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Шановні читачі! 
 

Перед вами збірка матеріалів, підготовлена за результатами 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Юридична наука і освіта у 
сучасних умовах: стан і перспективи розвитку», яка відбулася 18 травня 2018 
року на базі юридичного факультету Донецького національного університету 
імені Василя Стуса. Ця конференція була присвячена 35-річчю юридичного 
факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

Серед партнерів юридичного факультету на цьому заході виступали такі 
потужні заклади, як: Інститут економіко-правових досліджень НАН України, 
Донецький регіональний науковий центр НАПрН України. 

Предметом обговорення на конференції були питання поточного стану 
та напрямів розвитку й удосконалення системи юридичної освіти і науки в 
Україні, правового забезпечення інноваційної модернізації української 
економіки, її інтеграція у світове господарство. 

Ми вдячні нашим партнерам та учасникам конференції за проявлену 
увагу до заявлених напрямів дослідження, за співпрацю та підтримку. 

Ця збірка включає матеріали конференції, в яких її учасники діляться 
своїми напрацюваннями з широкого кола проблем, що потребують 
термінового вирішення юридичною наукою. 

Матеріали збірки будуть корисними для наукових працівників, 
викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, які цікавляться питаннями 
реформування юридичної освіти в Україні, перспективами інтеграції 
юридичної науки, освіти і практики. 

  
 
 
З повагою, 
Організаційний комітет 
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університету імені Василя Стуса 

 
ЩОДО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВА ТОВАРИСТВ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НА 
ОТРИМАННЯ ВКЛАДУ ЄДИНОГО УЧАСНИКА 

Головна конструктивна ознака товариств з обмеженою та додатковою 
відповідальністю (далі – ТОВ) однієї особи проявляється у наявності лише 
одного учасника. Саме вона обумовлює виникнення особливостей при 
реалізації зазначеними суб’єктами господарювання своїх прав та їх захисту. 

На практиці одним із випадків звернення до захисту прав ТОВ є 
порушення права ТОВ однієї особи на отримання вкладу єдиного засновника, 
наслідком чого стає неможливість виконання товариством своїх зобов’язань 
перед кредиторами. 

На законодавчому рівні це питання врегульовано Законом України 
«Про господарські товариства», Господарським та Цивільним кодексами 
України, відповідно до яких на учасника покладається обов’язок виконати 
свої зобов'язання перед ТОВ щодо внесення вкладу впродовж одного року з 
дня державної реєстрації товариства. 17.06.2018 року набирає чинності Закон 
України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»1 
(далі – ЗУ про ТОВ) що скасовує відповідні положення вищезазначених 
законів та встановлює оновлені правила щодо строків внесення засновником 
вкладу та порядку дій органів товариства у разі їх порушення, проте вони не 
гарантують виконання єдиним засновником обов’язку щодо сплати внеску 
ТОВ.  

В науковій літературі питанню захисту прав ТОВ в цілому приділялась 
увага вченими (І.В. Спасибо-Фатєєва, О.М. Вінник та ін.), однак питання 
щодо виконання обов’язку внесення вкладу єдиним засновником ТОВ 
потребує подальшого опрацювання. 

Вище наведене вказує на актуальність заявленої теми дослідження, 
метою якого є обґрунтування пропозицій щодо захисту права товариств з 
обмеженою та додатковою відповідальністю на отримання вкладу єдиного 
учасника. 

Захист прав ТОВ на отримання вкладу учасника реалізується шляхом 
впровадження певних важелів з метою забезпечення належного виконання 
відповідного обов’язку учасника по внесенню свого вкладу. Так, відповідно 
до ст. 15 ЗУ про ТОВ в разі пропущення учасником строків для внесення 
вкладу чи його частини, на виконавчий орган товариства покладається 
обов’язок його письмового попередження про прострочення з визначенням 
додаткового строку для погашення заборгованості, що не може перевищувати 
30 днів, а у випадку подальшої бездіяльності такого учасника, обов’язок 

                                                 
1 Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 06.02.2018  
№ 2275-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 13. Ст. 69 
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скликати загальні збори учасників з метою прийняття рішення щодо 
вирішення зазначеної проблеми. Важливо, що при визначенні результатів 
голосування учасників не враховуються голоси, що припадають на частку 
учасника, що не виконав своє зобов’язання. Додатковим важелем для 
спонукання несумлінних учасників належним чином виконувати свої 
зобов’язання перед товариством можна вважати обмеження на виплату 
дивідендів, передбачене ч. 3 ст. 27 ЗУ про ТОВ. 

Отже механізм захисту прав ТОВ з кількома учасниками реалізується 
шляхом впровадження обов’язку контролю та вчинення певних дій з боку 
виконавчого органу та інших учасників товариства за належністю виконання 
учасником відповідних зобов’язань перед товариством. Водночас він 
виявляється абсолютно недієвим у ТОВ однієї особи оскільки не забезпечує 
можливості здійснення товариством певних дій щодо захисту власних прав в 
умовах концентрації повноважень вищого та виконавчого органів у 
одноосібного учасника, який порушує свої зобов’язання перед товариством, 
що в свою чергу призводить до зловживання конструкцією ТОВ однієї особи. 

Серед причин зазначеного можна назвати відсутність засобів 
забезпечення права ТОВ на отримання ним від єдиного учасника, визначеного 
таким учасником у статуті, внеску.  

Вирішенням цього питання може стати впровадження окремого 
механізму захисту відповідного права ТОВ однієї особи шляхом: 
встановлення, що строк для повного внесення єдиним учасником свого вкладу 
не може перевищувати 12 місяців; виключення застосування до товариства з 
одним учасником положення щодо попередження учасника про пропущення 
ним строків для внесення вкладу та подальшого скликання загальних зборів; 
встановлення правила, що у випадку невнесення одноосібним учасником 
товариства вкладу протягом строку, передбаченого Законом, він має прийняти 
одне з наступних рішень: 1) про зменшення статутного капіталу товариства на 
розмір неоплаченої частини частки; 2) про сплату заборгованості за рахунок 
додаткових вкладів третіх осіб та перерозподіл неоплаченої частини частки 
між новими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу; 3) 
про ліквідацію товариства; покладення на органи державної влади функції 
контролю за виконанням єдиним учасником обов’язку щодо внесення вкладу 
до статутного капіталу ТОВ. 

 Для реалізації зазначених пропозицій необхідно внести відповідні зміни 
і доповнення до ст. 14 та ст. 15 ЗУ про ТОВ.  

Запропонований підхід сприятиме захисту прав самого ТОВ однієї 
особи, його кредиторів, що розраховують на можливість задоволення своїх 
обґрунтованих вимог за рахунок відповідного майна товариства, та держави, 
зацікавленість якої проявляється в забезпеченні ефективної діяльності 
суб’єктів господарювання. 

 
 
 


