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стю. Нормативну основу цієї течії становлять Керівні принципи ООН з прав людини в сфері 
бізнесу 2011 р. Рада ООН з прав людини закликала всі держави прийняти національні плани 
дій (НПД) для імплементації зазначених Керівних принципів; наразі НПД розроблено й опуб-
ліковано переважною більшістю країн ЄС, США, Південною Кореєю, Колумбією, Чилі, Грузією. 
Україна належить до країн, які перебувають в процесі розробки НДП1; вважаємо, що поло-
ження такого НДП повинні бути інтегровані в новий кодекс. 

Г. Архітектура нового кодексу повинна бути відкритою, що означає принципову можли-
вість урегулювання будь-якої кількості питань, кожному з яких буде присвячено окремий роз-
діл. Не підтримуємо виділення в кодексі загальної частини; разом з тим, перший розділ кодек-
су має бути присвячено, по суті, загальним для усієї сфери регулювання поняттям. Кількість і 
перелік розділів повинні визначатися, виходячи з практичної доцільності урегулювання від-
повідних питань саме в кодексі, виходячи з фактичного стану економічного законодавства в 
Україні. Вважаємо за потрібне наголосити, що кодекс не повинен бути «конспектом» основ-
них положень про всі галузі й сфери господарювання: питання, винесені в кодекс, повинні бу-
ти врегульовані саме в ньому на рівні, який вимагатиме хіба що підзаконної деталізації, інак-
ше знову матимемо проблему бланкетних норм та низької регулятивної сили кодексу, а отже, 
й сумніви в доцільності його існування. 

 
 
 

Лехкодух І. О., 
старший викладач кафедри господарського права 

Донецького національного університету 
імені Василя Стуса 

 
ЩОДО НАБУТТЯ СТАТУСУ ТОВАРИСТВ  

З ОБМЕЖЕНОЮ ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОДНІЄЇ ОСОБИ 
 

Для забезпечення ефективної діяльності товариств з обмеженою та додатковою відпові-
дальністю (далі – ТОВ) однієї особи важливе значення має урегульованість питання набуття 
ними відповідного статусу, оскільки вирішення цього питання впливає на визначення початку 
перебігу періоду, впродовж якого ці суб’єкти виступають носіями прав, обов’язків та закон-
них інтересів. 

На законодавчому рівні загальні положення щодо набуття статусу ТОВ, які рівною мі-
рою стосуються і ТОВ однієї особи, закріплені в Цивільному кодексі України2, Господарсько-
му кодексі України3, законах України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань»4, «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю»5 та інших нормативно-правових актах. Водночас більшість цих положень 
потребують уточнення, оскільки наявність лише одного учасника ТОВ, порівняно зі статусом 
інших ТОВ, обумовлює відповідні особливості його набуття. 

У юридичній науці загальні питання набуття статусу суб’єктами господарювання розроб-
лялись В. К. Мамутовим, В. С. Щербиною та іншими вченими. Окремі аспекти питання набут-
тя статусу ТОВ однієї особи розглядали О. М. Вінник, Ю. Ю. Акіменко, Т. В. Блащук, А. Гук, 
Ю. М. Крупка, В. В. Міщук та інші дослідники. Втім вони аналізували положення нормативно-
правових актів, які нині зазнали значних змін та не досліджували окреслене питання в цілому. 

 
1 National Action Plans on Business and Human Rights. URL: https://globalnaps.org/ (дата звернення: 28.05.2019). 
2 Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 

2003. №№ 40–44. Ст. 356 (зі змінами). 
3 Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради 

України. 2003. №№ 18–22. Ст. 144 (зі змінами). 
4 Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон 

України від 15 травня 2003 р. № 755-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 31–32. Ст. 263 (зі змінами). 
5 Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 6 лютого 2018 р. № 2275-

VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 13. Ст. 69 (зі змінами). 



124 

Вищенаведене вказує на актуальність заявленої теми дослідження, метою якого є вияв-
лення особливостей та обґрунтування пропозицій щодо набуття статусу ТОВ однієї особи. 

Набуття суб’єктами господарювання певного юридичного статусу пов’язується з офіцій-
ним визнанням державою відповідного юридичного факту шляхом його засвідчення – держав-
ною реєстрацією, перелік підстав проведення якої є вичерпним та міститься у Законі України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань». 

На законодавчому рівні визначена лише одна підстава набуття статусу ТОВ однієї осо-
би – створення товариства однією особою, яка стає його єдиним учасником (ч. 2 ст. 114 Цивіль-
ного кодексу України). При цьому під створенням господарської організації, якою є і ТОВ од-
нієї особи, прийнято розуміти здійснення її засновниками та органами державної влади сукупно-
сті правомочних дій, спрямованих на визнання новоствореного суб’єкта на державному рівні1. 
З цього можна зробити висновок, що створення однією особою відбувається шляхом заснуван-
ня товариства або внаслідок реорганізації існуючого суб’єкта господарювання, а саме: пере-
творення господарської організації, що має одного учасника, добровільного виділу або поділу. 

Таким чином, підстави набуття статусу ТОВ однієї особи потребують уточнення з ура-
хуванням загальних положень стосовно будь-якого суб’єкта господарювання, оскільки таке 
ТОВ може набувати цього статусу і після створення ТОВ кількома особами. 

У розвиток цієї тези варто зазначити, що на практиці кількість учасників ТОВ може змен-
шитись до однієї особи внаслідок спадкування або набуття єдиним учасником часток інших 
учасників товариства, виходу або виключення інших учасників з товариства. Крім цього, ТОВ 
однієї особи може бути створено внаслідок примусового виділу відповідно до рішення Анти-
монопольного комітету України. Статус ТОВ однієї особи також може набуватись у випадку 
концентрації у власності однієї особи всіх часток у статутному капіталі товариства та приму-
совій реорганізації (виділу) суб’єкта господарювання. 

Враховуючи зазначене, можна зробити висновок, що підставами набуття статусу (юри-
дичного) ТОВ однієї особи є проведення державної реєстрації: а) створення шляхом заснуван-
ня однією особою; б) створення шляхом реорганізації (добровільного або примусового виділу, 
поділу, перетворення) діючого суб’єкта господарювання; в) зменшення кількості учасників 
товариства до однієї особи, розмір частки у статутному капіталі якої дорівнює 100 %. 

Варто зазначити, що на практиці зустрічаються випадки зменшення кількості учасників 
ТОВ, які мають право на управління товариством, до однієї особи, розмір частки у статутному 
капіталі якої менший 100 %. Зокрема, у випадку непередбачуваної втрати інших учасників 
(у разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника-фізичної особи 
чи припинення учасника-юридичної особи) або набуття товариством частки у власному статут-
ному капіталі. В цих випадках відбувається набуття фактичного статусу ТОВ однієї особи, 
особливістю якого, порівняно з юридичним статусом ТОВ однієї особи, є визнана на держав-
ному рівні наявність інших учасників, які не можуть реалізовувати свої управлінські права 
внаслідок законодавчо закріплених обмежень або встановлення державою факту припинення 
існування такої особи. 

Отже, набуття фактичного статусу ТОВ однієї особи відбувається з таких підстав: вста-
новлення факту припинення існування особи або набуття ТОВ частки у власному статутному 
капіталі, якщо це призвело до зменшення кількості учасників ТОВ, що мають право на управ-
ління товариством, до однієї особи, розмір частки у статутному капіталі якої менший, ніж 100 %. 

Таким чином, проведений аналіз вказує на те, що статус ТОВ однієї особи може бути 
юридичним та фактичним. Особливості набуття юридичного статусу ТОВ однієї особи обу-
мовлені кількісним складом учасників товариства, фактичного – зміною кількісного складу 
учасників, які мають право на управління товариством. Разом з цим у нормативно-правових 
актах наявні прогалини, які потребують усунення, та положення, конкретизація яких підви-
щить якість урегульованості питання набуття статусу такими господарськими організаціями. 

 
1 Мамутов В. К., Знаменский Г. Л., Хахулин К. С. Хозяйственное право: учебник / под ред. В. К. Мамутова. К.: 

Юринком Интер, 2002. URL: http://adhdportal.com/book_824_chapter_60__1._Porjadok_i_osnovnye_ehtapy_sozda-
nija_subektov_khozjajjstvovanija.html (дата звернення: 25.09.2019). 
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Ключовими напрямами доопрацювання положень щодо набуття статусу ТОВ однієї осо-
би пропонуються: 

– визначення підстав набуття юридичного статусу ТОВ однієї, а саме: 1) створення ТОВ 
однієї особи шляхом: а) заснування однією особою; б) реорганізації діючих господарських ор-
ганізацій в добровільному порядку; в) реорганізації діючих господарських організацій в при-
мусовому порядку; 2) концентрація у власності однієї особи всіх часток у статутному капіталі 
товариства внаслідок: а) набуття єдиним учасником; б) спадкування єдиним учасником; в) ви-
ходу інших учасників з товариства; г) виключення інших учасників з товариства; 

– закріплення підстави набуття фактичного статусу ТОВ однієї особи, а саме: зменшення 
кількості учасників ТОВ, що мають право на управління товариством до однієї особи, розмір 
частки у статутному капіталі якої менший, ніж 100 % внаслідок: а) припинення існування ін-
ших учасників; б) набуття ТОВ частки у власному статутному капіталі; 

– поширення на товариства, що набули фактичний статус ТОВ однієї особи, особливо-
стей правового статусу суб’єктів, що мають юридичний статус ТОВ однієї особи. 

Реалізація наведених пропозицій потребуватиме внесення відповідних змін до Закону 
України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». 

Подальші дослідження доцільно присвятити аналізу та удосконаленню положень щодо 
припинення статусу ТОВ однієї особи. 

 
 
 

Малига В. А., 
доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби  

Львівського національного університету імені Івана Франка, 
кандидат юридичних наук, доцент 

 
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ІНТЕРЕСІВ  

ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Регуляторні акти виступають важливим інструментом державної регуляторної політики 
(далі – ДРП), який реально впливає на результат її реалізації. Саме тому важливо звернути 
увагу на наявність при цьому чіткого механізму забезпечення узгодженості між собою прав та 
законних інтересів усіх суб’єктів господарських відносин. Будь-яка незбалансованість, відсут-
ність гармонії у регуляторних відносинах призводить до негативних наслідків щодо правового 
забезпечення прав та інтересів усіх зацікавлених суб’єктів. 

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяль-
ності» тлумачить принцип збалансованості як забезпечення у регуляторній політиці балансу 
інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави. Йдеться про наявний трикутник, на 
кутах якого знаходяться вказані актори. При цьому їхні інтереси можуть бути різно, а іноді і 
протилежно, спрямовані, а у певних випадках можуть повністю або частково збігатись. 

Відповідно до п. 3 ст. 5 ГКУ суб’єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері 
господарювання здійснюють свою діяльність у межах встановленого правового господарсько-
го порядку, дотримуючись вимог законодавства «на основі оптимального поєднання ринково-
го саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та державного регулю-
вання макроекономічних процесів» (п. 1 ст. 5). Фактично це означає, що реалізація державної 
регуляторної політики є складним процесом, результатом якого виступає встановлення раціо-
нального співвідношення ринкових умов та державного втручання в економічні процеси. При 
цьому єдиною підставою останнього повинна бути лише необхідність скоригувати спрямова-
ність та глибину ринкових змін з метою досягнення найвищого ефекту для кожного учасника 
господарських правовідносин. З одного боку, це означає усунення перешкод для розвитку гос-
подарської діяльності, з іншого – недопущення прийняття економічно недоцільних та неефек-
тивних регуляторних актів. При цьому всі вищезазначені дії, в першу чергу, спрямовані на 
врахування позицій всіх зацікавлених сторін, тобто тих суб’єктів, які мають певний інтерес 
щодо реалізації ДРП. 


