети простого товариства або 

настання обставин, коли досягнення мети стає неможливим, а також сплив 

строку договору простого товариства є самостійними підставми припинення 

договору простого товариства на підставі пунктів 7 та 5 частини 1 статті 1141 ЦК 

України. Це, на нашу думку, якщо не прямо, то опосередковано підтверджує 

наведені вище аргументи. 

 Отже, важко не погодитись із висновком про те, що норми ЦК України 

передбачають, що така ліквідація є добровільною, що стало підставою саме 

такого тлумачення таких підстав ліквідації як у доктрині [55, с. 207], так і на 

практиці.  

 З концепцією вимушеної ліквідації важко погодитись із наступних 

підстав. По-перше, підставами запропонувати наведену конструкцію стала 

відсутність правових наслідків настання таких обставин як досягнення мети, 

задля якої створювалось господарське товариство та сплив строку, на який воно 

було створено з одногу боку та віднесення наведених підстав ліквідації до 

добровілних – з іншого.  

 Втім, виокремлення додаткового типу ліквідації в межах конструкції 

добровільної ліквідації не змінює наведеного. Так, обов’язок провести ліквідацію 

при настанні відповідних обставин неможливо виконати. Тобто, правових 

наслідків настання відповідних обставин не породжує. При цьому, самі підстави 

залишаються у тих самих нормах, які стали підставами такої пропозиції.   

 По-друге, видається сумнівним застосування до такої ліквідації 

конструкції вимушеної ліквідації і з тих підстав, що неприйняття рішення про 
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ліквідацію за наведених обставин неможна однозначно кваліфікувати як 

правопорушення
65

. [17, c. 81]. 

 На нашу думку, враховуючи відсутність державного примусу у наведених 

випадках можна дійти висновку, що логіка віднесення нормою ЦК України 

зазначених підстав до добровільної ліквідації покликана закріпити, що у тому 

разі, якщо юридична особа створюється на певний строк, або у загальних 

положеннях статуту такої юридичної особи зазначається певна мета, то настання 

відповідних обставин не матиме наслідком припинення суб’єкта права, що 

узгоджується з теорією реального суб’єкта, яка хоча б частково закладена у 

норми ЦК України. 

 Погоджуємось також з обґрунтованою критикою наведених підстав 

ліквідації юридичної особи, якщо вважати її примусовою, тобто такою, яку 

можна та потрібно забезпечувати механізмом державного припису, як це 

пропонується С.С. Дукановим, О.В. Титовою [78, c. 54]. 

 Зазначене зумовлює необхідність врегулювання настання зазначених 

обставин хоча б частково. Саме таке, часткове врегулювання і міститься у ЦК 

України, стаття 110 якого відносить таку ліквідацію до добровільної. 

  На наш погляд, декларативний характер цитованої норми в тому 

значенні, що настання відповідних обставин не спричиняє настання дійсних 

юридичних наслідків є в більшим захистом цивільного обороту, ніж віднесенням 

такої норми до самостійних підстав примусової ліквідації юридичної особи або 

виключення наведеної норми взагалі
66

.  

 Недоцільність змін та виключення зазначених норм, на наш погляд, 

обґрунтовується і наступним. 

                                                 
65

 З яким поняття обов’язку знаходиться у правовому зв’язку. 
66

 Хоча ми погоджуємось із А.В. Габовим, що віднесення зазначених підстав до добровільної ліквідації, 

в цілому, суперечить добровільності як юридичній категорії, адже добровільність має бути активною 

(не має бути формальною, фіктивною, не вибором серед альтернатив, а вибором, який можливий на 

користь відмови від дії в цілому) та такою, яка не зазначє впливу з боку третіх осіб, в тому числі, 

законодавця [17, c. 83-86], проте, вважаємо, що зазначена нормативна конструкція є найбільш вдалою, 

серед усіх можливих, відтак, цілком виправданою. 
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 Досить поширеною практикою є відтворення у статутах господарських 

товариств положення, відповідно до якого метою відповідного господарського 

товариства є отримання прибутку. Зазначене формулювання стало підставою для 

ряду позовів до адміністративних судів для податкових органів з вимогою про 

примусову ліквідацію у тих випадках, якщо діяльність господарського 

товариства виявлялась збитковою. Обґрунтування податкових органів своїх 

вимог ґрунтувалось на тому, що метою господарського товариства є отримання 

прибутку, отже збиткова діяльність суперечить його меті. Варто додати, що 

ВАСУ у наведених випадках виходив з того, що мета не тотожна обов’язку 

господарського товариства, а отже від’ємне значення задекларованого прибутку 

не може бути підставою примусової ліквідації. Водночас, правова невизначеність 

може створити загрозу для різного судового тлумачення норм законодавства та 

статутних документів господарських товариств. 

 На наш погляд, з метою нездійснення перевантаження та 

необґрунтованого ускладнення поняття добровільної ліквідації, сприйняття 

зазначених положень у складі норми статті 110 ЦК України має відбуватись 

крізь призму юридичної фікції, яка покликана частково врегулювати інші, 

пов’язані з розумінням юридичної особи, правові наслідки завершення строку, на 

який створювалась юридична особа, а також досягнення нею мети, визначеної в 

установчих документах. 

Припинення господарського товариства на підставі рішення суду 

 Іншим компетентним на прийняття рішення про припинення юридичної 

особи суб’єктом є суд. Можемо констатувати, що підстави прийняття рішення 

про припинення господарського товариства учасниками або уповноваженим 

органом є відносно зрозумілими, принаймні на пркактиці. Водночас, підстави 

прийняття рішення про припинення господарського товариства судом, навпаки, 

викликають доволі багато проблем у правозастосовній практиці. Дискусійні 

питання припинення юридичної особи на підставі рішення суду (примусової 

ліквідації) неодноразово аналізувались у цивілістичній доктрині А. В. Габовим 
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[18], О. М. Зубатенко [35], О. В. Нодою [67], П. О. Поваром [78], О. В. Титовою 

[159], В. С. Щербиною [185]. 

 Наведене питання також необхідно розглядати у загальному історичному 

контексті формування відповідних норм, оскільки правове регулювання підстав 

прийняття рішення про припинення юридичних осіб судом підлягає дуже частим 

змінам.  

Так, чинна редакція Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», на відміну від 

попередньої його редакції
67

, не містить норми, якою передбачені випадки 

припинення юридичних осіб на підставі судового рішення. 

Зазначимо, що законодавчі зміни торкнулись кількох аспектів 

врегулювання припинення юридичних осіб на підставі судового рішення: (1) 

виключення норм про припинення господарських товариств з ЦК України, ГК 

України, Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань»; (2) виключення загальної норми, що містить підстави припинення 

господарських товариств; (3) виключення рішення суду з переліку підстав 

припинення господарського товариства з ГК України та Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань»; (4) зміна способів захисту, застосування яких судом має наслідком 

припинення господарського товариства [168, c. 23]. 

Розглянемо кожен з означених вище аспектів. 

1. Закон про державну реєстрацію до 1 січня 2016 року містив статтю 38, 

яка передбачала порядок державної реєстрації припинення юридичної особи на 

підставі судового рішення, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи
68

. 

                                                 
67

 Закон про державну реєстрацію до 1 січня 2016 р. містив ст. 38, яка передбачала порядок державної 

реєстрації припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що не пов’язане з банкрутством 

юридичної особи. 
68

 Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації 

повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань» від 26 листопада 2015 р. Закон про державну реєстрацію був викладений у новій редакції, 
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Частина 2 означеної статті містила відкритий перелік підстав для 

постановлення судового рішення про припинення юридичної особи, що не 

пов’язане з банкрутством, а саме: (1) визнання судом недійсною державної 

реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які 

неможна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом; (2) 

провадження нею діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, 

що заборонена законом; (3) невідповідність мінімального розміру статутного 

капіталу юридичної особи вимогам закону; (4) неподання протягом року органам 

доходів і зборів податкових декларацій, документів фінансової звітності 

відповідно до закону; (5) наявність в Єдиному державному реєстрі запису про 

відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням; (6) визнання 

судом юридичної особи-емітента такою, що відповідає ознакам фіктивності; (7) 

неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль НКЦПФР, 

передбаченої законом; (8) нескликання акціонерним товариством загальних 

зборів акціонерів протягом двох років поспіль; (9) неутворення органів 

акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації НКЦПФР звіту про 

результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного 

товариства. 

Зазначимо, що норма статті 38 Закону про державну реєстрацію 

неодноразово змінювалася, а чинна редакція Закону взагалі не містить 

відповідної норми
69

. 

Законом від 1 липня 2010 року до Закону про державну реєстрацію були 

внесені зміни та додана стаття 38-1, яка врегулювала порядок проведення 
                                                                                                                                                                     
яка не містить загальної норми, що передбачає порядок державної реєстрації припинення юридичної 

особи на підставі судового рішення (йдеться як про підстави, пов’язані з банкрутством юридичної 

особи, так і судове рішення щодо визнання юридичної особи банкрутом). 
69

 Первісна редакція ст. 38 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

тагромадських формувань”передбачала такий перелік підстав: 1) визнання недійсним запису про 

проведення державної реєстрації через порушення закону, допущені при створенні юридичної особи, 

які неможна усунути; 2) провадження нею діяльності, що суперечить установчим документам, або 

такої, що заборонена законом; 3) невідповідність мінімального розміру статутного фонду юридичної 

особи вимогам закону; 4) неподання протягом року органам державної податкової служби податкових 

декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону; 5) наявність в єдиному державному 

реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням. 
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державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення 

юридичної особи шляхом її ліквідації, підставами якої визнавались: (1) 

скасування (визнання недійсною) державної реєстрації юридичної особи, у 

випадках, передбачених законом, якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня 

2004 року, крім судового рішення щодо визнання юридичної особи банкрутом; 

(2) припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством юридичної 

особи, якщо таке рішення прийнято судом після 1 липня 2004 року та в разі, 

якщо голова ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи або ліквідатор 

юридичної особи протягом 3 років з дати опублікування в спеціалізованому 

друкованому засобі масової інформації про постановлення судового рішення 

щодо припинення юридичної особи, не надав державному реєстратору 

передбачених Законом про державну реєстрацію документів для проведення 

припинення у межах звичайної процедури. 

Законом від 1 липня 2010 року було розширено і перелік підстав 

постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не 

пов’язане з банкрутством. 

Зокрема, частина 2 статті 38 Закону про державну реєстрацію була 

доповнена такою підставою як визнання судом недійсною державної реєстрації 

юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна 

усунути, а також в інших випадках, встановлених законом. 

Закон від 4 липня 2012 року розширив зазначені підстави наступними: (1) 

неподання акціонерним товариством протягом 3 років поспіль НКЦПФР 

інформації, передбаченої законом; (2) нескливання акціонерним товариством 

загальних зборів акціонерів протягом 2 років поспіль; (3) неутворення органів 

акціонерного товариства протягом року з дня реєєстрації НКЦПФР звіту про 

результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного 

товариства. 

Законом від 6 грудня 2012 року була додана ще одна підстава 

постановлення відповідного судового рішення, а саме – визнання судом 

юридичної особи-емітента такою, що відповідає ознакам фіктивності. 
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Можемо констатувати, що до 1 січня 2016 року Закон про державну 

реєстрацію містив і низку інших норм, якими регулювалася процедура 

припинення юридичної особи (статті 33-37). Зокрема, визначалися форми 

припинення; підстави припинення (в т. ч. і рішення суду); момент припинення; 

перелік та вимоги до документів, що подаються для внесення до відповідного 

державного реєстру запису про припинення; порядок внесення відповідного 

запису до ЄДР тощо. 

Разом з тим, Законом від 26 листопада 2015 року Закон про державну 

реєстрацію викладено у принципово новій редакції
70

, яка не містить положень, 

передбачених статтею 38 попередніх редакцій [168, c. 24]. 

Означені вище норми були предметом наукової дискусії. 

Так, В. С. Щербина зазначає, що наведений у частині 2 статті 38 Закону 

про державну реєстрацію
71

 перелік підстав не можна розглядати інакше як 

порушення законодавства щодо створення і діяльності суб’єктів господарювання 

[185, с. 142]. 

На думку П. О. Повара, недоречно визнавати вдалим розміщення норм, що 

визначають підстави примусової ліквідації юридичної особи у Законі про 

державну реєстрацію, оскільки це не узгоджується з предметом його 

регулювання, який складають відносини у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців
72

 [78, c. 65]. 

На недосконалість Закону про державну реєстрацію у редакції до 1 січня 

2016 року та доцільність закріплення універсальних для всіх суб’єктів 

господарської діяльності підстав їх ліквідації (припинення) у ГК України звертає 

увагу О. В. Титова [159, с. 87; 160, с. 207]. 

Таку ж позицію підтримує і О. М. Зубатенко [35, С. 31]. 

Таким чином, обґрунтованій критиці здебільшого піддавалось невдале 

розміщення загальної норми, якою визначалися підстави припинення 

                                                 
70 Зокрема, змінено і назву цитованого закону. 

71 Йдеться про ч. 2 ст. 38 Закону про державну реєстрацію у редакції до 1 січня 2016 р. 
72

 Йдеться про редакцію Закону про державну реєстрацію до 1 січня 2016 р. 
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господарського товариства на підставі рішення суду саме у Законі про державну 

реєстрацію, а не існування відповідної норми в цілому. 

Вважаємо за необхідне підтримати наукові позиції, викладені вище, та 

констатуємо невідповідність означеної вище норми предмету регулювання та 

меті Закону про державну реєстрацію. 

Водночас, зазначимо, що вдосконалення законодавства у досліджуваній 

сфері шляхом виключення цитованої норми
73

 із тексту спеціального закону без 

закріплення аналогічної за своїм функціональним призначенням норми у іншому 

законодавчому акті, до предмету регулювання якого включаються і питання 

припинення юридичних осіб, вбачається необґрунтованим [168, c. 25]. 

2. Не проводячи детального наукового дослідження норми статті 38 Закону 

про державну реєстрацію у редакції до 1 січня 2016 року зазначимо, що означена 

норма була покликана уніфікувати підстави припинення господарського 

товариства на підставі рішення суду. 

При цьому, саме за допомогою уніфікації долається неузгодженість 

структури механізму правового регулювання, усувається його перенасиченість, 

ліквідується неузгодженість приписів [145, с. 30]. 

Таким чином, внаслідок виключення норми, яка регулює перелік підстав 

припинення господарського товариства на підставі рішення суду, чинне 

законодавство містить розрізнений перелік відповідних підстав, які містяться в 

окремих законодавчих актах
74

. 

Разом з тим, критично сприймається твердження О. М. Зубатенко щодо 

необхідності існування відповідних норм у ГК України, зважаючи на 

виключення переважної більшості норм про припинення юридичної особи 

безпосередньо з тексту ГК України. 

                                                 
73

 Йдеться про ч. 2 ст. 38 Закону про державну реєстрацію у редакції до 1 січня 2016 р. 
74

 Необхідно додати, що деякі підстави припинення господарського товариства на підставі рішення 

суду, передбачені ч. 2 ст. 38 Закону про державну реєстрацію у редакції до 1 січня 2016 р., взагалі 

зникли з чинного законодавства. 
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Отже, виключення норм про припинення господарських товариств із 

Закону про державну реєстрацію вбачається обґрунтованим. На нашу думку, 

відповідні норми повинні міститися у ЦК України [168, c. 25]
7576

. 

Водночас, норми щодо припинення конкретних видів господарських 

товариств повинні міститися у спеціальних законах (наприклад, у Законі України 

«Про акціонерні товариства»  та Законі України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю»), але бути узгодженими з іншими актами 

цивільного законодавства (перш за все, з ЦК України). 

3. Норми, які регулюють припинення господарського товариства на 

підставі рішення суду містяться у статтях 106, 110, ст. ст. 55-1, 91, 247 ГК 

України, статті 19 Закону України «Про господарські товариства», статтях 9, 16, 

80 Закону України «Про акціонерні товариства», частині 2 статті 48 ЗУ «Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».  

Відзначимо, що при такій розрізненості законодавчих норм щодо 

припинення господарського товариства на підставі рішення суду, значна їх 

кількість є бланкетними та відсилає до спеціального законодавства, зазначаючи 

лише про право суду ухвалити відповідне рішення у випадках, передбачених 

законом. 

Окремо необхідно вказати про трансформацію підстав прийняття рішення 

про припинення судом товариств з обмеженою та товариств з додатковою 

відповідальністю.  

Частина 1 статті 106 ЦК України передбачає, що злиття, приєднання, поділ 

та перетворення юридичної особи здійснюються за рішенням його учасників або 

                                                 
75

 На перший погляд, логічним було б запропонувати внести таку норму у ЗУ “Про господарські 

товариства”, однак наведений закон втратив чинність в частині, що врегульовує правовий статус 

акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою 

відповідальністю. Таким чином, єдиним загальним актом залишається ЦК України. 
76

 Йдеться про взаємоузгодженість норм, які регулюють відносини зі створення, функціонування та 

припинення господарських товариств та їх знаходження у межах загального нормативно-правового 

акта. 
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органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у 

випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів 

державної влади. 

Пункт 3 частини 1 статті 110 ЦК України містить ще одну бланкетну 

норму, відповідно до якої юридична особа може бути ліквідована за рішенням 

суду в інших випадках (пункт 2 частини 1 цитованої норми містить визначену 

законом підставу ліквідації юридичної особи за рішенням суду – допущені при її 

створенні порушення, які не можна усунути – В. Х.), встановлених законом, - за 

позовом відповідного органу державної влади. 

Частина 1 статті 247 ГК України передбачає, що у випадках, встановлених 

законом, до суб’єкта господарювання може бути застосовано адміністративно-

господарську санкцію у вигляді його ліквідації за рішенням суду. 

Аналогічним чином сформульована статтею 19 Закону України «Про 

господарські товариства», текст якої наводився вище. На встановлені законом 

випадки при ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю за рішенням 

суду міститься посилання і у частині 1 статті 150 ЦК України. 

Частина 1 статті 80 Закону України «Про акціонерні товариства» 

встановлює правило, відповідно до якого злиття, приєднання, поділ, виділ та 

перетворення акціонерного товариства здійснюються за рішенням загальних 

зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням  суду або відповідних 

органів влади. 

Частина 2 цитованої статті передбачає, що у випадках, передбачених 

законом, поділ акціонерного товариства або виділ з його складу одного чи 

кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних 

органів або за рішенням суду. 

Варто додати, що зважаючи на наведені вище положення, можна 

стверджувати про презумпцію права суду ухвалити рішення про припинення 

господарського товариства лише у випадках, прямо передбачених 

законодавством. 
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Так, частина 2 статті 48 ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю” закріпила правило, за змістом якого 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. 

Виключена на підставі прийняття наведеного закону частина 1 статті 150 

ЦК України встановлювала, що товариство з обмеженою відповідальністю може 

бути ліквідоване за рішенням загальних зборів його учасників, у тому числі у 

зв’язку зі спливом строку, на який товариство було створене, а також за 

рішенням суду – у випадках, встановлених законом
77

, виключивши навіть 

згадування про судовий порядок припинення відповідних товариств. 

Загалом, сформульований вище висновок корелюється з положеннями 

частини 1 стстатті 15 ЦК України та частини 1 статті 2 Господарського 

процесуального кодексу України [22] відповідно до яких правом на захист 

наділені особи права та законні інтереси яких є порушеними, невизнаними або 

оспорюваними
78

. 

Означені вище підходи підтримуються і судовою практикою. 

Наприклад, при розгляді справи № K/800/16865/16 від 4 жовтня 2016 року 

ВАСУ дійшов висновку, що контролюючі органи лише в порядку, 

установленому законом, мають право звертатись до суду про винесення судового 

рішення щодо припинення господарських товариств [92]. 

                                                 
77

 Таким чином, ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” виніс заприйняття 

судового рішення про припинення відповідних видів товариств за межі власного регулювання, чим 

підтвердив неможливість застосування примусу до такої підстави припинення як прострочення 

внесення вкладу до статутного капіталу відповідного товариства.   
78

 Відповідно до частини 1 статті 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного 

права у разі його порушення, невизнання або оспорювання; відповідно до частини 1 ст. 2 ГПК України 

юридичні особи та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, 

органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до 

юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на 

запобігання правопорушенням. 
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Теза про необхідність порушення законних прав та (або) охоронюваних 

законом інтересів також знаходить підтвердження в актах судової влади. 

Так, ВГСУ у постанові від 30 березня 2017 року у справі № 909/504/16 

[103] зазначає, що банк в позові вказує те, що товариство з обмеженою 

відповідальністю без його згоди на загальних зборах прийняло рішення, яким 

постановило припинити свою діяльність шляхом поділу. Проте, на думку суду, 

банк не обґрунтував право не учасника товариства втручатися у діяльність 

загальних зборів учасників цього товариства шляхом надання вказівок, або 

заборон тих чи інших рішень загальних зборів (в т. ч. і рішення про поділ). 

Аналогічні за своїм змістом твердження містяться у постанові ВГСУ від 14 

грудня 2016 року у справі № 922/863/16 [97]. 

Вважаємо, що неможливість припинення господарського товариства у 

випадках, прямо не передбачених законодавством, є цілком виправданою та 

обґрунтованою. 

Інтерес становить правова позиція, викладена у постанові ВГСУ від 25 

жовтня 2007 року у справі № 15/81-07 [98]. Так, позивачем (колишнім учасником 

товариства з обмеженою відповідальністю) було заявлено вимогу про 

проведення реорганізації відповідного товариства шляхом його поділу на два 

товариства з розподілом власності товариства, сукупності його прав та обов’язків 

у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що будуть 

утворені внаслідок його поділу. Обґрунтування саме такого формулювання 

позовних вимог зводилося, в першу чергу, до того, що господарське товариство 

незаконно виключило позивача зі складу учасників, адже при прийнятті 

відповідного рішення не було встановленого законом кворуму, а згодом 

здійснило інші юридично значимі дії, які призвели до становища, яке, на думку 

позивача, мало бути виправлене саме шляхом примусової реорганізації. 

При цьому, виходячи зі змісту позовних вимог, порушення прав позивача 

могло бути усунено іншим, передбаченим чинним законодавством шляхом, без 

застосування примусової реорганізації відповідного господарського товариства. 
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Аналогічна позиція підтримується і більшістю науковців. Так, П. О. Повар 

зазначає, що у разі відсутності підстав для ухвалення рішення про ліквідацію 

підприємства суд не має права задовольняти відповідний позов [78]. 

О. В. Нода, розмежовуючи добровільну та примусову ліквідацію, зазначає, 

що остання відрізняється встановленими законодавством підставами для 

ухвалення рішення суду про ліквідацію та доходить висновку, що підстави для 

примусової ліквідації з’являються до ухвалення рішення про ліквідацію і лише за 

умови наявності цих підстав і може бути ухвалено означене рішення [67, с. 80]. 

Відповідно, до ухвалення рішення про ліквідацію суд повинен обов’язково 

встановити підстави для її проведення [67, с. 47]. 

Таким чином, підставами прийняття судом рішення про припинення 

господарського товариства є: (1) допущення при його створенні порушень, які не 

можна усунути (пункт 1 частини 1 статті 110 ЦК України); (2) дії, що порушують 

процедуру створення акціонерного товариства, встановлену Законом України 

«Про акціонерні товариства» (пункт 13 частини 5 статті 9); (3) ознаки 

фіктивності юридичної особи (стаття 55-1 ГК України); (4) діяльність всупереч 

закону або установчим документам суб’єкта господарювання у випадках, 

встановлених законом (стаття 247 ГК України); (5) дії, що порушують процедуру 

створення акціонерного товариства, встановлену Законом України «Про 

акціонерні товариства» за умови прийняття НКЦПФР рішення про відмову в 

реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій (пункт 

13 частини 5 статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства»). 

Додамо, що необґрунтованою вбачається можливість ліквідації на підставі 

рішення суду у разі, якщо у повному товаристві залишається один учасник 

(частина 1 статті 132 ЦК України) та у разі вибуття усіх вкладників у 

командитному товаристві (частина 1 статті 139 ЦК України) з тих підстав, що 

законодавцем окремо не зазначено, чи є відповідні обставини підставами для 

ліквідації на підставі рішення самого товариства в особі уповноважених органів 

чи ліквідації на підставі судового рішення [168, c. 27-28]. 
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При цьому, в інших випадках законодавець визначає відповідні обставини. 

Наприклад, у частині 1 статті 110 ЦК України зазначено про рішення учасників 

або органу юридичної особи, а у частині 1 статті 150 ЦК України - про рішення 

загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. 

Вадами юридичної техніки, на нашу думку, вирізняється частина 4 статті 

16 Закону України “Про акціонерні товариства” відповідно до якої зменшення 

акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого законом 

розміру має наслідком ліквідацію товариства. Посилання на судовий порядок 

ліквідації міститься, наприклад, у пункті 13 частини 4 статті 9 цитованого 

закону. 

Недоліки, на нашу думку, містить і стаття 247 ГК України, адже її назва 

(ліквідація суб’єкта господарювання, діяльність якого суперечить закону чи його 

установчим документам) ніби вказує на відповідні підстави для ліквідації такого 

суб’єкта господарювання, в той час як сам зміст наведеної статті містить ще одну 

бланкетну норму згідно з якою у випадках, встановлених законом, до суб’єкта 

господарювання може бути застосовано адміністративно-господарську санкцію у 

вигляді його ліквідації за рішенням суду. 

Таким чином, назва та зміст статті 247 ГК України потребують взаємного 

узгодження, яке, на нашу думку, можна здійснити одним з таких шляхів: (1) 

виключення з назви статті таких підстав для ліквідації як діяльність товариства 

всупереч закону чи установчим документам та (2) включення наведених підстав 

до частини 1 статті 247 ГК України [168, c. 28]. 

Враховуючи наведене вище, можна констатувати декларативність 

більшості норм, що визначають підстави прийняття рішення про припинення 

господарських товариств судом. 
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3.2. Способи захисту, що можуть мати наслідком припинення 

господарського товариства 

Ще одним наслідком виключення перелічених вище норм з чинного 

законодавства є зміна встановленої законом системи способів захисту, 

застосовних до припинення господарського товариства в судовому порядку.  

Так, за межами прямих приписів законодавства залишились такі способи 

захисту як скасування державної реєстрації господарського товариства, відміна 

державної реєстрації, визнання недійсною державної реєстрації, визнання 

недійсним запису про державну реєстрацію [170, c. 51]. 

 Слушною вбачається думка щодо необхідності точного формулювання 

предмету позову, пов’язаного з ліквідацією юридичної особи [78, c. 75]. Втім, не 

менш важливим є правильне обрання способу захисту під час припинення 

господарського товариства на підставі рішення суду. 

Зазначені способи захисту (скасування державної реєстрації, скасування 

запису про державну реєстрацію, а згодом – визнання недійсними державної 

реєстрації та запису про неї) піддавалися обґрунтованій критиці у юридичній 

літературі [153, с. 219]. 

Недосконалість, зокрема, вбачається у значній мірі невизначеності 

зазначеної норми. Так, звертається увага на оціночний характер таких термінів як 

“неусувні”, “неможна позбутися”, а також складність застосування відповідного 

способу захисту, наприклад, при поділі [170, c. 51-52]. 

Крім того, оціночний характер зазначених понять критикується і з огляду 

на те, що така оціночність може призвести до прийняття рішень про ліквідацію 

юридичної особи, коли це не відповідає бажанню її учасників та працівників 

[153, с. 219]. 

Проте, на нашу думку, не буде зайвим зазначити, що бажання власника, а 

тим більше, трудового колективу, при ліквідації юридичної особи на підставі 

рішення суду не має бути кваліфікуючою ознакою, адже «добровільна» 

ліквідація на підставі рішення власника, учасників або компетентних органів 

відповідної юридичної особи за своїм змістом є відмінною від ліквідації на 
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підставі рішення суду, підстави прийняття якого чітко регламентовані у чинному 

законодавстві. В наведеному випадку йдеться про порушення вимог цивільного 

законодавства та наслідки такого порушення [168, c. 29]. 

Зазначимо, що можливість скасування державної реєстрації підприємства 

передбачена чинною статтею 21 Закону України “Про охорону праці” [128]. Так, 

у разі коли роботодавець не одержав дозвіл на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого 

самоврядування, за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони праці, вживає заходів до скасування 

державної реєстрації цього підприємства у встановленому законом порядку за 

умови, якщо протягом місяця від часу виявлення вказаних недоліків 

роботодавець не провів належних заходів з їх усунення. 

Перш за все, необхідно з’ясувати можливість застосування наведених 

способів захисту в контексті їх виключення з чинних законодавчих норм. 

 Способи захисту цивільних прав та інтересів передбачені статтею 16 ЦК 

України та статтею 20 ГК України. Важливо додати і про статтю 13 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено право на 

ефективний засіб юридичного захисту. 

 У межах даного дослідження не вбачається необхідним дослідження усіх 

можливих способів захисту цивільних прав та інтересів. Разом з тим, вважаємо за 

доцільне звернути увагу на сучасні тенденції розвитку вчення про захист 

цивільних прав та відповідного національного законодавства. 

 Наразі спостерігається відмова від вичерпних переліків способів захисту 

цивільних прав та інтересів. Зокрема, можливість визначення способу захисту 

порушеного, невизнаного або оспорюваного права у договорі не вирішила 

проблеми ефективності способів захисту, оскільки сторони рідко можуть 

передбачити конкретні юридичні наслідки порушення суб’єктивних прав, спосіб 

порушення відповідного права тощо [170, c. 52]. 
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 Чинна редакція статті 16 ЦК України надала можливість суду визначати 

ефективний спосіб захисту у визначених законом випадках: суд може захистити 

цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або 

законом чи судом у визначених законом випадках (абзац 2 частини 2). 

 До того ж, актуальні редакції статті 5 ЦПК України та статті 5 ГПК 

України встановлюють аналогічні правила, (1) надаючи суб’єктам цивільного 

обороту можливість формулювати спосіб захисту, відмінний від способів 

захисту, прямо встановлених законодавством у договорі; (2) надаючи право суду 

визначити спосіб захисту самостійно
79

. 

                                                 
79

 Водночас, норма ст. 20 ГК України так і не була приведена у відповідність до означеної вище норми 

процесуального законодавства, на відміну від ст. 16 ЦК України (згідно з абз. 12 ч. 2 ст. 16 ЦК суд 

може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом 

чи судом у визначених законом випадках). 

Означені вище положення (ч. 2 ст. 5 ГПК України та абз. 12 ч. 2 ст. 16 ЦК України) повною мірою 

узгоджуються з нормою ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка не 

містить переліку способів (засобів) захисту, а лише передбачає, що засіб юридичного захисту має бути 

ефективним. 

Відповідно, навіть за відсутності способу захисту у законі або договорі, його можна застосовувати за 

умови його ефективності. 

Так, до внесення змін до абз. 12 ч. 2 ст. 16 ЦК України та прийняття нових редакцій процесуальних 

кодексів, ВСУ у постанові від 4 жовтня 2017 р. у справі № 914/1128/16 [89] зазначив, що законодавчі 

обмеження матеріально-правових способів захисту цивільного права чи інтересу підлягають 

застосуванню з дотриманням положень статтей. 55, 124 Конституції України та ст. 13 Конвенції, 

відповідно до яких кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений 

законом. Відповідно, оскільки положення Конституції та Конвенції мають вищу юридичну силу, а 

обмеження матеріального права суперечать цим положенням, порушення цивільного права чи 

цивільного інтересу підлягають судовому захисту й у спосіб, не передбачений законом, зокрема ст. 16 

ЦК України, але який є ефективним засобом захисту, тобто таким, що відповідає змісту порушеного 

права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням. 

У постанові від 26 липня 2016 р. у справі № 910/10186/15 [100] ВГСУ застосував ст. 13 Конвенції 

безпосередньо, зазначивши, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим, ніж 

передбачено ст. 16 ЦК України, способом, якщо він передбачений законом або договором та відповідає 

ст. 13 Конвенції. ВГСУ також зазначив, що за деяких обставин вимоги ст. 13 Конвенції можуть 

забезпечуватися всією сукупністю засобів, передбачених національним законодавством (таким чином, 

розмежувавши способи та засіб юридичного захисту). 

Проте, визнання недійсним запису про державну реєстрацію (або самої державної реєстрації) не 

пов’язувалось з неправильністю проведення такої реєстрації або здійснення відповідного запису та 

мало дещо інші підстави. А метою застосування наведених способів захисту було припинення 

господарського товариства, а не поновлення прав та законних інтересів останнього. Таким чином, 

застосування означених способів захисту в контексті наведених вище законодавчих змін видається 

ускладненим. 
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 Вважаємо за необхідне визначити основні способи захисту, які можуть 

використовуватися при припиненні господарських товариств на підставі рішення 

суду. Ознайомлення з Єдиним державним реєстром судових рішень (далі – 

ЄДРСР) дозволяє дійти висновку про доволі широкий арсенал способів захисту, 

які використовуються при припиненні господарських товаритсв на підставі 

рішення суду – визнання недійсним статуту (установчих документів) юридичної 

особи, визнання недійсним запису про державну реєстрацію тощо. Наведені 

вимоги можна визначити відносно традиційними у практиці національних судів 

України. 

 Зауважимо, що граматичне тлумачення норми статті 110 ЦК України дає 

підстави для висновку про наявність у відповідній позовній вимозі 

заінтересованої особи фрази «про ліквідацію…». Водночас, ЄДРСР не містить 

прикладів постановлення рішення про припинення господарськго товариства чи 

юридичної особи [170, c. 52]. 

 У контексті викладеного зазначимо наступне. 

 Норми про примусову ліквідацію господарських товариств містилися у 

актах спеціального законодавства та передбачали застосування способів захисту, 

про які йшлося вище (визнання недійсним статуту, визнання недійсним 

                                                                                                                                                                     
В цьому контексті доречно навести думку О. В. Ноди, яка відзначає, що негативні наслідки, які 

породжують порушення, наслідком яких є ліквідація юридичної особи, полягають не в порушенні 

належного комусь суб’єктивного права, а скоріше у порушенні діючого правопорядку в цілому [67, с. 

87]. 

На нашу думку, зазначене твердження є актуальним не лише для ліквідації, але і для інших форм 

припинення, якщо останнє здійснюється на підставі рішення суду. 

У постанові від 1 червня 2016 р. у справі № 912/2965/16 [94] ВГСУ зазначив, що у разі, коли позовні 

вимоги не відповідають матеріально-правовим способам захисту…суд має право сам визначити 

належний спосіб судового захисту. 

Додамо, що за змістом п. 4.3 постанови Пленуму ВГСУ від 26 грудня 2011 року № 18 “Про деякі 

питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої 

інстанції” [122] господарський суд, дійшовши висновку про те, що предмет позову не відповідає 

встановленим законом або договором способам захисту прав, повинен відмовити в позові. 

Посилання на ст. 16 ЦК України та ст. 20 ГК Українив контексті визначеності способів захисту 

містяться і у інших актах судової влади. Наприклад, у постанові ВГСУ від 7 червня 2017 року у справі 

№ 913/1189/16 [105] (відхилено посилання на ст. 13 Конвенції); у постанові ВГСУ від 29 серпня 2016 

року у справі №910/2865/16 [101]. 
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свідоцтва про державну реєстрацію, визнання недійсним запису про державну 

реєстрацію тощо). 

 До того ж, незастосування судами у резолютивних частинах рішень фрази 

“про ліквідацію” пояснюється також правовою природою припинення загалом та 

ліквідації зокрема, адже припинення (ліквідація) розглядаються одночасно як 

процес та як юридичний факт. 

 У контексті досліджуваної проблематики звертає увагу постанова ВГСУ 

від 25 жовтня 2007 року у справі №15/81-07 [98]. 

 Позивачем у зазначеній справі був учасник товариства з обмеженою 

відповідальністю, який мотивував вимоги про примусову реорганізацію 

товариства незаконністю прийняття рішення про перерозподіл часток у 

статутному капіталі відповідного товариства з подальшим незаконним рішенням 

про виключення позивача зі складу учасників. 

 ВГСУ відмовив у зазначеній вимозі з підстав того, що чинне 

законодавство не передбачає випадки припинення суб’єкта господарювання 

шляхом проведення його примусової реорганізації. 

 Обрання способу захисту, який застосовується при припиненні 

господарського товариства на підставі рішення суду, залежить від підстави 

постановлення судового рішення, наслідком якого має бути припинення 

господарського товариства. 

 Наприклад, порушення, які мали місце при створенні юридичної особи, за 

умови неможливості їх усунення, зумовлюють застосування такого способу 

захисту як визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи. 

 Означений підхід пояснюється нормою наразі нечинної статтею 38 Закону 

України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців”, яка уніфікувала підстави примусової ліквідації юридичної особи та 

пов’язувала відповідну вимогу саме з визнанням недійсною державної 

реєстрації. 

 На нашу думку, вимога про визнання недійсною державної реєстрації 

юридичної особи може застосовуватися у випадках визнання її ефективним 
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способом захисту у розумінні статті 13 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. 

 У юридичній літературі звертається увага на недосконалість такої 

підстави для ліквідації господарського товариства на підставі рішення суду, як 

визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи у зв’язку з тим, що 

при створенні юридичної особи мали місце порушення закону чи інших 

правових актів, якщо ці порушення є неусувними чи такими, які неможна 

позбутися [153, c. 219]. 

 Так, звертається увага на оціночний характер таких термінів як “неусувні” 

та “неможна позбутися”, а також складність застосування такого способу захисту 

в окремих видах припинення (наприклад, при поділі) [153, c. 220]. 

 З метою зменшення ризику неоднакового застосування оціночних понять, 

про які зазначалося вище, О. Р. Кібенко пропонує, з урахуванням положень 

Першої директиви 68/151/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств від 9 березня 

1968 року, запровадити новий підхід до визнання недійсним запису про 

проведення державної реєстації: (1) встановити перелік порушень, що можуть 

розглядатись як підстави для визнання запису про державну реєстрацію 

недійсним; (2) передбачити скорочений строк позовної давності для таких 

позовів; (3) закріпити правило про дійсність правочинів, вчинених до моменту 

винесення відповідного судового рішення; (4) позбавлення суду права приймати 

рішення про припинення юридичної особи, якщо ситуація була виправлена чи 

може бути виправлена або якщо вчинене порушення є незначним [цит. по: 78, с. 

73]. 

 Вбачається, що викладена вище пропозиція заслуговує на увагу. Разом з 

тим, дискусійною є позиція щодо неможливості прийняття судом рішення про 

припинення юридичної особи у випадку, якщо ситуація може бути виправлена, 

оскільки сама можливість виправлення не гарантує досягнення відповідного 

результату. 

 До того ж, на нашу думку, у запропонованому вище алгоритмі присутні 

взаємовиключні моделі регулювання досліджуваних правовідносин: (1) 
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встановлення вичерпного переліку порушень, що зумовлюють прийняття 

рішення про припинення юридичної особи та (2) право суду застосовувати 

оціночні поняття (наприклад, “малозначність діяння”, “грубе порушення”) [170, 

c. 53]. 

 Зазначимо, що застосування судом означених оціночних понять може 

призвести до прийняття рішень про ліквідацію юридичної особи, коли це не 

відповідає бажанню її учасників [153, c. 219]. 

 Разом з тим, волевиявлення учасників при ліквідації юридичної особи на 

підставі рішення суду (при примусовій ліквідації) не може та не має бути 

визначальним, адже ліквідація за ініціативою власника передбачає іншу 

процедуру, яка починається з прийняття власником (учасниками господарського 

товариства) рішення про ліквідацію, яке не обов’язково має містити причини 

такої ліквідації. Водночас у випадку примусової ліквідації йдеться саме про 

порушення вимог цивільного законодавства та наслідки відповідних порушень 

[170, c. 53]. 

 Необхідно додати, що стаття 110 ЦК України оперує поняттям 

“порушення, допущені при реєстрації юридичної особи”, а у статті 21 ЦК 

України йдеться про “суперечність із актами цивільного законодавства” та 

“порушення цивільних прав або інтересів”. Вбачається, що додатковим 

критерієм можливості визнання недійсним запису про державну реєстрацію 

необхідно визначати порушення прав та законних інтересів осіб. 

 Так, стаття 21 ЦК України передбачає визнання незаконним правового 

акта органу державної влади, органу влади АРК або органу місцевого 

самоврядування. Водночас, доволі складно визнати державну реєстрацію актом 

органу державної влади зважаючи на те, що акт органу державної влади 

покликаний врегулювати певні питання, а запис про державну реєстрацію – лише 

виконати функцію засвідчення відповідного факту для третіх осіб. 

 Викладена позиція підтверджується судової практикою. Так, ВГСУ у 

постанові від 30 березня 2017 року у справі №909/504/16 за позовом банку до 

товариства з обмеженою відповідальністю про визнання недійсним рішення 
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загальних зборів про припинення шляхом поділу, зокрема, звернув увагу, що 

банк не обґрунтував право не учаснику товариства втручатися у діяльність 

загальних зборів учасників цього товариства шляхом надання вказівок, або 

заборон тих чи інших рішень загальних зборв, в тому числі, й рішення про поділ 

[103]. 

 Аналогічні за своїм змістом твердження містяться у постанові ВГСУ від 

14 грудня 2016 року у справі №922/863/16 [97]. 

 На нашу думку, визначення наявності неусувних порушень законодавства 

(якщо при цьому порушуються права або інтереси особи) підставою припинення 

господарського товариства обумовлено необхідністю підтримання сталості 

цивільного обороту. Саме у цьому, на нашу думку, полягає логіка законодавця, 

який шляхом надання державному реєстратору права на позов про припинення 

юридичної особи, презюмує порушення права особи (держави) при зверненні до 

суду із відповідним позовом [170, c. 54]. 

 Отже, необхідність додаткового підтвердження порушення прав позивача 

при визнанні недійсним запису про державну реєстрацію юридичної особи з її 

подальшою примусовою ліквідацією ускладнить процедуру ліквідації 

господарського товариства на підставі рішення суду та спричинить наявність 

значної кількості господарських товариств, які не здійснюють діяльності, не 

відповідають ознакам юридичної особи, але містяться у Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

через штучно ускладнену процедуру припинення. 

 Аналогічний за змістом спосіб захисту передбачений частини 5 статті 21 

Закону України “Про охорону праці”, яка передбачає можливість скасування 

державної реєстрації підприємства [128]. 

 На думку І. М. Кучеренко, скасування державної реєстрації – це термін, 

який передував вже не передбаченому законодавством способу захисту у вигляді 

визнання недійсним запису про державну реєстрацію. Відтак, зазначена вище 

норма Закону України “Про охорону праці” оперує архаїчним терміном, який не 

відповідає чинному законодавству [153, c. 214-216]. 



214 

 

 Важливо зазначити і про такий спосіб захисту як визнання недійсними 

установчих документів юридичної особи. 

 Перш за все, зазначимо, що застосування такого способу захисту 

зумовлює правову невизначеність з огляду на те, що суб’єкт позбавляється права 

на існування з моменту його створення. 

 На думку І. М. Кучеренко, з рішення про визнання недійсним статуту 

юридичної особи слідує, що юридична особа вважається такою, що не була 

створена. Зазначений юридичний факт зумовлює наявність численних питань 

щодо долі майна юридичної особи, правочинів, які вона укладала, прав та 

обов’язків (зокрема щодо виконання податкових зобов’язань), виплати заробітної 

плати тощо. До того ж, застосування зазначеного способу захисту має наслідком 

не лише припинення цивільної правосуб’єктності, але і припинення 

процесуальної правосуб’єктності юридичної особи [153, c. 216-217]. 

 Вбачається, що юридичні наслідки визнання недійсними статутних 

документів юридичної особи принципово не відрізняються від наслідків 

застосування одночасно двох способів захисту: визнання недійсними статутних 

документів юридичної особи та скасування її державної реєстрації. 

 На думку С. С. Дуканова, віднесення ліквідації в силу визнання акту 

реєстрації недійсним до категорії примусової, зумовлює визнання того факту, що 

юридична особа все ж таки “відбулась” і є правоздатним учасником цивільних 

правовідносин [28]. 

 Зазначимо, що власне факт скасування державної реєстрації не спричиняє 

недійсності правочинів, укладених з моменту реєстрації юридичної особи і до 

моменту її виключення з реєстру, і не може бути підставою для визнання таких 

правочинів недійсними в судовому порядку в подальшому [153, c. 221-222]. 

 При цьому, наслідки визнання недійсними статутних документів 

господарського товариства за відсутності норми про здійснення примусової 

ліквідації юридичної особи на підставі визнання державної реєстрації недійсною, 

яка була передбачена попередніми редакціями статті 38 Закону України “Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, вбачаються 
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ще складнішими, адже безпосередній зв’язок між ліквідацією, як законодавчо 

визначеною формою припинення юридичної особи та визнанням недійсними 

статутних документів, відсутній
80

. 

 Відзначимо, що визнання недійсним статуту господарського товариства 

як спосіб захисту використовується одночасно із визнанням недійсним 

відповідного рішення загальних зборів господарського товариства, що, на нашу 

думку, є виправданим [170, c. 55]. 

 Доволі дискусійним вбачається питання щодо можливості прийняття 

судом рішення, наслідком якого є припинення господарського товариства. Так, 

значний інтерес становить питання щодо наявності права суду постановити таке 

рішення, з огляду на співвідношення обсягу дискреції загальних зборів учасників 

(акціонерів) господарського товариства та суду. 

 Н. О. Саніхметова зазначає, що при застосуванні такого способу захисту 

суд не підміняє органи державної реєстрації, а здійснює захист порушеного 

права шляхом реалізації повноважень судової влади [144, c. 219]. 

 Іншої позиції притримується О. О. Коломієць, який зазначає, що в даному 

випадку йдеться не про захист порушеного права, а про відповідальність 

суб’єкта підприємницької діяльності за порушення покладених на нього 

обов’язків [цит. по: 28, c. 44]. 

 Як зазначалося вище, кожен зі способів захисту, який може бути обраний 

для захисту прав та охоронюваних законом інтересів, не є тотожним із 

“припиненням” або “ліквідацією” господарського товариства. 

 Звертаємо увагу, що законодавством не передбачені наслідки визнання 

недійсним рішення про створення юридичної особи. Вбачається, що у випадку 

визнання такого факту у судовому порядку усі правочини, укладені відповідною 

юридичною особою є неукладеними. У такому випадку кредитори вправі 

вимагати повернення засновницьких внесків або іншого майна на підставі норм 

про набуття або збереження майна без достатньої правової підстави. 
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 Окрім обмеженої кількості випадків, встановлених статтею ЗУ “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”. 
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 На нашу думку, невстановлення законом наслідків визнання недійсною 

державної реєстрації юридичної особи є наслідком відсутності усталеного 

доктринального розуміння правової природи ліквідації, яка є наслідком 

відповідного рішення суду (у юридичній літературі звертається увага на 

наявність дискусії з приводу віднесення ліквідації на підставі судового рішення 

до добровільної або до примусової [див., напр. 28, с. 46]. 

 Хоча конструкція ліквідації юридичної особи на підставі визнання судом 

недійсною її державної реєстрації не повною мірою відповідає “класичній” 

конструкції ліквідації на підставі рішення суду, визнання її добровільною не 

вбачається обґрунтованим виходячи з наступного: (1) ліквідація здійснюється на 

підставі рішення суду; (2) така ліквідація має відношення скоріше не до 

юридичної особи як учасника цивільних правовідносин, а до майнового 

комплексу такої юридичної особи, який має бути розподілений між кредиторами 

юридичної особи, що ліквідується, та її учасниками. 

 На нашу думку, наведені аргументи повинні використовуватися і при 

застосуванні судом інших способів захисту (наприклад, при визнанні недійсними 

установчих документів юридичної особи). 

 Невирішеним залишається питання щодо можливості застосування 

зазначених способів захисту як окремого предмету позову (без вимоги про 

ліквідацію господарського товариства)
81

. На нашу думку, враховуючи 

відсутність законодавчих вимог щодо об’єднання вимог про визнання 

недійсними установчих документів (або запису про державну реєстрацію 

юридичної особи) такі вимоги можуть заявлятись окремо, а суд, відповідно, 

може постановити рішення про визнання недійсними установчих документів без 

ліквідації юридичної особи. 
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 Висвітлені питання стали підставою пропозицій вдосконалення чинного законодавства в частині 

закріплення у законі положення, згідно з яким, одночано із задоволенням судом вимог щодо визнання 

недійсним установчих документів та (або) запису про державну реєстрацію ГТ суд повинен 

постановляти рішення про ліквідацію такого ГТ. (Повар сторінка 8) 
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 Позивач може обрати як один, так і декілька способів захисту, залежно від 

того який спосіб захисту (сукупність способів захисту) він вважає ефективним 

[170, c. 56]. 

 Втім, правова природа юридичної особи, установчі документи (або запис 

про державну реєстрацію) якої визнано недійсними залишається невизначеною, 

адже, як зазначалось, правова підстава її існування фактично зникає. На нашу 

думку, це дає підстави дійти висновку, що в такому випадку йдеться про 

квазіприпинення у зв’язку з усуненням легітимної підстави для її існування. 

Аналогічні наслідки виникають у разі визнання недійсним запису про державну 

реєстрацію господарського товариства. 

 Враховуючи викладене вище, необхідним вбачається визначення на 

законодавчому рівні юридичних наслідків застосування судом конкретних 

способів захисту. На нашу думку, таким наслідком має бути ліквідація 

господарського товариства на підставі рішення суду. 

 У літературі звертається увага на окремі проблеми питання суб’єктів 

звернення до суду із вимогами про припинення юридичної особи, зокрема і 

господарського товариства. [18 с. 32; 78 с. 73-75] 

 Наукова дискусія торкнулась кожного суб’єкта, який може звертатись до 

суду із відповідними вимогами. 

 Зокрема, і надання права на звернення до суду з вимогою про ліквідацію 

юридичної особи учасникові, яке передбачено пунктом 2 частини 1 статті 110 

ЦК України. Так, критичні зауваження ґрунтуються на наступних тезах. По-

перше, можливість зловживання
82

 таким учасников відповідним правом. При 

цьому звертається увага на практичну складність визначення меж здійснення 

прав. По-друге, здійснення учасником у відповідному випадку невластивої йому 
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 На нашу думку, обґрунтування позбавлення суб’єктів цивільного обороту будь-якого права 

потенційної можливістю зловживати ним видається сумнівною, адже зловживання правом є ризиком 

існування будь-якого права та усування цього ризику шляхом усунення права є неспівмірним. 
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функції публічного контролю
83

, що може сприяти розвитку конфлікту інтересів 

усередіні такого підприємства [78 с. 74].  

 На підставі таких висновків у науковій літературі пропонується (1) 

обмеження права учасника на звернення до суду з вимогою про примусову 

ліквідацію окремими випадками, визначеними спеціальними нормами, а не 

встановлювати відповідне право як загальне правило [78, c. 74]; (2) обмежити 

коло учасників господарських товариств господарських товариств, які 

наділяються правом ініціювати у судовому порядку ліквідацію товариства 

учасниками, які володіють певним процентом акцій акціонерного товариства 

(процентом участі у капіталі товариства) – наприклад, не менше 5 процентів 

[160]. 

 На нашу думку, необхідно зауважити наступне. Виключення зі складу 

суб’єктів уповноважених на звернення до суду з вимогою ліквідації 

господарського товариства призведе до наукової та практичної дискусії щодо 

такого права учасника поза процедурою прйняття відповідного рішення на 

загальних зборах господарського права загалом, адже норми статті 110 ЦК 

України є загальними та не передбачають всіх випадків ліквідації юридичної 

особи на підставі рішення суду.  

 Тим більше, що у юридичній літературі здебільшого висловлюється точка 

зору, відповідно до якої перелік, встановлений цитованою нормою, є виключним 

[78, c. 74]. На підтвердження даної тези можна навести і те, що при розгляді 

справ у судах подеколи виникають труднощі, пов’язані із вирішенням питання 

про наявність у позивача права на пред’явлення вимоги про ліквідацію 

підприємства [78, c. 75].  

 По-друге, враховуючи, що учасник на підставі відповідної норми ЦК 

України, має лише право звернення до суду із відповідними вимогами свідчить 

про те, що функції публічного контролю виконує уповноважений державний 

орган – суд, який наділений повноваженнями щодо перевірки законності вимог 

про ліквідацію і постановляє своє рішення відповідно до вимог законодавства. 
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По-третє, повністю виключити можливість зловживання учасниками 

господарських товариств своїми правами неможна, але, на нашу думку, це не 

свідчить про необхідність законодавчого звуження переліку або обсягу прав, що 

належать учасникам такого товариства. Тобто, ризик зловживання правом та 

позбавлення такого права не є співмірними.  

 Зауважимо, що судова практика Російської Федерації пійшла шляхом 

надання учасникові у процесі ліквідації за рішенням суду процесуального 

статусу відповідача, принаймні в окремих випадках [17, c. 154]. Вітчизняне 

законодавство, натомість, закріпило, що відповідачем в таких справах є 

безпосередньо господарське товариство, що на нашу думку є цілком 

обґрунтованим, зокрема, і з позиції необхідності порушення, невизнання або 

оспорення прав як передумови звернення до суду. 

 Важливо додати, що норм, що регулюють компетентного суб’єкта серед 

органів публічної влади на звернення до суду, вочевидь, недостатньо, вони не 

узгоджені між собою та носять несистемний характер, що унеможливлює їх 

застосування [17, c. 142-143; 78, c. 75-82] 

 Зокрема, можна навести наступні приклади. 

1. Формулювання  «вжиття заходів до скасування державної реєстрації 

підприємства у встановленому законом порядку», передбачене статтею 

21 ЗУ «Про охорону праці» як повноваження спеціального 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади або органу 

місцевого самоврядування, за поданням спеціального уповноваженого 

органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Зазначене 

формулювання складно тлумачити в якості повноваження на звернення 

до суду з відповідною вимогою. На нашу думку, зазначені норми 

передбачають скасування державної реєстрації за рішенням одного із 

зазначених органів, що, в свою чергу, суперечить нормам ГК України 

та ЦК України , згідно з якими примусова ліквідація підприємства 

можлива за рішенням суду [78, c. 80]. 
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2. Відсутність механізма реалізації норм про примусовий поділ у разі 

порушення конкурентного законодавства вже розглядався вище.  

3. Відповідно до частини 4 статті 16 Закону України «Про акціонерні 

товариства» зменшення акціонерним товариством статутного капіталу 

нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію 

товариства. Якщо звернутись суто до тлумачення термінології 

зазначеної норми, варто вказати, що словосполучення «має наслідком» 

передбачає, що такий наслідок не залежить від волевиявлення самого 

акціонерного товариства, тобто логічним є те, що ця норма має містити 

механізм її реалізації – право конкретного державного органу 

звернутись до суду з вимогою про примусове припинення такого 

акціонерного товариства, якщо саме акціонерне товариство не вживає 

дій по усуненню порушення законодавства. 

4. Стаття 55-1 ГК України містить перелік підстав фіктивності, що дають 

підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи, 

однак не визначає державний орган, який уповноважений на таке 

звернення до суду. 

5. Право суду постановити рішення про примусову реорганізацію 

юридичної особи - учасника повного товариства, зокрема у звязку з її 

неплатоспроможністю, міститься у пункті 4 частини 1 статті 129 ЦК 

України, яка регламентує порядок вибуття з повного товариства та 

оперує поняттям «призначення за рішенням суду примусової 

реорганізації». 

6. Пункт 2 частини 1 статті 110 ЦК України встановлює правило, згідно з 

яким юридична особа ліквідовується за рішенням суду про ліквідацію 

юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які 

неможна усунути, за позовом учасника юридичної особи або 

відповідного державного органу. 

 При цьому, якщо взяти до уваги по-перше, вже цитовані норми щодо 

порушення, оспорення або невизнання права та (або) охоронюваного законом 
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інтересу як передумови виникнення права на судовий захист, а по друге – 

базовий принцип, встановлений частиною 2 статті 19 Конституції України
84

, 

можна дійти висновку, що за відсутності прямо передбаченого державного 

органу, уповноваженого звернутись до суду (тобто, презумпції порушення прав 

такого державного органу у разі невиконання відповідного законодавчого 

припису), права будь-якого органу держави порушені бути не можуть, 

відповідно, і судове рішення про припинення господарського товариства не може 

бути прийнято. Відтак, зазначені норми містять ознаки декларативності. 

 Необхідно погодитись із А.В. Габовим, який вважає, що в ідеальній 

конструкції має бути жорсткий зв’язок між конкретною підставою для 

примусової ліквідації та зазначеним в законі державним органом або органом 

місцевого самоврядування, що уповноважений на звернення до судових органів 

за відповідною підставою [17, c. 143]. Аналогічні думки висловлювались і в 

іншій науковій літературі [78, c. 80]. 

 Водночас, чинне законодавство такої ідеальної конструкції не передбачає, 

що суттєво ускладнює реалізацію окремих законодавчих норм. У загальному 

розумінні, слід погодитись із тими науковцями, які зазначають, що при 

правозастосуванні у разі відсутності у законодавстві конкретного переліку 

підстав, за яких державний орган уповноважений висувати вимогу про 

примусову ліквідацію необхідно виходити з зазначеного вище принципу 

відповідності такого звернення із функціями та завданнями, які покликані 

виконувати відповідні державні органи [78, c. 80]. 

 Водночас, маємо зазначити, що складно уявити звернення до загальних 

норм до завдань та функцій державних органів та органів місцевого 

самоврядування, якщо у таких загальних нормах прямо не передбачене право на 

звернення до суду з вимогою про припинення господарського товариства у 

процесі судового розгляду. 
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 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти 

лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 
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 Вдалим випадком регулювання правовідносин із звернення до суду з 

наведеними вимогами можна вважати статтю 9 ЗУ “Про акціонерні товариства”. 

Так, абзац 2 частини 5 наведеної норми встановлює правило, відповідно до якого 

дії, що порушують процедуру створення акціонерного товариства, встановлену 

цим Законом, є підставою для прийняття НКЦПФР рішення про відмову в 

реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. У разі 

прийняття такого рішення НКЦПФР звертається до суду з позовом про 

ліквідацію акціонерного товариства. 

 Отже, питання компетентного суб’єкту для звернення до суду із вимогою 

про припинення господарського товариства врегульовано фрагментарно та 

несистемно.  

 На нашу думку, у випадку, якщо законом передбачена сама можливість 

припинення господарського товариства на підставі рішення суду, кожна окрема 

норма, яка надає суду таке право, має встановлювати наступні юридично-значимі 

обставини: (1) підставу права суду постановити рішення про припинення 

господарського товариства, (2) суб'єкта, який уповноважений звернутись до суду 

із відповідним позовом (тобто, визначення конкретного державного органу). 

 Чинне законодавство містить два випадки дійсної можливості звернутись 

до суду із наведеною вимогою: (1) звернення учасника юридичної особи на 

підставі пункту 2 частини 1 статті 110 ЦК України та (2) звернення НКЦПФР на 

підставі абзацу 2 частини 5 статті 9 ЗУ «Про акціонерні товариства». 

 В цьому контексті, кілька слів необхідно приділити науковій дискусії, яка 

стосується питання добровільно-примусової ліквідації господарського товариства, 

які частково вже висвітлювались вище в контексті розгляду питання вимушеної 

ліквідації. 

 Так, П.О. Повар зазначає, що аналіз законодавства дає підстави виділяти 

серед випадків добровільної ліквідації такі, коли закон передбачає обов’язок 

підприємства прийняти рішення про ліквідацію. Ці випадки можна умовно 

назвати вимушеною ліквідацією підприємства або добровільно-вимушеною. При 

вимушеній ліквідації волевиявлення суб’єкта при прийнятті ним рішення про 
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добровільну ліквідацію виявляється скорегованим публічним інтересом, 

втіленим у зобов’язуючій нормі законодавства. Юридико-фактичними 

підставами вимушеної ліквідації виступають визначені законом обставини, за 

яких у відповідного суб’єкта виникає обов’язок прийняття рішення про 

ліквідацію підприємства [78, c. 53]. 

 Зазначимо, що у світлі обґрунтованої практики судових органів 

зобов’язати загальні збори господарського товариства виконати такий обов’язок 

неможна, адже відсутній правовий механізм примусу проведення загальних 

зборів та прийняття на них конкретного рішення, що цілком зрозуміло, адже 

прийняття рішення на загальних зборах господарського товариства – єдиний 

спосіб його волевиявлення
85

. Таким чином, при застосуванні конструкції 

вимушеної (добровільно-вимушеної) ліквідації господарського товариства, 

необхідно зважати на відсутність механізма її реалізації.  

 Висновок про необхідність у кожному такому випадку прийняття 

рішення загальних зборів господарського товариства (як необхідної передумови 

для припинення господарського товариства) цілком відповідає правозастосовній 

практиці, та, в цілому, науковій думці, однак робить означені норми 

декларативними. 

 Дещо іншим чином у аналогічних правовідносинах складається 

правозастосовча практика у Російській Федрації. Принаймні, в окремих 

випадках. Мова іде про норми статті 38 Федерального закону «Про захист 

конкуренції», статті 25 Федерального Закону «Про електроенергетику» оперують 

поняттям «примусовий поділ», статтей 12 та 21 Федеральнго закону «Про 

житлові накопичувальні кооперативи» застосовують поняття «примусова 

реорганізація», статтю 23.1 Федерального заону «Про банки та банківську 

діяльність» регулює випадки «примусової ліквідації» кредитної організації за 

ініціативою Банку Росії. Також про «примусову ліквідацію» учасника ринку 

цінних паперів йдеться у статті 51 Федерального закону «Про ринок цінних 

паперів». В наведених випадках додаткового волевиявлення господарського 
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товариства у формі прийняття рішення на загальних зборах господарського 

товариства не вимагається. 

 Варто відзначити, що такий підход правозастосувача є логічним, адже 

встановлення обов’язку припинити господарське товариство (за умови наявності 

визначених законом юридично-значимих обставин) та додаткове волевиявлення 

такого господарського товариства можуть породжувати відповідний конфлікт 

інтересів. Таким чином, прийняття господарським товариством рішення про 

припинення (незалежно від причин), зумовлює його добровільність, адже 

відбувається волевиявлення товариства.  

 На підтвердження «зв’язку» між ліквідацією господарського товариства 

та інтересами такого товариства та його учасників можна навести тезу П.О., що 

за загальним правилом добровільні ліквідація  підприємства є відображенням 

інтересів його учасників. А інтереси учасників можуть не збігатись із 

необхідністю понесення господарським товариством негативних наслідків [78, c. 

50]. 

 Таким чином, на нашу думку виокремлення додаткових “проміжних” 

конструкцій припинення господарських товариств видається недоцільним.  

 Наведемо окремі інші питання, які виникають із прийняттям рішення 

про припинення господарського товариства.  

 Зокрема, мова іде про скасування рішення суду (якщо рішення про 

припинення господарського товариства приймалось судом) або визнання в 

судовому порядку недійсним рішення про припинення господарського товариства 

(якщо рішення приймалось учасниками господарського товариства або його 

компетентним органом).  

 У юридичній літературі згадуються такі способи захисту як (1) визнання 

в судовому порядку реорганізації такою, що не відбулась [28, c. 105], (2) 

визнання недійсними рішень про припинення юридичної особи, (3) визнання 

недійсною реорганізації, (4) визнання недійсним запису про державну 

реєстрацію припинення (скасування державної реєстрації), (5) визнання 
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недійсним запису про державну реєстрацію юридичної особи - правонаступника 

тощо.  

 Додамо, що можливість поновлення (відтворення) юридичних осіб, які 

припинили юридично своє існування набуває актуальності [17, c. 72]. Одразу 

зауважимо, що коректне обрання способу захисту в цьому випадку має важливе 

значення.  

 Так, некоректними видаються такі спосіби захисту як визнання 

недійсною реорганізації (визнання реорганізації такою, що не відбулась) або 

визнання недійсним припинення, адже припинення – це правовідносини, які не 

визнаються недійсними. Таким чином, оскарженню та, відповідно, визнанню 

недійсним підлягають конкретні рішення
86

. 

  Ю.М. Жорнокуй зазначає, що оскарження рішення про реорганізацію та 

визнання його недійсним тягне за собою визнання недійсними договорів про 

злиття та приєднання (плана поділу (виділу, перетворення)), передавального акту 

або розподільчого балансу [33, c. 36]. 

 В.А. Бєлов вказує на відсутність зворотнього зв’язку в названому 

випадку, тобто, оскарження та визнання недійсним відповідного договору не 

означає визнання недійсним рішення про реорганізацію [Цит. по: 33, с. 36].  

 Зауважимо, що наведені питання виникають у зв’язку із тлумаченням 

реорганізації в якості правочину (аналогічно до застосування до реорганізації 

конструкції переведення боргу) і ще раз демонструє його непридатність та 

неефективнічть штучного розмежування правової природи реорганізації та 

ліквідації. 

 Неусталеним у доктрині цивільного права є питання правових наслідків 

визнання недійсним (або скасування) рішення про припинення господарського 

товариства, а саме: можливість автоматичного поновлення запису про державну 
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 Аналогічна думка висловлювалась Складно не погодись з Є. Бакуліною, яка доходить висновку, що 

«визнати недійсною реорганізацію» неможна, оскільки остання є процедурою, що опосередковує 

перехід прав та обов’язків в порядку правонаступництва [6, c. 78].  

Дослідниця пропонує оспорювати окремі акти, які пов’язані із зазначеною процедурою: рішення про 
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реєстрацію припиненого господарського товариства та, відповідно, його 

“поновлення статусу (прав)” [6; 17. c. 72-75, 28]. 

 Так, поновлення статусу у досліджуваних випадках підтримують такі 

вчені як: С. C. Дуканов, Т. Д. Аіткулов, Н. І. Шевченко і ряд інших. Наприклад, 

Т.Д. Аіткулов вважає, що поновлення юридичної особи-правопопередника у 

відповідному єдиному державному реєстрі є єдиним можливим правомірним 

наслідком прийняття такого рішення. [2, c. 66-70]. 

 Протилежна точка зору висловлюється А. Вольновим, А.В. Габовим, В. 

Фроловою. Правовим наслідком визнання недійсним рішення про припинення з 

правонаступицтвом зазначені вчені визнають призначення судом ліквідації 

юридичної особи-правонаступника без «поновлення» у відповідному реєстрі 

юридичної особи-правопопередника [16, c. 108]. 

В.  В. Рябота обґрунтовує недоцільність повернення у попередній 

стан у разі завершення процедури злиття з огляду на проблемність здійснення 

такої процедури, в тому числі у випадку, якщо встановлено порушення прав 

учасників такого злиття. Недоцільним визначається і скасування державної 

реєстрації
87

 в означених випадках. Натомість, пропонується передбачити у 

чинному законодавстві обов’язок правонаступників відшкодувати втрати 

учасників правовідносин злиття, які виникли у зв’язку з порушенням їх прав. 

 Є. Бакуліна пропонує на законодавчому рівні обмежити можливість 

визнання недійсної реєстрації рішення про реорганізацію за позовом 

реєстраційного органу з одним наслідком – ліквідацією [6, c. 109]. 

 Аргументація поновлення в правах ґрунтується на тому, що таке 

поновлення не має бути додатково зазначене у законодавстві, адже є єдиним 

можливим правовим наслідком, “виправленням” ситуації, яка стала спричинила 

наслідки у вигляді прийняття відповідного рішення. 
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 На момент написання наведеної праці такий спосіб захисту як “скасування державної реєстрації 
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дослідника отримав би такий спосіб захисту як “визнання недійсним запису про державну реєстрацію 

юридичної особи”. 
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 Доводи щодо неможливості поновлення в правах грунтується на таких 

тезах: (1) можливість поновлення правосуб’єктності прямо не передбачена; (2) 

припинення вважається завершеним з моменту внесення запису про припинення 

у відповідному державному реєстрі, що, як правило, вже було здійснено; (3) 

правоздатність юридичної особи припиняється в момент внесення запису про 

припинення до відповідного реєстру; (4) проводиться аналогія зі смертю 

фізичної особи і неможливістю її фізичного відновлення. 

 Так, А.В. Габов підсумовує зазначені підходи, зазначаючи, що питання 

можливості поновлення ліквідованої юридичної особи має дві сторони. Перша 

полягає в тому, що такі дії не можуть мати місця з точки зору права, оскільки 

суб’єкт права припинив своє інування, і це зафіксовано компетентним 

реєструючим органом. Більше того, саме по собі “воскресіння покійника” в 

повноцінному вигляді неможливе, оскільки “його органи не будуть 

функціонувати” (трудові та інші відносини припинились). Крім того, такого роду 

“воскресіння” підривають правову визначеність – одну з найважливіших рис 

позитивного права; створюють невпевненість учасників цивільного обороту, не 

додають йому стабільності, що саме по собі є достатнім аргументом “проти” [18]. 

 Аналогічну точку зору висловлює С. С. Дуканов, який зауважує, що 

спроба “поновити” припинену юридичну особу є, по-перше, абсурдною, а, по-

друге, такою, що не передбачена законодавством [28, c. 111-112]. 

 На зазначені аргументи в чистому вигля ді, в свою чергу, можна привести 

контраргумент, який полягає у розумінні юридичної особи в якості фікції “і не 

більше того”. Право в деяких випадках, для полегшення процесу передання прав, 

обов’язків та майна, навіть іде на створення “фантомів”. Відповідно, якщо для 

цього є суттєві аргументи практичного характеру (необхідність захисту прав та 

охоронюваних законом інтересів якихось осіб), нічого не перешкоджає 

прийняттю рішення про поновлення ліквідованої юридичної особи, що також є 

фікцією, створеною з метою вирішення конкретних проблем.  

 Дослідник в цьому контексті наводить практичні приклади, які 

стосуються недобросовісної ліквідації юридичних осіб “з боргами” з метою 
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уникнення виконання публічно-правових вимог про виплату боргів, а також 

вимог цивільно-правового характеру. Іншим аспектом може бути ліквідація, (1) 

проведена з суттєвими порушеннями, а також внаслідок злочинної змови та (2) 

помилки, наприклад, похибки технічного характеру під час конвертації цінних 

паперів міноритарного акціонера, внаслідок якої такий міноритарний акціонер 

взагалі перестає бути власником таких цінних паперів [17, c. 74-75]. 

 На нашу думку, зазначений підсумок є цілком стосується не лише 

ліквідації, а і припинення господарських товариств загалом.  

 Додамо, що питання доцільності аналогії з живою істотою залежить від 

того, яка теорія юридичної особи сприймається конкретнимдослідником 

обґрунтованішою, а також теорії, до якої тяжіє відповідне законодавство.  

 В цьому контексті варто погодитись с Н.С. Кузнєцовою та А.С. 

Довгертом, які зазначають, що в чистому вигляді теорія реального суб’єкта або 

теорія фікції не застосовуються. Таким чином, такого характеру аргументи є 

беззапаречно доцільними, але мають оціночний характер [Альманах 

цивілістики].  

 На нашу думку, захист прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів 

потенційних правовідносин “поновлення” припинених господарських товариств 

уявляється вдалішим у площині таких способів захисту як відшкодування шкоди 

та збитків, хоча вони і не спрямовані на відновлення попереднього становища. 

На наш погляд, зазначене кореспондується і з тим, що в окремих випадках, з 

метою захисту прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб, законодавець 

встановлює правонаступництво при ліквідації.  

 Додамо, що визнання недійсним рішення про припинення або рішення 

про створення юридичної особи-правонаступника необіхдно тлумачити в 

контексті ефективних способів захисту. При цьому, визнання недійсним 

наведених рішень неможна вважати ефективним способом захисту з огляду на 

те, що його застосування не забезпечує поновлення прав та (або) охоронюваних 

законом інтересів кредиторів та учасників припиненого господарського 

товариства.  
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 Зауважимо, що можливість відновлення діяльності юриличної особи, 

щодо якої прийнято рішення про припинення опосередковано врегульовано 

частиною 11 статті 17 ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань”, адже встановлює перелік 

документів, які подаються державному реєстратору для державної реєстрації 

рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її 

учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, 

передбачених законом, - відповідним державним органом. 

Втім, така реєстраційна дія можлива лише до здійснення запису про 

припинення відповідної юридичної особи. Зауважимо, що у літературі 

пропонується встановити інший момент такого відновлення.  

Наприклад, (1) обмежити право постановити рішення про відновлення 

діяльності юридичної особи моментом розподілу майна між учасниками [161] 

або (2) встановити максимальний строк, протягом якого господарське товариство 

повинно здійснити злиття, а при порушенні такого строку – визнавати злиття 

таким, що не відбулось, з поверненням сторін у попереднє становище. Наслідком 

такого повернення у попередній стан, на думку автора, має бути повернення 

викуплених акцій у розумний строк, що має бути встановлено на законодавчому 

рівні [143]. 

 Таким чином, підсумовуючи викладене, вважаємо, що поновлення в 

правах (відновлення статусу, поновлення запису про державну реєстрацію) 

припиненого господарського товариства не може бути правовим наслідком 

визнання недійсним (скасування) рішення про припинення господарського 

товариства, а також визнання недійсним запису про державну реєстрацію 

юридичної особи-правонаступника у разі реорганізації господарського 

товариства. 
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3.3. Правосуб’єктність господарського товариства 

щодо якого прийнято рішення про його припинення 

 Прийняття рішення про припинення господарського товариства зумовлює 

настання відповідних правовідносин, в тому числі зобов`язань. 

 Зокрема, мова іде про статтю 105 ЦК України. Наведена норма 

передбачає наступні обов’язки учасників юридичної особи, суду або органу, що 

прийняв рішення про припинення юридичної особи: (1) письмово повідомити 

орган, що здійснює державну реєстрацію протягом трьох робочих днів з дати 

прийняття рішення; (2) призначити комісію з припинення юридичної особи 

(комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора; (3) 

встановити порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної 

особи, що припиняється.  

 Водночас, в юридичній практиці існують випадки, коли рішення про 

припинення приймається, зобов’язання виникає, проте обов’язки не 

виконуються. У цивілістичній літературі відзначається, що за таких обставин 

юридична особа ніби “зависає між небом та землею”, оскільки попри прийняте 

рішення, формально така юридична особа не знаходиться у стані припинення, 

оскільки відповідний запис не внесено до відповідного реєстру. 

 Більше того, наведена ситуація не може вирішитися з ініціативи третіх 

осіб, хоча очевидним видається те, що існування такої юридичної особи може 

порушувати права та охоронювані законом інтереси її кредиторів, зокрема і через 

правову невизначеність, яка виникає в таких випадках. Така ситуація зачіпає і 

інтереси правопорядку в цілому
88

 [67, c. 131-132] 

 Отже, можна констатувати відсутність у чинному законодавстві 

механізму їх забезпечення державним примусом, тобто вимоги за такими 

зобов’язаннями позбавлені судового захисту, хоча і є правомірними, що 

відповідає поняттю натуральних зобов’язань [60]. 

 Таким чином, наведене питання потребує законодавчого врегулювання.  

                                                 
88

 Нода О. В. Висловлювала зазначену тезу в контексті невиконання рішення про ліквідацію, водночас 

така позиція цілком виправдана і до невикогання рішень інших форм припинення юридичних осіб. 
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 Окремо додамо про наближене, але не тотожне до наведених вище 

випадків, юридичне явище, а саме бездіяльність комісії з припинення
89

. Тобто, 

ситуація, за якої рішення про припинення прийнято, склад ліквідаційної комісії 

затверджено (або обрано ліквідатора), але останній здійснює “бездіяльність або 

ліквідацію
90

 лише для вигляду” [17, c. 129]. 

 Законодавство зазначене питання не врегульовуює, а у юридичній 

літературі звертається увага на те, що судова практика в таких випадках не 

дозволяє використовувати механізми примусового припинення [17, c. 129-130]. 

 Вочевидь, такий підхід до можливості здійснення примусового 

припинення є обґрунтованим, проте випадки бездіяльності комісії з припинення 

господарського товариства протягом невизначеного періоду також не сприяють 

сталості цивільного обороту.  

 Так, у юридичній літературі згадується про ліквідаційні процедури, які 

здійснювались протягом 8 років. При цьому, у наведеном випадку мова йшла про 

те, що, перебуваючи у ліквідаційній процедурі, господарське товариство 

здійснювало поточну діяльність, з припиненням повноважень усіх органів, що 

мало на меті відсторонення акційонерів від участі в управлінні таким 

товариством [17, c. 130].  

 На нашу думку, зазначене питання потребує законодавчого врегулювання 

шляхом (1) встановлення конкретних строків для проведення припинення 

господарського товариства (2) наслідків бездіяльності комісії з припинення у 

визначені строки, які можуть, зокрема, полягати в “перезавантаженні” комісії з 

припинення господарського товариства.  

 Як зазначалося, прийняття рішення про припинення господарського 

товариства зумовлює настання відповідних правовідносин. Разом з тим, підходи 

до визначення правових наслідків прийняття відповідного рішення у юридичній 

науці не є усталеними. 

                                                 
89

 Мається на увазі не лише комісія з припинення, але і особи, уповноважені на виконання функцій 

такої комісії, зокрема, на підставі частини 3 статті 105 ЦК України. 
90

 Тут і далі Габов також зазначає про ліквідацію, але його аргументи цілком прийнятні для всіх форм 

припинення. 
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 Так, складно погодитись із думкою Б.П. Архіпова, який кваліфікує 

рішення про реорганізацію як правочин (сделка) [5, c. 46-55]. Такая 

реорганизация является добровольной [5, c. 92]
91

. 

 Особливості управління юридичною особою, щодо якої прийнято рішення 

про її припинення, визначені статтею 105 ЦК України. Основною проблемою є 

визначення обсягу цивільної правосуб’єктності юридичної особи у випадку 

прийняття рішення компетентним органом про її припинення. Зокрема, інтерес 

становлять питання щодо можливості укладення юридичною особою правочинів, 

можливість виступати засновником (учасником) інших юридичних осіб, 

можливість бути позивачем/відповідачем у суді у випадку прийняття рішення 

компетентним органом про припинення такої юридичної особи [167, c. 204]. 

 Обмеження права ліквідатора
92

 формулою «все, що необхідно для 

ліквідації» було відоме ще дореволюційному законодавству [28, c. 75]. К. Жудро 

зазначав, що саме такою була позиція арбітражних органів на початку XX ст., 

вказуючи, що ліквідаційна комісія – це тимчасове правління, що продовжує 

роботу роботу «нормального» правління, проте має спеціальне завдання – 

ліквідувати відповідне підприємство. У контексті викладеного визначалися 

наступні завдання ліквідаційної комісії: (1) точне визначення активів та пасивів 

підприємства; (2) розшук, оцінка та реалізація майна; (3) стягнення боргів 

підприємства; (4) складення ліквідаційного балансу; (5) розробка плану 

ліквідації підприємства; (6) забезпечення прав кредиторів та виконання 

зазначеного плану [Цит. по 28, c. 75]. 

 Аналогічну позицію підтримував Д. В. Ломакін, на думку якого метою 

діяльності ліквідаційної комісії є не забезпечення нормального функціонування 

акціонерного товариства шляхом здійснення управлінських або контрольних 

функцій, що є характерною ознакою для органів товариства, а організація та 

                                                 
91

 Критика кваліфікації реорганізації як правочину вже наводилась вище. З аналогічних підстав важко 

погодитись із тлумаченням в якості правочину рішення про реорганізацію. 
92

 Недивлячись на аналіз лише такої форми припинення як ліквідація, аргументи про особливий статус 

та мету органу, створеного з метою проведення припинення справедливі, відповідно, для припинення в 

цілому. 
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проведення процесу ліквідації. Схожі міркування висловлювались також М. 

Венеціановим, Д. М. Генкіним, А. Квачевським, В. Б. Філатовим, Е. Н. 

Штанделем [Цит. по: 18, с. 108-109]. 

 Таким чином, можна констатувати факт обмежень прав або функцій 

ліквідаційної комісії (ліквідатора). Водночас, питання правової природи таких 

обмежень має дискусійний характер. Зауважимо, що практична необхідність 

визначення наведеного питання полягає, зокрема, у мінімізації ризику 

комерційної діяльності, яка здійснюється юридичною особою (в особі 

ліквідаційної комісії) [28, c.75]. 

 У контексті зазначеного інтерес також становлять питання щодо 

можливості юридичної особи, щодо якої прийняте рішення про припинення, 

вчиняти правочини, відкривати філії та представництва, отримувати дозволи на 

провадження окремих видів господарської діяльності тощо [28, c. 74]. 

 У юридичній літературі зазначені обмеження розкриваються, 

здебільшого, або через поняття «обмеження (часткове позбавлення) 

правоздатності (дієздатності)» [28, c. 75, 89], «зміна обсягу правосуб’єктності 

підприємства» або через поняття «визначення функцій ліквідатора (ліквідаційної 

комісії)»[78, с. 94-96]. 

 На думку Н. С. Кузнєцової та А. С. Довгерта, юридичні особи, як і інші 

учасники цивільних правовідносин – фізичні особи, мають правоздатність та 

дієздатність. Водночас ці властивості характеризуються певною специфікою. 

Так, у юридичної особи правоздатність і дієздатність виникають одночасно з 

моменту її створення та припиняються так само одночасно з дня внесення до 

єдиного державного реєстру запису про її припинення. Тому для юридичних осіб 

розмежування цих категорій, як правило, не має значення [55, c. 185]. 

 Для цілей даного дослідження доцільним вбачається визначення 

співвідношення категорій «обмеження правоздатності господарського 

товариства» та «комісії з припинення». 
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 Зауважимо, що окремі правопорядки визначають припинення юридичної 

особи не як підставу припинення її правоздатності, а як підставу обмеження її 

правоздатності [28 c. 26]. 

 Відповідно до частини 2 статті 91 ЦК України правоздатність юридичної 

особи може бути обмежена лише за рішенням суду. Втім, вочевидь, мається на 

увазі таке рішення суду, у якому постановляється саме про обмеження 

правоздатності. Таким чином, рішення суду про припинення господарського 

товариства не може кваліфікуватись як таке, що обмежує правоздатність 

господарського товариства автоматично, тобто, без спеціальних застережень про 

такі обмеження.  

 Таким чином, обмеження (визначення) функцій комісії з припинення 

господарського товариства не можуть кваліфікуватись в якості обмежень 

правоздатності [167, c. 205]. 

 Законодавство не обмежує правоздатність юридичної особи, рішення про 

припинення якої прийнято: у випадку прийняття такого рішення повноваження 

виконавчих органів такої юридичної особи переходять до ліквідаційної комісії 

функціями якої є здійснення таких дій, що зумовлюють виконання мети 

припинення господарського товариства – внесення запису про його припинення 

до єдиного державного реєстру [167, c. 205]. 

 А. В. Габов розкриває зміст повноважень (функцій) ліквідаційної комісії 

крізь призму права та обов’язків, зауважуючи, що діяльність ліквідатора не має 

виключно організаційного характеру і, відповідно, існує необхідність чіткої 

правової регламентації прав та обов’язків таких осіб. Водночас, якщо права 

ліквідатора (ліквідаційної комісії) безпосередньо слідують з повноважень 

органів, які вони заміщують, визначення обов’язків ліквідатора (ліквідаційної 

комісії) є більш складним завданням [18, c. 108]. Оперуючи поняттями «прав» та 

«обов’язків», А. В. Габов визначає конкретні дії, які має право (або обов’язок) 

здійснювати ліквідаційна комісія (ліквідатор). Зокрема, зазначається про 

обов’язок ліквідаційної комісії здійснювати поточну діяльність юридичної особи, 

що ліквідується.  
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 Разом з тим, невирішеним залишається питання обсягу такої діяльності. 

Проблемним питанням вбачається здійснення ліквідаційною комісією діяльності 

заради якої створювалась юридична особа. На думку А. В. Габова, здійснення 

зазначеної діяльності суперечить меті та цілям діяльності ліквідатора [18. c. 108]. 

 Зауважимо, що визначення конкретних прав та обов’язків (повноважнь) 

комісії з припинення є досить складним питанням з огляду на різноманітність 

правовідносин, що виникають між господарським товариством та третіми 

особами, зокрема, і під час припинення господарського товариства. На нашу 

думку, охопити всі можливі дії господарського товариства протягом припинення 

видіється неможливим.  

 Додамо, що частково до цього схиляється і А. В. Габов, який, серед 

іншого, відзначає, що “Водночас, допускається здійснення іншої поточної 

діяльності, необхідної не лише для проведення ліквідації, але і для підтримання 

життєдіяльності організації до її юридичного припинення.”  

 Зрештою, А. В. Габов доходить висновку, що поточна діяльність 

юридичної особи, що ліквідується, здійснюється ліквідатором в тій чи іншій мірі 

до моменту подання заяви про внесення запису про припинення відповідної 

юридичної особи компетентному органу державної влади [18, c. 108]. 

 Тобто, здійснення поточної діяльності господарським товариством, 

щодо якого прийнято рішення про припинення, є очевидною потребою для 

такого господарського товариства, а відмежувати поточну діяльність 

господарського товариства, що здійснюється з метою припинення від поточної 

діяльності, що здійснюється без такої мети, видається неможливим. 

 Додамо, що функції комісії з припинення є “внутряшньою” категорією 

для господарського товариства, що припиняється та покликана врегулювати 

правовідносини в самому господарському товаристві, а не з третіми особами. 

Питання можливості здійснення господарським товариством є “зовнішнім” та 

знаходиться із визначенням функцій комісії з припинення в різних площинах. 

 Іншими обов’язками ліквідаційної комісії визначаються: (1) виявлення 

усіх кредиторів юридичної особи, що ліквідується; (2) виявлення боржників; (3) 
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повідомлення інших (крім кредиторів) осіб у випадках, встановлених законом, 

про заходи, що здійснюються юридичною особою, яка ліквідується, а також про 

деякі факти, що були виявлені під час їх здійснення; (4) визначення майнової 

маси, яка належить юридичній особі на різних правових титулах; (5) своєчасне 

визначення ознак неспроможності та звернення до суду з відповідною заявою 

[18, c. 111-116]. 

 Випадки обмеження правоздатності юридичної особи потребують 

уточнення. 

 Так, на думку Н. О. Юрченко обмеження правоздатності господарських 

товариств можуть застосовуватись лише у частині здійснення ними конкретного 

виду діяльності (наприклад, для здійснення якого необхідним є отримання 

спеціального дозволу, ліцензії тощо) [196, c. 20]. Вбачається, що означене 

розуміння підстав обмеження правоздатності господарських товариств виключає 

застосування вказаного інституту до правових наслідків прийняття рішення про 

припинення господарського товариства. 

 Разом з тим, діяльність господарського товариства на підставі 

спеціального дозволу або ліцензії також розглядається крізь призму різних 

понять – «обмеження правоздатності» та «спеціальна правоздатність» [196, c. 

21], які не є тотожними юридичними категоріями. Зазначимо, що спеціальною 

правоздатністю наділяються переважно юридичні особи, діяльність яких не 

спрямована на одержання прибутку (для підприємницьких юридичних осіб 

притаманною є загальна правоздатність) [153, c. 211]. Отже, можемо 

констатувати, що поняття спеціальної правоздатності в даному випадку не 

застосовне.  

 Значний інтерес становлять критерії визначення ефективності та 

правомірності дій ліквідатора (ліквідаційної комісії) при припиненні 

відповідного господарського товариства. 

 На думку С. С. Дуканова, такими критеріями (принципами) є: (1) захист 

прав юридичної особи; (2) ефективне «закриття справ» юридичної особи, що 

ліквідується; (3) раціональне використання та реалізація майна, належного такій 
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юридичній особі; (4) обмеження прав вищого органу управління юридичної 

особи (що обґрунтовується природою правовідносин, які виникають у зв’язку із 

ліквідацією юридичної особи) [28, c. 75]. 

 Беззастережно прийняти означену вище позицію доволі складно, оскільки 

йдеться про низку оціночних категорій, що може призвести до створення 

перешкод у діяльності комісії з припинення [167, c. 206]. 

 Викликає сумнів позиція щодо необхідності обмеження права комісії з 

припинення укладати правочини від імені юридичної особи, яка припиняється 

[28, c. 74]. Відповідні правочини можуть укладатись з метою захисту прав та 

інтересів кредиторів господарського товариства, що ліквідується, а також власне 

господарського товариства (наприклад, укладення договорів про представництво 

господарського товариства, що ліквідується, у суді з метою захисту майнових 

прав останнього). 

 Водночас, зауважимо, що чинне законодавство встановлює окремі 

обмеження юридичної особи, що припиняється. Так, з моменту подання 

відповідному реєстратору документів, які підтверджують призначення 

ліквідаційної комісії (ліквідатора), як правило, не допускається державна 

реєстрація змін до статутних документів юридичної особи, що ліквідується, а 

також державна реєстрація юридичних осіб, засновником яких виступає 

юридична особа, яка ліквідується. Також забороняється державна реєстрація 

юридичних осіб, які виникають внаслідок реорганізації юридичної особи, яка 

ліквідується. Повідомлення про ліквідацію є підставою для фіскальних органів 

для проведення перевірки, яка призначається незалежно від часу та предмету 

попередньої перевірки [119].  

 Втім, наведені обмеження мають на меті не обмеження правосуб’єктності 

господарського товариства, щодо якого прийнято рішення про припинення, та 

навіть не обмеження діяльності такого товариства, а захист правовідносин, що 

виникають у сфері публічного повідомлення про припинення юридичних осіб. 

Мова іде про випадки “маскування” того факту, що господарське товариство 

знаходиться у правовідносинах припинення шляхом здійснення нових 
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реєстраційних дій з метою введення в оману потенційних контрагентів 

господарського товариства, що припиняється.  

 Отже, слід підтримати думку позицію, відповідно до якої, рішення про 

ліквідацію не зумовлює зміни правосуб’єктності юридичної особи, яка прийняла 

відповідне рішення [146, c. 125]. 

 Зазначимо, що встановлення факту прийняття рішення про припинення 

господарського товариства не становить значних проблем для заінтересованих 

осіб – відповідну інформацію можна отримати безпосередньо з єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань на підставі пункту 26 частини 2 статті 8 ЗУ Про державну 

реєстрацію
93

. Вбачається, що законодавець штучно поділив наслідки прийняття 

рішення про ліквідацію юридичної особи та факт внесення відповідного запису 

до реєстру
94

 [167, c. 206]. 

 Можемо констатувати, що зміни правосуб’єктності юридичної особи 

щодо якої прийнято рішення про її ліквідацію, є невиправданими. Означене вище 

пояснюється, на нашу думку, «косметичністю» змін правосуб’єктності 

юридичної особи. У викладеному контексті проблема полягає не у необхідності 

спрощення процедури отримання інформації реєстраційними органами, а у 

площині юридичного забезпечення обов’язку з проведення державної реєстрації 

рішення про ліквідацію юридичної особи, який на сьогодні не забезпечений 

судовим захистом (тобто, є натуральним) [167, c. 206]. 

 Далі вважаємо за необхідне дослідити особливості правового положення 

комісії з припинення. 

 Правова природа комісії з припинення має розглядатись у контексті 

єдності правового розуміння різних форм органів, які можуть створюватись під 

                                                 
93

 Включенню до відповідного реєстру підлягають, зокрема, дані про перебування юридичної особи у 

процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про 

комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками 

(учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної 

особи, для заявлення кредиторами своїх вимог. 
94

 У випадку виконання обов’язку державної реєстрації рішення про припинення в порядку, 

передбаченому законом.  
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час здійснення процедури припинення господарського товариства. До того ж, 

вбачається відсутність принципових відмінностей між ліквідаційною комісією та  

комісією з інших форм припинення. 

Зазначимо, що в юридичній літературі висловлювалися аргументи на 

користь створення додаткового тимчасового органу господарського товариства, 

який має створюватись на підготовчому етапі припинення юридичної особи 

шляхом реорганізації з метою ефективного захисту прав кредиторів при такому 

припиненні [178]. 

На нашу думку, початок процедури припинення має пов’язуватись із 

прийняттям відповідного рішення, адже тільки за умови волевиявлення 

компетентного суб’єкта можуть мати місце юрично значимі наслідки. 

 Усталеною можна визначити позицію відповідно до якої ліквідатор 

(ліквідаційна комісія) є основним учасником ліквідаційних правовідносин [78, c. 

89]. Підстави для визначення ліквідатора (ліквідаційної комісії) як учасника 

правовідносин, що виникають при ліквідації господарського товариства надає 

чинне законодавство. Так, абзац 2 частини 2 статті 1205 ЦК України встановлює, 

що в разі відсутності у юридичної особи коштів для капіталізації платежів, які 

підлягають сплаті, обов’язок щодо їх капіталізації покладається на ліквідаційну 

комісію на підставі рішення суду за позовом потерпілого. Разом з тим, на нашу 

думку, ліквідатор (ліквідаційна комісія) не є самостійним учасником відповідних 

правовідносин, а діє виключно від імені господарського товариства, що 

ліквідується. 

 Отже, обґрунтованою вбачається пропозиція щодо виключення абзаца 2 

частини 2 статті 1205 ЦК України [78, c. 22]. 

 Окремої уваги потребує додаткове висвітлення моменту припинення 

повноважень виконавчого органу господарського товариства, рішення про 

припинення якого прийняте та, відповідно, момент виникнення права у комісії з 

припинення на представництво господарського товариства, тобто момент 

виникнення її повноважень.  
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 Інколи для позначення наведеного моменту пропонується термін “момент 

припинення повноважень правління”, оскільки законодавство регулює лише 

момент переходу повноважень по управлінню справами юридичної особи до 

відповідної комісії, проте не зазначає момент припинення повноважнь 

виконавчого органу. Означена норма може спричинити ситуацію, при якій 

виконавчий орган у проміжку часу між рішенням про припинення та 

призначенням комісії з припинення може діяти в рамках раніше встановленої 

компетенції
95

 [28, c. 78]. 

 І.М. Кучеренко, з іншого боку, звертає увагу на окремі складнощі щодо 

визначення моменту виникнення права ліквідатора на здійснення представництва 

(здійснення дієздатності) господарського товариства і щодо прав ліквідатора 

(ліквідаційної комісії), яка створюється у випадку прийняття рішення органами 

управління чи судом про ліквідацію юридичної особи
96

.  

 Норма частини 3 статті 105 ЦК України, відповідно до якої з моменту 

призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління справами юридичної особи, критикується з наступних підстав: (1) 

відсутність у чинному законодавстві визначення «управління справами», (2) 

можливість виступу в суді колегіальним органом, (3) недосконале визначення, 

через які саме органи може юридична особа здійснювати свою діяльність.  

 Відтак, пропонується змінити відповідне нормативне регулювання та 

доповнити частину 3 статті 105 ЦК України положенням, відповідно до якого у 

випадку прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи, її дієздатність 

здійснюється головою ліквідаційної комісії (ліквідатором) [153, c. 232-233]. 

 А.В. Габов також згадує про складнощі, пов’язані із визначенням такого 

моменту, оперуючи терміном «момент призначення ліквідаційної комісії»
97

 та 

конкретизуючи, що законодавство не роз’яснює, що саме мається на увазі: день 

прийняття відповідного рішення або день виникнення належним чином 

                                                 
95

 Взагалі, вчений зазначає про ліквідаційну комісію, водночас аргументи можна поширити на усі 

випадки комісії з припинення.  
96

 Аналогічно. 
97

 Аналогічно. 
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оформленого (підписаного) рішення (протоколу). Дослідник вважає, що такий 

момент має бути уточненим чинним законодавством та чітко визначеним як 

«день прийняття рішення» [17 c. 107]. 

 На нашу думку, момент виникнення права комісії з припинення в особі 

уповноваженого її члену на здійснення представництва має співпадати в часі та 

підставі із моментом призначення відповідної комісії, а розбіжності у часі 

можуть спричинити складність у правозастосовчій діяльності.  

 Підставою виникнення права на представництво, відповідно, є рішення, 

яким призначено комісію з припинення. Тобто, право на представництво має 

розглядатись як складова частина прав та обов’язків комісії з припинення, які у 

сукупності складають її повноваження. На нашу думку, питання здійснення 

колегіальним органом (тобто, комісію з припинення) повноважень в суді також 

потребує уточнення.  

 У випадку обрання комісії з припинення, у тому ж рішенні має 

визначатись голова такої комісії, який і діє від її імені або мехінізм його обрання. 

Таким чином, питання надання повноважень на представництво у судових 

органів вирішується юридичною особою в особі комісії з припинення та 

підписується головою останньої. Момент виникнення повноважень комісії з 

припинення та момент припинення повноважень виконавчого органу у часі 

співпадає. 

 Про інші складнощі при здійсненні ліквідаційної процедури ліквідаціною 

комісією як колегіальним органом зазначає А.В. Габов, критикуючи відсутність 

законодавчо врегульованого питання щодо кворуму, необхідного для визначення 

повноважності засідання ліквідаційної комісії, кворуму, необхідного для 

прийняття рішень ліквідаційною комісією. Дослідник зазначає, що зазначені 

питання можуть бути визначені особи, що приймають рішення про ліквідацію, 

водночас, відсутність встановленого законом відповідного обов’язку скоріше 
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ускладнює, ніж спрощує питання із законодавчою неврегульованістю зазначених 

питань
98

 [17, c. 107]. 

 Таким, що не відповідає меті захисту прав та законних інтерсів осіб, які 

приймають участь у процесі ліквідації А.В. Габов вказує і відсутність закондавчо 

встановленого терміну проведення ліквідації (період діяльності ліквідаційної 

комісії), за виключенням норм про неспроможність, водночас, погоджуючись із 

загальною тенденцією до встановлення зазначених строків особами, що 

приймають участь про ліквідацію
99

 [17, c. 107-108]. 

 Значний інтерес становить визначення особливостей правового статусу 

комісії з припинення. Зазначимо, що власне термін «ліквідатор» є доволі 

умовним, оскільки його функції можуть покладатися і на інших осіб  [167, c. 

206].  

 Зазначимо, що здійснення управління господарським товариством 

третьою особою, є підставою надання пропозицій щодо доповнення частини 2 

статті 92 ЦК України нормою, яка б дозволяла врахувати випадки здійснення 

цивільної дієздатності юридичної особи третіми особами (ліквідатором, 

компанією з управління активами, санатором тощо) [153, c.230]. 

 Можемо констатувати, що означені вище зауваження необхідно 

сприймати критично з огляду на те, що згадана норма ЦК України є загальною і 

зазначення кожного суб’єкта, який є третьою особою для відповідної юридичної 

особи є винятком із загального правила. Перерахування «додаткових суб’єктів» у 

зазначеній загальній нормі потребуватиме визначення конкретних випадків 

відповідного представництва, підстав та процедури такого представництва з її 

особливостями тощо. Відповідно, виникатиме необхідність дублювання 

тотожних норм у різних актах цивільного законодавства. Вбачається, що норма 

частини 2 стаиті 92 ЦК України цілком виправдано передбачає невичерпний 

перелік суб’єктів, які можуть здійснювати представництво юридичної особи 

[167, c. 207]. 
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 Аналогічно. 
99

 Аналогічно. 
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 Вважаємо за доцільне розглянути особливості суб’єктного складу комісії 

з припинення. Чинне законодавство України дозволяє зробити висновок, що 

орган, який формує таку комісію, може сформувати останню на власний розсуд. 

Така думка знаходить підтвердження і у науковій літератур [18, c. 98]. 

 Зазвичай склад комісії з припинення формує відповідний орган 

юридичної особи. Водночас, наведений підхід є дещо спрощеним, оскільки такий 

орган переважно погоджується з проектом рішення, яке внесено на голосування 

іншим органом, який уповноважений на його підготовку. На нашу думку, такий 

підхід є цілком виправданим з огляду на те, що зазначені процедурні моменти 

зумовлені необхідністю визначення суб’єкта, який зобов’язаний запропонувати 

осіб, що будуть входити до складу комісії. 

 Законодавством можуть встановлюватися обмеження щодо формування 

персонального складу комісії з припинення (зокрема, обов’язковість погодження 

конкретних кандидатур з компетентними органами державної влади). Дана 

«традиція» має історичні витоки у радянському законодавстві [18, c. 99 - 100]. 

 Іншим дискусійним питанням у юридичній науці є питання 

співвідношення повноважень ліквідаційної комісії та суду у процедурі примусової 

ліквідації (на підставі рішення суду). Зазначимо, що чинне цивільне 

законодавство не передбачає обмежень повноважень ліквідаційної комісії у 

випадках здійснення ліквідації на підставі рішення суду [167, c. 207]. 

 У контексті досліджуваної пролематики необхідно зазначити про окремі 

відмінності процедури призначення тимчасового адміністратора в порядку, 

визначеному статтею 78 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

[113], який, вочевидь, має спільні риси із ліквідатором господарського 

товариства. Так, відповідно до наведеної норми з дня призначення тимчасового 

адміністратора повноваження загальних зборів,  спостережної ради та правління 

переходять до тимчасового адміністратора. Однак, тимчасовий адміністратор має 

ширші повноваження, адже окрім функцій виконавчого органу господарського 

товариства, які здійснює ліквідатор (ліквідаційна комісія), тимчасовий 

адміністратор виконує невластиві останньому і значно ширші за обсягом функції 
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вищого органу управління господарського товариства – загальних зборів 

учасників. 

 Варто згадати і про наукову дискусію з приводу віднесення комісії з 

припинення до системи органів управління господарського товариства, що 

перебуває в процесі припинення [87, c. 96; 18, c. 101]. 

 Важливість визначення правової природи комісії з припинення вбачається 

і в тому, що віднесення (або невіднесення) такої комісії до органів управління 

господарського товариства дозволить застосовувати (або незастосовувати) 

загальні норми, які регламентують діяльність органів управління господарського 

товариства, зокрема, норми про солідарну відповідальність органів управління 

юридичної особи (частина 4 статті 92 ЦК України) [87, c. 97]. 

 Зазначимо, що у цивілістичній доктрині існують дві протилежні позиції 

щодо правової природи комісії з припинення: (1) доцільність визнання комісії 

органом управління юридичної особи та, відповідно, (2) відсутність означеної 

доцільності [18, c. 101-102]. 

 На нашу думку, більш обґрунтованим є віднесення комісії з припинення 

до органів управління господарського товариства [78, c. 96-97]. 

 Значний інтерес становить і обсяг повноважень комісії. У фахових 

дослідженнях висловлювалися різні позиції щодо обсягу повноважень 

ліквідатора: від його «всесильності» [28, c. 72] до передання йому обмежених 

повноважень виконавчого органу господарського товариства (обмеженість 

полягає у тому, що повноваження виконавчого органу передаються у тій мірі, в 

якій вони відповідають цілям та завданням ліквідації господарського товариства 

[28, c.73-75]
100

). 

 Про обґрунтованість передання ліквідаційній комісії повноважень 

виконавчого органу зазначає А. В. Габов, на думку якого зазначене 

обумовлюється історичними чинниками, адже і у дореволюційному 

законодавстві, і у законодавстві радянської доби ліквідаційна комісія займала 

                                                 
100

 Хоча наведені аргументи стосувались лише ліквідаційної комісії, вони справедливі і для комісії з 

припинення у будь-якій з її форм. 
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місце саме виконавчого органу (правління) на період здійснення ліквідації, про 

що прямо зазначалось практично у кожному нормативному акті, який 

врегульовував відповідні правовідносини [18, c. 101]. 

 При цьому А. В. Габов доволі критично висловлюється щодо таких 

повноважень ліквідаційної комісії як «ведення справ», «управління справами», 

«завідування справами» тощо та визначає такі повноваження законодавчими 

анахронізмами та стандартами дореволюційного і радянського права [18, c. 103]. 

 Можна зробити висновок, що чинне законодавство не надає можливості 

поширювального тлумачення повноважень (функцій) комісії з припинення, 

оскільки за загальним правилом йдеться про припинення повноважень лише 

виконавчого органу, а всі інші органи управління юридичної особи після 

призначення комісії здійснюють окремі функції в процесі її ліквідації (зокрема, 

затвердження ліквідаційного балансу) [167, c. 208]. 

 В цьому контексті слід відзначити, що перехід всіх повноважень по 

управлінню справами не слід ототожнювати із всіма повноваженнями органів 

управління господарським товариством. Тим більше, що законодавство не 

використовує слово “всі” (частина 4 статті 105 ЦК України). 

 Отже, підхід відповідно до якого до комісії з припинення переходять 

лише обмежені повноваження виконавчого органу господарського товариства 

вбачається більш обґрунтованим [167, c. 208]. 

 Окремої уваги у юридичній літературі заслуговує право ліквідаційної 

комісії (ліквідатора) виступати у суді від імені юридичної особи, яка ліквідується 

[18, c. 104]
101

. Так, доволі неоднозначною є відповідь на питання щодо 

можливості оскарження ліквідатором (ліквідаційною комісією) рішення 

загальних зборів. 

 Досліджуючи особливості правовий статус, правову природу та 

повноваження комісії з припинення, слід зазначити і про момент припинення 

діяльності останньої. 
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 Аналогічно. 
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 Окремо зазначене питання чинним законодавством не врегульоване. 

Варто додати, що, виходячи із загальних норм про припинення юридичної особи, 

моментом припинення діяльності такої комісії є момент внесення запису про 

припинення юридичної особи до єдиного державного реєстру, адже з моменту 

внесення відповідного запису до реєстру відповідна комісія просто не може бути 

уповноваженою на здійснення діяльності від імені припиненої юридичної особи. 

 Водночас невирішеними залишаються такі питання як сплата винагороди 

членам комісії з припинення та юридичне оформлення відповідних відносин з 

ними. Вважаємо, що зазначений технічний момент має віднайти своє 

відображення у законі, адже відсутність норми, якою б врегульовувалася 

процедура припинення повноважень комісії з припинення або алгоритм сплати 

винагороди членам комісії у випадку, якщо дане питання не було вирішено до 

внесення запису про припинення юридичної особи до єдиного державного 

реєстру, може зумовлювати проблеми для правозастосовної практики [167, c. 

208]. 

  В цивілістиці висловлюються і інші дискусійні питання припинення 

господарських товариств. Розглянемо окремі з них.  

 Правова природа окремих юридично значимих дій та документів, що 

здійснюються при припиненні господарських товариств.  

 Зокрема, мова іде про проміжний та ліквідаційний баланси, план поділу, 

план перетворення, договор про злиття, приєднання, передавальний баланс тощо. 

Аналіз наведених документів нерідко стає предметом наукового аналізу [3, c. 

184; 28, c. 155 – 160]. 

 Втім маємо відзгначити, що усмі наведені конструкції необхідно умовно 

поділити на 2 групи: (1) договори; (2) баланси. Перші з яких можна віднести до 

цивільно-правових угод, а другу – до документів технічного характеру. 

 Маємо відзначити, що в цілому у юридичній літературі підхід до правової 

природи другої групи документів є сталим. Традиційно вважається, що такі 

документи не є правовстановлюючими та носять характер скоріше технічних 
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документів, які допомагають систематизувати інформацію, що в них 

відображається із метою полегшення здійснення процедури припинення. 

 Ю.М. Жорнокуй зазначає, що договори про злиття та приєднання (план 

поділу (виділу, переворення), передавальний акт або розподільчий баланс є по 

суті частиною рішення про реорганізацію, відтак, до них мають застосовуватись 

загальні правила щодо оскарження рішень загальних зборів [33, c. 36]. 

 Н.І. Шевченко пропонує розглядати план поділу як рішення загальних 

зборів, які, за загальновизнаним підходом є актом, відмінним за своєю суттю від 

правочину. 

 Наведеній концепції цілком відповідає думка С. C. Дуканова, який 

вважає, що відсутність відомостей про правонаступництво за якимись 

зобов’язаннями не означає, що такі зобов’язання не перейшли до 

правонаступника, тому не варто надавати вирішальне значення даним 

документам в частині переліку зобов’язань, що у ньому містяться. У зв’язку з 

цим, справедливим видається уточнення Б.Б. Черепахіна, відповідно до якого 

передавальний та розподільчий баланс не мають вирішального значення у 

правовідносинах між правонаступниками [28, c. 155]. 

 Ще категоричніше висловлюється М.І. Брагінський, який вважає, що 

взагалі на законодавчому рівні необхідно відмовитись від передавального аткту 

та розподільчого балансу, оскільки зазначені документи, по-перше, не 

відображають реального стану речей, а, по-друге, не є правовстановлюючими 

документами [Цит. по: 28, с. 160]. 

 У літературі висловлюється і протилежна позиція, за змістом якої, 

правовий статус таких документів як передавальний акт та розподільчий баланс 

потребують детальних законодавчіх доопрацювань на рівні законодавчого акта [ 

28, c. 155].  

 На нашу думку, виключення із тексту законів згадок про такі документи є 

дещо передчасним виходячи з того, що такі неправовстановлюючі документи 

носять важливий допоміжний характер при припиненні господарських 
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товариств. Опрацювання відповідної інформації в будь-якому випадку 

здійснюватиметься господарським товариством, що припиняється.  

 Додамо, що погоджуємось із необхідністю доповнення проміжного 

ліквідаційного балансу відомостями про вимоги кредиторів, виявлені 

ліквідатором (ліквідаційною комісією), і результати їх розгляду з огляду, а також 

накладення на ліквідатора (ліквідаційну комісію) низки додаткових обов’яків 

[78, c. 9] з огляду на суттєвий ризик зловживання ліквідатором (ліквідаційною 

комісією) правами та неприйняття вимог кредиторів, які самостійно не 

повідомили про них, хоча, вочевидь, відповідні формулювання закону є скоріше 

технічною помилкою з боку законодавця та логіка законодавства про ліквідацію 

передбачає найбільш повне задоволення вимог кредиторів господарського 

товариства, що ліквідується.  

 Питання виникають і під час аналізу ліквідаційного (остаточного) 

балансу.  

 Так, А.В. Габов відзначає, що суттєвим питанням є питання строків 

подання вимог кредиторами. Закон зазначає про необхідність подання 

відповідних вимог до затвердження ліквідаційного балансу (мається на увазі 

остаточний ліквідаційний баланс). Водночас, не зрозуміло, що має бути 

здійснено, якщо вимога буде надана до суду, наприклад, за день до його 

затвердження, що спричинить той факт, що забезпечувальні заходи можуть бути 

не застосовані. А саме, виникають наступні питання: (1) вплив зазначеного 

процесу на розрахунки із іншими бенефіціарами ЮО, що ліквідується; (2) 

питання виходу з ситуації у тому випадку, якщо процес не завершений, а ЮО 

вже виключена з ЄДР [18, c. 122]. 

 Дискусійним є і момент виконання договорів про злиття та 

приєднання. 

 C. C. Дуканов вважає, що договори про злиття та приєднання вважається 

виконаними з моменту затвердження установчих (статутних) документів або 

змін до них - при приєднанні та обрання виконавчих органів нової юридичної 

особи (при приєднанні нові виконавчі органи можуть не обиратись). Дослідник 
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вважає, що на підставі викладеного думка, відповідно до якої договори про 

злиття та приєднання відносяться до категорії договорів простого товариства є 

помилковою [28, c. 156]. 

 Ю.М. Жорнокуй зазначає, що договірні форми є найбільш 

розповсюдженим правовим засобом узгодження інтересів суб’єктів цивільних 

правовідносин [33, c. 87]. 

 Здійснюючи аналіз реорганізаційних договорів, на нашу думку, необхідно 

звернутись і до іншої договірної конструкції, яка використовується у сфері 

врегулювання правовідносин господарських товариств, зокрема, така 

конструкція як акціонерні договори (“акціонерні угоди”, “корпоративні угоди”, 

“договори про здійснення прав учасників господарських товариств”) [33, c. 90]. 

 Така необхідність зкмовлюється, на нашу думку, тим, що порівнянні 

різних договірних конструкцій у сфері корпоративного права сприяє глибшому 

розумінню відповідних договірних конструкцій. Тим більше, що правила, які 

врегульовують констукцію реорганізаційних договорів потребують 

доопрацювання, є недостатніми [28].  

 Наведемо висновки, які стосувались конструкції акціонерних договорів 

але є, на нашу думку, цілком справедливими і для реорганізаційних договорів. 

 Як зазначає Ю.М. Жорнокуй з приводу ролі акціонерного договору у 

механізмі цивільно-правового регулювання, останній займає проміжне місце між 

нормою права та волеформуючим (волеобразующим) актом. При цьому, ознака 

волеформуючого акту є первинним, приватноправові принцпи превалюють, що 

свідчить про первинність приватноправової природи такого акту індивідуального 

регулювання корпоративних відносин, як акціонерний договірю [33, c. 99].  

 Вочевидь, акціонерний договір є актом індивідуально-правового 

регулювання, що породжує зобов’язання із здійснення прав акціонера, виконання 

якого реалізується за допомогою здійснення передбачених у ньому дій. 

Акціонерний договір є засобом досягнення комромісу, що визначає його 

нормативно-регуятивний потенціал, що і храктеризується відносно вільним 

волевиявленням та самостійністю його сторін. Особи, що укладають його в 
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межах наданої хм з цією метою свободи, приходять до певного консенсусу та 

фіксують досягнуті домовленості у формі, передбаченій законом. Договір стає 

регулятором для учасників відповідних зобов’язальних правовідносин.  

 Дослідник зазначає також про правореалізуючу функцію зазначеної 

юридичної конструкції, яка виявляється у трансформації абстрактних правил 

поведінки акціонерів, передбачених нормами акціонерного законодавства, у 

конкретні права та обов’язки, які регулюють діяльність конкретних акціонерів 

конкретного акціонерного товариства [33, c. 100].  

 Так само слід погодитись, що укладення обох видів корпоративних 

договорів покладають на їх сторони взаємні юридичні гарантії [33, c. 101]. 

 І. В. Спасибо-Фатєєва пропонує такі варіанти юридичної природи 

договорів між акціонерами: (1) звичайний зобов’язальний розпорядчий договір; 

(2) організаційний договір, оскільки він не стосується майнових благ; (3) 

відносини квазіпартнерства; (4) договір підпорядкування, оскільки особа, що не 

має необхідного пакету акцій, отримує право впливу на рішення загальних зборів 

та підпорядковує собі управління в АТ завдяки укладеному договору [33, c. 102]. 

 Ю. М. Жорнокуй відзначає, що акціонерний договір є 

організаційним
102

, адже є договором про здійснення вже існуючих прав 

акціонеров, але визначає порядок та межі його реалізації. Дослідник наводить 

також позицію Б.І. Пугінського, відповідно до якої організаційним договором є 

договір про впорядкування взаємозалежної діяльності двух та більше осіб, що 

визначає процедуру виникнення та загальні умови виконання конкретних 

майнових зобов’язань у подальшому, та (або) заходів, направлених на 

підвищення ефективності їх діяльності [33, c. 103]. 

 Зауважимо, що віднесення акціонерного договору до організаційних 

договорів заслуговує на підтримку. На нашу думку, до організаційних договорів 

слід віднести і договори з припинення (реорганізаційні договори), які є складовою 

                                                 
102

 Що ще раз підкреслює наявність організаційних відносин у правовідносинах, які виникають під час 

припинення юридичної особи. 
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частиною організаційних відносин, що виникають при припиненні господарських 

товариств. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Підставою виникнення правовідносин припинення господарського 

товариства є рішення про таке припинення. Компетентними суб’єктами 

прийняття такого рішення є (1) учасники (повне та командитне 

товариства); (2) загальні збори учасників (товариство з обмеженою 

(додатковою) відповідальністю); (3) загальні збри акціонерів (акціонерне 

товариство) та суд.  

2. Хоча чинне законодавство передбачає, що примусовий поділ (злиття, 

приєднання та виділ) можуть бути здійснені на підставі рішення АМКУ 

(або іншого компетентного державного органа), механізм примусової 

реалізації такого припинення не передбачений, що зумовлює 

декларативність відповідних норм.  

3. Необхідно розмежовувати підстави припинення господарських товариств 

(рішення) та підстави прийняття рішення про припинення, які 

формалізовані лише у випадку прийняття рішення про припинення 

господарського товариства судом.  

4. Розмежування підстав припинення господарського товариства та підстав 

прийняття рішення про його припинення сприяє усунуненню 

невизначеності у відповідних поняттях, а також робить нежиттєздатними 

“проміжні” теорії припинення між примусовим та добровільним 

припиненнямгосподарських товариств (вимушена ліквідація або 

добровільно-примусове припинення). 

5. Більшість норм, що визначають підстави прийняття рішення про 

припинення господарських товариств не мають механізму примусової 

реалізації з огляду на відсутність прав публічних органів на звернення до 

суду із відповідною вимогою.  
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6. Чинне законодавство містить два випадки дійсної можливості звернутись 

до суду із вимогою примусової ліквідації господарських товариств: (1) 

звернення учасника юридичної особи на підставі пункту 2 частини 1 статті 

110 ЦК України та (2) звернення НКЦПФР на підставі абзацу 2 частини 5 

статті 9 ЗУ «Про акціонерні товариства». 

7. Поновлення (відновлення) в правах (статусі) господарського товариства, 

рішення про припинення якого визнано недійсним (скасовано) (або 

визнано недійсним рішення про створення юридичної особи-

правонаступника) не можна вважати належним правовим наслідком такого 

визнання недійсним (скасування) з огляду на настання низки незворотних 

змін (конвериація часток, конвертація акцій, завершення трудових 

відносин тощо). Наведене зумовлює неефективність відновлення статусу 

відповідного господарського товариства, адже жодне поновлення прав не 

відбувається. 

8. Невиконання рішення про припинення господарського товариства 

зумовлює настання натуральних зобов’язань. Зокрема, мова іде про 

невиконання вимог статті 105 ЦК України: непризначення комісії з 

припинення, неповідомлення про припинення органи державної реєстрації, 

невстановлення порядку та строків заявлення кредиторами відповідних 

вимог. 

9. Чинне законодавство не передбачає обмеження правосуб’єктності 

(правоздатності або дієздатності) господарського товариства, щодо якого 

прийнято рішення про припинення. Визначення функцій комісії з 

припинення не може тлумачитись як обмеження правосуб’єктності з 

огляду на те, що за своєю природою є визначенням повноважень органу 

господарського товариства.  

10. Чинне законодавство не надає можливості поширювального тлумачення 

повноважень (функцій) комісії з припинення, оскільки за загальним 

правилом йдеться про припинення повноважень лише виконавчого органу, 

а всі інші органи управління юридичної особи після призначення комісії 
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здійснюють окремі функції в процесі її ліквідації (зокрема, затвердження 

ліквідаційного балансу) 

11. Договори про припинення господарських товариств (реорганізаційні 

договори) є організаційними договорами, які є складовою частиною 

організаційних правовідносин, що виникають при припиненні 

господарського товариства. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Законодавство України на етапі свого формування зазнало суттєвого 

впливу радянської правової доктрини, рудиментами якої у сфері припинення 

господарських товариств є, зокрема: реорганізація як вид припинення 

юридичних осіб; визначення виділу як виду реорганізації; припинення 

юридичних осіб на підставі рішень АМКУ (а не суду) тощо. 

Втім, очевидною є загальна тенденція відмови від архаїчних конструкцій, 

що відображається у поступовій відмові від терміну “реорганізація”; закріпленні 

вичерпного переліку підстав припинення господарських товариств на підставі 

рішень органів державної влади; віднесенні таких підстав припинення як сплив 

строку, на який створювалось господарське товариство, та досягнення мети 

створення до підстав ліквідації за рішенням учасників відповідного товариства 

або уповноваженого ними органу; якісному перегляді законодавства, що регулює 

припинення господарських товариств. 

2. Чинне законодавство України не містить визначень понять “припинення”, 

“ліквідація” та “реорганізація” юридичної особи (господарського товариства). 

Втім, Закони України “Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю” та “Про акціонерні товариства” містять визначення таких 

видів припинення як поділ, виділ, злиття та перетворення відповідних видів 

господарських товариств. 

3. Змістовною відмінністю ліквідації від реорганізації є створення нових 

юридичних осіб-правонаступників внаслідок проведеної процедури припинення 

господарського товариства. Правонаступництво є субсидіарним критерієм поділу 

припинення господарських товариств на форми. До того ж, сингулярне 

правонаступництво при ліквідації господарських товариств має місце у таких 

випадках: (1) покладення зобов’язань ліквідованого господарського товариства 

на інше господарське товариство (зокрема, за зобов’язаннями з відшкодування 

шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю на підставі 

ст. 609 ЦК України та ст. 205 ГК України); (2) субсидіарна відповідальність 
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учасників повного товариства та повних учасників командитного товариства; (3) 

субсидіарна відповідальність ліквідатора (голови ліквідаційної комісії), 

учасників, засновників, акціонерів у випадках, встановлених Законом України 

“Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”; 

(4) відповідальність держави за зобов’язаннями господарського товариства, яке 

має достатню інституційну та операційну залежність від держави. 

4. Підходи до визначення правової природи припинення (реорганізації, 

ліквідації) умовно можна поділити на декілька груп: (1) припинення як 

юридичний факт; (2) припинення як процес (процедура, правова робота); (3) 

припинення як юридичний склад (складний юридичний факт); (4) припинення як 

одночасне поєднання юридичного факта та процесу (процедури). 

5. Методологічно виправданим вбачається дослідження правової природи 

припинення господарських товариств крізь призму категорії “правовідносини”. 

Правовідносини дозволяють розглянути припинення господарських товариств у 

динаміці – з моменту прийняття рішення про припинення господарського 

товариства до моменту виключення відомостей про господарське товариство з 

єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. Разом з тим, за межами правовідносин існують 

юридичні факти, що зумовлює необхідність розгляду припинення господарських 

товариств у широкому та вузькому розумінні. Так, у широкому розумінні 

припинення господарського товариства є системою майнових, особистих 

немайнових, корпоративних та організаційних правовідносин, що виникають на 

підставі рішення про припинення господарського товариства між учасниками 

господарського товариства, товариством, його кредиторами та державою і 

припиняються виключенням господарського товариства з єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

У вузькому розумінні припинення господарського товариства є юридичним 

фактом, що обумовлює виключення господарського товариства з єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань і припиняє діяльність господарського товариства як суб’єкта права. 
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6. Окрім припинення господарських товариств de iure, можливими є випадки 

припинення господарського товариства de facto. Йдеться про фактичне 

припинення діяльності господарським товариством; втрату господарським 

товариством ознак юридичної особи, майнового та (або) особового субстрату; 

визнання недійсними установчих документів господарського товариства. 

Оптимальним шляхом вирішення правової невизначеності, що виникає у 

наведених випадках, є запровадження у чинне законодавство спеціального виду 

припинення господарського товариства, якому передує спеціальний режим 

(“сплячий режим”), який полягає у переведенні такого господарського 

товариства у стан, за якого воно позбавлено можливості здійснювати 

господарську діяльність (про що міститься застереження у відповідному 

державному реєстрі), з правом поновлення такого господарського товариства у 

разі звернення його кредиторів або учасників. У випадку відсутності 

відповідного звернення протягом десяти років, державний реєстратор здійснює 

запис про виключення такого господарського товариства з відповідного реєстру. 

У зв’язку із відсутністю юридично забезпеченої можливості впливати на 

господарські товариства, що не здійснюють діяльності, такі товариства можна 

вважати квазіприпиненим. 

7. Виділення ліквідації та реорганізації як форм припинення господарських 

товариств за критерієм наявності або відсутності правонаступництва вбачається 

необґрунтованим. Змістовною відмінністю ліквідації від реорганізації є 

створення нових юридичних осіб-правонаступників внаслідок проведеної 

процедури припинення господарського товариства. Правонаступництво є 

субсидіарним критерієм поділу припинення господарських товариств на форми. 

8. Підставою виникнення правовідносин припинення господарського 

товариства є рішення про таке припинення. Компетентними суб’єктами 

прийняття такого рішення є: (1) учасники (повне та командитне товариства); (2) 

загальні збори учасників (акціонерів) (товариство з обмеженою та товариство з 

додатковою відповідальністю, акціонерне товариство); (3) суд. У випадку, якщо 

компетентним суб’єктом є суд, для прийняття рішення про припинення 
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необхідним є дотримання вимог щодо наявності підстав прийняття відповідного 

рішення. Таким чином, необхідним є розмежування підстави припинення та 

підстави прийняття рішення про припинення господарського товариства. 

9. Норми, що передбачають підстави прийняття рішення про припинення 

господарського товариства судом, не мають механізму реалізації з огляду на 

відсутність прав органів державної влади на звернення до суду із відповідною 

вимогою. Таким чином, зобов’язання, які виникають внаслідок настання 

юридичних фактів, що є підставами прийняття рішення про припинення 

господарського товариства судом, є натуральними (тобто, такими, що не 

характеризуються можливістю судового захисту). Виключенням є можливість 

звернення учасника юридичної особи на підставі п. 2 ч. 1 ст. 110 ЦК України та 

звернення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на підставі 

абз. 2 ч. 5 ст. 9 Закону України “Про акціонерні товариства”. 

10. Автоматичне поновлення господарського товариства у єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, рішення про припинення якого визнано недійсним, вбачається 

неможливим з огляду на відсутність ознак ефективності такого способу захисту 

як визнання недійсним рішення про припинення господарського товариства. До 

того ж, при застосуванні наведеного способу захисту не враховується низка 

юридичних фактів – конвертація акцій, припинення трудових відносин тощо. 

11. Невиконання рішення про припинення господарського товариства може 

бути підставою виникнення натуральних зобов’язань, оскільки чинним 

законодавством України не передбачено можливості юрисдикційного захисту 

прав заінтересованих у виконанні відповідного рішення осіб (зокрема, йдеться 

про наслідки невиконання вимог статті 105 ЦК України – непризначення комісії 

з припинення, неповідомлення про припинення органи державної реєстрації, 

невстановлення порядку та строків заявлення кредиторами відповідних вимог). 

12. Чинним законодавством України не передбачено обмеження 

правосуб’єктності господарського товариства, щодо якого прийнято рішення про 

припинення. Визначення функцій комісії з припинення не може тлумачитись як 
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обмеження правосуб’єктності з огляду на те, що за своєю природою є 

визначенням повноважень органу господарського товариства. За загальним 

правилом йдеться про припинення повноважень лише виконавчого органу, а 

решта органів юридичної особи після призначення комісії здійснює окремі 

функції в процесі ліквідації (зокрема, затвердження ліквідаційного балансу). 

13. Стаття 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

надає можливість використання способів захисту, які сприятимуть ефективному 

поновленню прав, не передбачених національним законодавством. До основних 

способів захисту, які можуть використовуватися при припиненні господарських 

товариств на підставі рішення суду, належать: (1) визнання недійсними 

установчих документів юридичної особи; (2) визнання недійсним запису про 

державну реєстрацію. Водночас чинне законодавство не містить вимог щодо 

здійснення припинення господарського товариства у випадку визнання 

недійсними установчих документів або запису про державну реєстрацію 

господарського товариства. Визнання недійсним статуту та (або) запису про 

державну реєстрацію є формою квазіприпинення, адже в такому випадку зникає 

легітимна підстава існування відповідного господарського товариства. 
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45. Кібенко О. Р. Новий погляд на інститут реорганізації. Пробл. законності: 
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уклад.: Ю. В. Білоусов, І. Р. Калаур, С. Д. Гринько та ін.; за ред. Р. О. 

Стефанчука та М. О. Стефанчука. К.: Правова єдність, 2009. 1168 с. 

49. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т. 2 / 
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праві України: теорія і практика. Сучасні проблеми приватного права: 

збірник наукових праць присвячених 80-ій річниці з Дня народження 

Ярославни Миколаївни Шевченко / відп. ред. Н. С. Кузнєцова, Р. О. 
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58. Кучеренко І. М. Передача зобов’язань при ліквідації юридичної особи. 
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у справі № 910/10186/15. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59270268. 

101. Постанова Вищого господарського суду України від 29 серпня 2016 
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Відомості Верховної Ради України від 9 лютого 2001 р., № 5, стаття 30. 

114. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 
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банкрутом. Закон України від 14.05.1992 року. Відомості Верховної Ради 
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М. Шевченко. Х.: Харків юридичний, 2009, 632 с. 

154. Суворов Н. С. О юридических лицах по римскому праву. М.: Статут, 

2000. 299 c. 

155. Сулейменов М.К. Избранные труды по гражданскому праву / М.К. 

Сулейменов; Науч. ред.: Ем В.С. М.: Статут, 2006.  587 c. 

156. Суханов Е. А. Акционерные общества и другие юридические лица в 

новом гражданском законодательстве // Хозяйство и право. 1997. N 1. С. 

90-100. 

157. Телюкина М.В. Реорганизация как способ прекращения деятельности 

юридических лиц. Законодательство. 2000. N 1. С. 40 – 41. 

158. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О. В. 

Зайчука, Н. М. Оніщенко. К.: Юрінком Інтер, 2006. 688 с. URL: 

http://www.ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part3/2011.htm. 

159. Титова Е. В. Основания ликвидации субъектов хозяйственной 

деятельности. Экономика и право. 2003. №3 (7). С. 84-88. 

160. Титова Е. В. Развитие законодательства о ликвидации субъектов 

хозяйственной деятельности. Хозяйственное законодательство Украины : 

практика применения и перспективы развития в контексте европейского 

выбора: сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых 

исследований; редкол.: Мамутов В. К. (отв.ред.) и др. Донецк: ООО «Юго-

Восток, Лтд», 2005. С. 206 – 208. 



276 

 

161. Титова О. В. Захист майнових інтересів учасників процесу ліквідації 
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результаті перетворення: лист Державного комітету України з питань 
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