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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ  
ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ 2018 РОКУ

Анотація. Координація нормативних актів господарського законодавства про правовий статус суб’єктів 
господарювання полягає у їх змістовній переробці, усуненні розбіжностей і суперечностей, приведенні 
до внутрішньої узгодженості, спрямованих на стабільність відносин та виключення підстав руйнування 
і захоплення господарських товариств з волі інших суб’єктів. Зазначені причини обумовили прийняття 
Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», зміст якого спрямований 
на стабільність господарських відносин, зокрема, щодо встановлення жорсткої процедури їх створення, 
врегулювання питань формування статутного капіталу і корпоративних відносин. З’ясування новацій 
має теоретичне та практичне значення, оскільки дозволить встановити їх місце у системі господарсько-
правових відносин, визначити специфіку їх правового регулювання, механізми захисту прав та інтересів 
суб’єктів цих відносин.
Ключові слова: товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, 
господарське товариство, захист, господарська діяльність.

Dolynska Mariia,
Doctor of Law, Associate Professor, 

Head of the Department of Economic and Legal Disciplines 
 Lviv State University of Internal Affairs

e-mail: m.s.dolynska@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-0352-5470

Smolyn Hryhorii,
Candidate of Law, Associate Professor, 

Professor of the Department of Economic and Legal Disciplines 
 Lviv State University of Internal Affairs

e-mail: grygorsmolyn@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-1416-1772

17-24



18 М. С. Долинська, Г. В. Смолин, О. А. Туркот   ISSN 2617-4170

Turkot Olha,
Candidate of Law, Associate Professor 

of the Department of Economic and Legal Disciplines 
 Lviv State University of Internal Affairs

e-mail: O.Turkot8@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-4505-3096

THE MAIN ASPECTS OF THE ACTIVITY OF BUSINESS COMPANIES  
UNDER THE NEW LAW 2018 YEAR

Abstract. Limited liability companies and additional liability companies are the most common organizational 
and legal forms of enterprise in Ukraine. Therefore, this topic is relevant both for citizens and for legal entities 
in their interest and the availability of property for commercial business and, therefore, for the purpose of 
profit. The norms regulating the legal regime of the creation and implementation of further activity by economic 
partnerships, until its termination, were obsolete and required improvements. Therefore, the Law of Ukraine 
«On Limited Liability Companies and Additional Liability Companies» was adopted; the Law regulates the legal 
relations of the shareholders of limited liability companies and additional liability companies and eliminates 
practically all inconsistencies in the legislation concerning the legal regulation of the creation, operation and 
termination of activity.

The purpose of the article is to determine and consider the main aspects of the creation and regulation 
of business companies under the new law, and to carry out an analysis of innovations in comparison with the 
provisions of the Law of Ukraine «On Business Companies».

The authors used such methods of scientific knowledge: historical and legal, structural and functional, 
and the method of complex analysis.

The scientific novelty of the main results of the study is thorough considering innovations regarding 
the legal regulation of the creation, operation and termination of the activity of limited liability companies and 
additional liability companies and making a comparative analysis of the mentioned norms with the norms of the 
Law of Ukraine «On Business Companies».

The analysis of the Law of Ukraine «On Limited Liability Companies and Additioal Liability Companies» gives 
great expectations for the creation and development of business entities, providing a mechanism for preventing 
their seizure, which is not limited to the above novels, but requires their full interpretation and application.
Key words: limited liability company, additional liability company, business company, protection, economic activity.
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Вступ
Товариства з обмеженою відповідальністю 
(далі – ТОВ) та товариства з додатковою від-
повідальністю (далі – ТДВ) найпоширеніші 
організаційно-правові форми підприємництва 
в Україні. Оскільки саме такі форми обирають 
громадяни і юридичні особи за їх інтересом і 
наявністю майна для здійснення комерційної 
господарської діяльності і, відповідно, з метою 
отримання прибутку. Необхідно зауважити, що 
створення та діяльність підприємств у вказа-
них організаційно-правових формах була вре-
гульована Законом України «Про господарські 
товариства» від 19.09.1991 року №1576-ХІІ [1] 
(далі – ЗУ «Про ГТ»). Відповідно до ст. 11-1 
ЗУ «Про ГТ», законодавство про господарські 
товариства (далі – ГТ) ґрунтується на нор-
мах, установлених Конституцією України [2] 
і складається із Цивільного кодексу України 
[3], Господарського кодексу України [4], ЗУ 
«Про ГТ», інших нормативно-правових актів, 
прийнятих відповідно до цих законодавчих 
актів. Проте положення якого є застарілими 

та потребують вдосконалень, обумовленими 
такими об’єктивними умовами: лібералізація 
економіки, дерегуляція, підтримка промисло-
вості та малого і середнього бізнесу, дисбаланс 
публічних і приватних інтересів, протиправне 
заволодіння майном суб’єктів господарювання, 
забезпечення узгодженості та стабілізації їх дій 
вимагають відповідного нормативно-право-
вого забезпечення. Саме тому нагальним було 
прийняття Закону України «Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю» 
від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII [5] (далі – 
ЗУ «Про ТОВ та ТДВ»). У вказаному законо-
давчому акті врегульовано порядок створення 
та здійснення діяльності в ТОВ та ТДВ. 

Вітчизняними авторами, які дослі-
джували нововведення щодо правового ста-
тусу ГТ є такі: (О. Гречаний (О. Hrechanyi), 
2018); (І. Дерев’янко (I. Derevianko), 2018), 
(Р. Кобець (R. Kobets), 2018), (В. Мельни-
ченко (V. Melnychenko), 2018), (О. Степанюк 
(O. Stepaniuk), 2018), (А. Фомін (A. Fomin), 
2018) та інші. Зарубіжними авторами, які 
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досліджують правовий статус ГТ є: (S. Bohrer 
(С. Борер), 2007), (В. Сівцов (V. Sivtsov), 2015) 
та інші.

О. Гречаний досліджує основні аспекти 
ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» (Гречаний, 2018) [6]. 
І. Дерев’янко досліджує основні нововведення 
ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» (Дерев’янко, 2018) [7]. 
Р. Кобець досліджує реалізацію права на вихід 
залежно від розміру частки у статутному капі-
талі ГТ (Кобець, 2018) [8]. В. Мельниченко 
досліджує зміни, які необхідно внести до ста-
туту у зв’язку з прийняттям ЗУ «Про ТОВ та 
ТДВ» (Мельниченко, 2018) [9]. М. Сарвас 
досліджує порядок створення, діяльності та 
припинення, права та обов’язки учасників ГТ 
[10]. О. Степанюк досліджує новий закон та 
зазначає, що зміни до статутів є невідворот-
ними (Степанюк, 2018) [11]. А. Фомін визна-
чає нововведення у регулюванні діяльності ГТ 
(Фомін, 2018) [12].

С. Борер досліджує правове регулювання 
діяльності ГТ, зокрема порядок прийняття 
рішень щодо здійснення діяльності та управ-
ління товариством у штаті Делавер у Сполу-
чених Штатах Америки (Bohrer, 2007) [13]. 
В. Сівцов досліджує особливості правового 
регулювання товариства з обмеженою відпові-
дальністю у Німеччині (Сівцов, 2015) [14].

Отже, правові аспекти створення, функ-
ціонування та припинення діяльності дослі-
джували вітчизняні і закордонні вчені. Актуаль-
ність цих досліджень зумовлена усуненням про-
галин у законодавстві щодо належного врегулю-
вання інтересів та у подальшому для отримання 
прибутків, внаслідок здійснення комерційної 
діяльності господарськими товариствами.

Актуальність наукового дослідження 
виявляється також у необхідності порівняння 
норм ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» із нормами ЗУ 
«Про ГТ» та визначення нововведень, які є 
сьогодні у зв’язку з прийняттям нового закону. 
Виокремлення, роз’яснення та порівняння 
новацій із попереднім законодавчим актом, 
який регулював порядок створення, функціону-
вання і припинення діяльності господарських 
товариств, необхідне для осіб, які планують 
сьогодні утворювати суб’єкти господарювання 
із організаційно-правовою формою товариств 
з обмеженою та додатковою відповідальністю, 
а також для господарських товариств у частині 
внесення змін до статутних документів та вре-
гулювання діяльності відповідно до змін, які 
прийнято ЗУ «Про ТОВ та ТДВ». Проблемою, 
у зв’язку з чим проведено наукове дослідження, 
є недостатня кількість ґрунтовних досліджень 
щодо цієї тематики, у яких роз’яснено нова-
ції та проведено аналіз новацій із нормами ЗУ 
«Про ГТ».

Метою статті є визначення і розгляд 
основних аспектів створення та регулювання 
діяльності ГТ за новим законом. Проведення 
аналізу нововведень порівняно із нормами ЗУ 
«Про ГТ».

1. Порядок створення господарських това-
риств
У червні 2018 року набрали чинності майже 
усі положення ЗУ «Про ТОВ та ТДВ», окрім 
ч. 2 ст. 23, яка набере чинності через рік. 
Варто зазначити, що положення ЗУ «Про ГТ» 
про ТОВ та ТДВ втратили чинність на підставі 
прийняття ЗУ «Про ТОВ та ТДВ». Відповідно 
до вказаного законодавчого акта положення 
щодо діяльності товариств набули змін. Ново-
введень є значна частина, і відповідно, в рам-
ках однієї статті їх розкрити неможливо. У 
даному разі розглянемо новації з питань орга-
нізаційно-правових засад створення та діяль-
ності товариств.

1. Кількість учасників. Насамперед серед 
усіх нововведень необхідно зауважити на те, 
що у ст. 4 ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» не встанов-
лені обмеження щодо кількості учасників ТОВ 
та ТДВ . Зокрема, у положеннях ст. 50 ЗУ «Про 
ГТ» було визначено обмежене число учасників 
ТОВ – максимально 100 осіб.

2. Перелік відомостей у статуті. Перед-
бачене у ст. 11 ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» значне 
зменшення переліку відомостей, які зазнача-
ють у статуті товариства, зокрема: повне та 
скорочене (за наявності) найменування; органи 
управління товариством, їх компетенцію, поря-
док прийняття ними рішень; порядок вступу 
до товариства та виходу з нього, а також, інші 
відомості, що не суперечать закону. У ст. 4 ЗУ 
«Про ГТ» було визначено значно більшу час-
тину положень, які повинні містити установчі 
документи товариств.

3. Термін для внесення вкладів. Стосовно 
формування статутного капіталу товариства у 
ст. 12 ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» передбачено, що 
його розмір складається і з номінальної вар-
тості його часток, і у %, які повинні відпові-
дати співвідношенню номінальної вартості 
його частки та статутного капіталу товариства. 
Вклад у негрошовій формі повинен мати гро-
шову оцінку, що затверджується одностайним 
рішенням загальних зборів учасників, у яких 
взяли участь усі учасники товариства. У ст. 14 
ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» встановлено, що кожен 
учасник товариства повинен повністю внести 
свій вклад протягом 6-ти місяців з дати дер-
жавної реєстрації товариства, якщо у статуті не 
передбачено інших положень. Зокрема у ст. 52 
ЗУ «Про ГТ» визначено термін внесення вкла-
дів – один рік.
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Відтак варто зауважити, що загалом 
новий закон справляє вельми позитивне вра-
ження, оскільки його норми спрямовані на про-
тидію «рейдерам». Зокрема норма щодо вкла-
дів у негрошовій формі, грошова оцінка яких 
затверджується одностайним рішенням загаль-
них зборів учасників, у яких взяли участь усі 
учасники товариства. Проте зазначимо, що 
він не позбавлений норм, які потребують вдо-
сконалення. Зокрема щодо визначення скоро-
ченого переліку відомостей, які зазначають 
у статуті товариства, порівняно із переліком, 
який був визначений у ЗУ «Про ГТ». На нашу 
думку, потрібно прописати у ЗУ «Про ТОВ та 
ТДВ» положення, які зазначають у статуті това-
риства, зокрема щодо складу засновників та 
учасників, розміру та порядку утворення ста-
тутного (складеного) капіталу, порядку розпо-
ділу прибутків та збитків, порядку прийняття 
рішень органами товариства, включаючи пере-
лік питань, у яких необхідна кваліфікована 
більшість голосів, порядку підписання уста-
новчих документів, порядку внесення змін до 
установчих документів та порядку ліквідації і 
реорганізації товариства. Адже, використову-
ючи прогалини у законодавстві, зокрема щодо 
відсутності вказаних положень, «рейдери» 
у кожному окремому випадку мають власну 
схему посягання на майно суб’єктів господа-
рювання, яку вдало використовують.

2. Порядок діяльності господарських това-
риств
1. Загальні збори учасників. У ЗУ «Про ТОВ та 
ТДВ» немає положень щодо кворуму учасни-
ків на загальних зборах товариства. Зокрема у 
ст. 60 ЗУ «Про ГТ» було визначено, що загальні 
збори учасників вважаються повноважними, 
якщо на них присутні учасники (представники 
учасників), що володіють у сукупності більш 
як 50% голосів. З метою забезпечення опера-
тивності в роботі товариства у ст. 33 ЗУ «Про 
ТОВ та ТДВ» передбачено проведення загаль-
них зборів учасників у режимі відеоконферен-
ції. Вказаного положення не було відображено 
у ЗУ «Про ГТ». У ст. 35 ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» 
визначено порядок заочного голосування, тобто 
учасник товариства може взяти участь у загаль-
них зборах учасників, шляхом надання свого 
волевиявлення щодо голосування з питань 
порядку денного у письмовій формі. Справ-
жність підпису засвідчується нотаріально. У 
ст. 36 ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» визначено перелік 
питань, з яких не може бути прийнято рішення 
шляхом опитування. Рішення вважається при-
йнятим, якщо за нього проголосували всі учас-
ники товариства. У ст.ст. 30, 33, 34 ЗУ «Про 
ТОВ та ТДВ» визначено перелік питань, з яких 

рішення загальними зборами учасників при-
ймаються трьома чвертями голосів, більшістю 
голосів та одностайно. Варто зауважити, що у 
ст.ст. 41, 59 ЗУ «Про ГТ» визначено прийняття 
рішення загальними зборами учасників про-
стою більшістю голосів та учасниками, які 
сукупно володіють більш як 50% загальної 
кількості голосів. Відповідно до ст. 31 ЗУ «Про 
ТОВ та ТДВ», учасники, які на день подання 
вимоги сукупно володіють 10 або більше % ста-
тутного капіталу товариства отримали право на 
вимогу щодо скликання загальних зборів учас-
ників. У ст. 61 ЗУ «Про ГТ» було визначено 
право вимоги скликання позачергових загаль-
них зборів в учасників товариства, що володі-
ють сукупно більш як 20% голосів.

2. Контроль за діяльністю директора. 
У ст. 38 ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» визначено, що 
у разі утворення наглядова рада товариства 
контролює та регулює діяльність виконав-
чого органу товариства (директора). У ст. 63 
ЗУ «Про ГТ» було визначено, що контроль за 
діяльністю дирекції здійснює ревізійна комісія.

3. Обов’язки учасників та товариства. 
У ст. 6 ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» визначено 
обов’язки учасників товариства. Порівнюючи 
вказані положення із положеннями ЗУ «Про 
ГТ», необхідно зазначити, що значно скоро-
чено перелік обов’язків учасників товариства 
у ЗУ «Про ТОВ та ТДВ». Зокрема визначено 
такі: дотримуватися статуту; виконувати 
рішення загальних зборів учасників товари-
ства. Проте визначено, що учасники можуть 
мати обов’язки, встановлені законом та ста-
тутом товариства. У ст. 11 ЗУ «Про ГТ» було 
визначено значно більше обов’язків учасників 
товариства. У ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 26 ЗУ «Про 
ТОВ та ТДВ», стосовно виплати дивідендів, 
встановлено таке: товариство виплачує диві-
денди особам, які були учасниками товари-
ства на день прийняття рішення про виплату 
дивідендів. У ЗУ «Про ГТ» вказане обмеження 
відсутнє.

4. Значні правочини та правочини із заін-
тересованістю. З метою забезпечення збере-
ження майна у ч. 1 ст. 44 «Про ТОВ та ТДВ» 
зазначено, що рішення про надання згоди на 
вчинення правочину, якщо вартість майна, 
робіт або послуг, що є предметом такого пра-
вочину, перевищує 50% вартості чистих акти-
вів товариства станом на кінець попереднього 
кварталу, приймаються виключно загальними 
зборами учасників. У ст. 45 ЗУ «Про ТОВ та 
ТДВ» визначено поняття «правочину, щодо 
якого є заінтересованість» як правочин, якщо 
він укладається товариством з будь-ким із 
таких осіб: посадовою особою товариства або 
її афілійованою особою; учасником, який одно-
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осібно або спільно з афілійованими особами 
володіє часткою, що становить 20% статутного 
капіталу товариства, або його афілійованими 
особами; юридичною особою, в якій будь-яка 
з осіб є членом органу товариства; іншою осо-
бою, визначеною статутом товариства. Якщо ж 
учасники товариства не дійшли згоди з цього 
питання, то вказані правила не застосовуються. 
Щодо відповідальності передбачено, що поса-
дові особи товариства, винні у порушенні 
порядку вчинення значних правочинів та пра-
вочинів із заінтересованістю, солідарно від-
повідають за збитки, завдані товариству. У ЗУ 
«Про ГТ» вказані положення відсутні.

На нашу думку, варто усунути прогалини 
у законодавстві та визначити у ЗУ «Про ТОВ 
та ТДВ» положення щодо кворуму учасників 
на загальних зборах товариства. Нині у «рей-
дерів» є можливість приймати рішення на їх 
користь у разі відсутності необхідної кількості 
учасників на загальних зборах товариства.

Зазначимо, що позитивними є норми 
щодо прийняття трьома чвертями голосів усіх 
учасників товариства рішень з таких питань: 
про виділ, злиття, поділ, приєднання, лікві-
дацію 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, затвер-

дження ліквідаційного балансу товариства; 
внесення змін до статуту товариства та щодо 
зміни розміру статутного капіталу товариства. 
Вказані питання використовують «рейдери» 
при здійснення посягань на майно суб’єктів 
господарювання. Тому нововведення, які при-
йняті новим законом, є, безумовно, актуаль-
ними та сприяють протидії «рейдерам».

Щодо зменшення переліку обов’язків 
учасників товариства, то варто зазначити, що 
таке нововведення є незовсім позитивним. 
Зокрема у ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» необхідно 
прописати обов’язок про нерозголошення 
комерційної таємниці та конфіденційної інфор-
мації про діяльність товариства. Внесення 
таких змін необхідне для протидії «рейдерам», 
які вчиняють посягання, використовуючи такий 
спосіб, як збір конфіденційної інформації про 
діяльність товариства та комерційної таємниці 
від тих учасників товариства, які не схвалюють 
діяльність товариства, оскільки їх думку при 
проведенні голосування не було враховано, або 
у випадку інших порушень їх законних прав та 
інтересів.

Щодо надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів та правочинів із заінтересова-
ністю необхідно зазначити, що вказані норми є 
позитивними, оскільки такі правочини можуть 
прийматися з ініціативи «рейдерів», саме тому 
необхідно щоб учасники товариства дійшли 
згоди у цьому питанні.

Порівняльна таблиця законодавчих вимог до організації бізнес-компаній
(Comparative table of legislative requirements for the organization of business companies)

Основні 
положення ЗУ «Про ГТ» ЗУ «Про ТОВ та ТДВ»

К-сть 
учасників 

Максимальна кількість 100 осіб (ст. 50) Не обмежується (ст. 4)

Заочне 
голосування

Положень немає Учасник товариства може взяти участь 
у загальних зборах учасників шляхом 
надання свого волевиявлення щодо 
голосування з питань порядку денного у 
письмовій формі (ст. 35)

Скликання 
загальних 

зборів 
учасників

Позачергові загальні збори учасників 
скликаються:
– за наявності обставин, зазначених в 
установчих документах;
– на вимогу виконавчого органу;
– учасники товариства, що володіють сукупно 
більш як 20% голосів, мають право вимагати 
скликання позачергових загальних зборів 
учасників у будь-який час і з будь-якого 
приводу, що стосується діяльності товариства. 
Якщо протягом 25 днів голова товариства не 
виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі 
скликати загальні збори учасників (ст. 61)

Загальні збори учасників скликаються:
1) з ініціативи виконавчого органу 
товариства;
2) на вимогу наглядової ради товариства;
3) на вимогу учасника або учасників 
товариства, які на день подання вимоги 
сукупно володіють 10 або більше % 
статутного капіталу товариства (ст. 31).
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Щодо заочного голосування варто зазна-
чити, що при позитивному аспекті щодо еконо-
мії часу, необхідно не забувати про недобросо-
вісних нотаріусів, які вчиняють правочини на 
користь «рейдерів».

Щодо зменшення % у статутному капі-
талі, яким повинні володіти учасники в сукуп-
ності для скликання загальних зборів на їх 
вимогу, зазначимо, що «рейдери», які посяга-
ють на майно суб’єктів господарювання, таким 
способом «рейдерства», як грінмейл (вику-
плення часток в учасників товариства), мають 
тепер можливість скликати загальні збори для 
прийняття рішень на їх користь за наявності 
у них сукупно 10% статутного капіталу това-
риства. Тому, на нашу думку, варто у ЗУ «Про 
ТОВ та ТДВ» прописати, що можливість скли-
кати загальні збори мають учасники, які на 
день подання вимоги сукупно володіють 20 або 
більше % статутного капіталу товариства.

Висновки
Як бачимо, в умовах адаптації суб’єктів гос-
подарювання до ринкових відносин обґрунту-
вання таких механізмів одне із найголовніших 
завдань сучасної науки господарського права, 
спрямованої на забезпечення зацікавленості 
суб’єктів господарювання у підвищенні ефек-
тивності виробництва, стимулюванні ініціа-
тиви та підприємливості, гармонізації при-
ватних та публічних інтересів, координації, 
стабілізації та захисту їх інтересів від проти-
правних посягань. Реалізація цих положень 
відображена у новому законі про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю.
Їх аналіз дає великі сподівання щодо ство-
рення і розвитку суб’єктів господарювання, 
забезпечення механізму запобігання їх захо-
пленню, що не вичерпується переліченими 
новелами, а вимагає повного їх осмислення і 
застосування.

Отже, ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» порівняно 
з ЗУ «Про ГТ» справляє вельми позитивне вра-
ження, оскільки його норми спрямовані на про-
тидію «рейдерам». До вказаних норм необхідно 

віднести такі: щодо вкладів у негрошовій формі, 
грошову оцінку яких затверджується одностай-
ним рішенням загальних зборів учасників; щодо 
прийняття трьома чвертями голосів усіх учасни-
ків товариства рішень з таких питань: 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; внесення 
змін до статуту товариства; щодо зміни розміру 
статутного капіталу товариства; щодо надання 
згоди на вчинення значних правочинів та право-
чинів із заінтересованістю та ін.

Порівнюючи із ЗУ «Про ГТ», до норм ЗУ 
«Про ТОВ та ТДВ», які потребують доопрацю-
вання, необхідно зазначити такі пропозиції:

1. Доцільно визначити положення, які 
прописують у статуті товариства, зокрема 
щодо складу засновників та учасників, роз-
міру та порядку утворення статутного (скла-
деного) капіталу, порядку розподілу прибутків 
та збитків, порядку прийняття рішень орга-
нами товариства, включаючи перелік питань, 
по яких необхідна кваліфікована більшість 
голосів, порядку підписання установчих доку-
ментів, порядку внесення змін до установчих 
документів та порядку ліквідації і реорганіза-
ції товариства.

2. Визначити кворум учасників на загаль-
них зборах товариства.

3. Прописати обов’язок щодо нерозголо-
шення комерційної таємниці та конфіденційної 
інформації про діяльність товариства.

4. Вказати, що можливість скликати 
загальні збори мають учасники, які на день 
подання вимоги в сукупності володіють 20 або 
більше % статутного капіталу товариства.

Варто зазначити, що в межах однієї 
статті всіх новацій вказаного закону висвітлити 
неможливо. Відповідно, це питання потребує 
подальших наукових досліджень.
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