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Метою написання роботи є ознайомлення з господарськими товариствами, що є 

організаційною формою підприємництва, тобто установи, організації, створені на 

засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та 

підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. 

Основними завданнями є дослідження акціонерних товариств, товариств з 

обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, повних 

товариств та командитних товариств та розглянути їх як ті, що найбільше відповідають 

ринковим умовам господарювання, адже такі суб'єкти господарювання є власниками 

майна, переданого учасниками у вигляді грошових та/або майнових вкладів, виробленої 

продукції, отриманих доходів, набутого за рахунок останніх, а також на інших 

законних підставах майна. 

Об’єктом дослідження є господарські товариства як організаційна форма 

підприємництва. 

Методи та засоби дослідження. При проведенні даного дослідження були 

використані наступні методи: методи збору та узагальнення інформації; методи 

спостереження; метод порівняння; метод аналізу. 

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Зважаючи 

на те, що тема докладно вивчена та викладена у багатьох літературних джерелах, вона є 

актуальною та важливою для всіх майбутніх та діючих підприємців. Варто звернути 

увагу на викладення матеріалу щодо класифікацій організаційних форм підприємства у 

таких наукових у підручнику  «Господарські товариства і виробничі кооперативи: 

правове становище» Вінника О. М а також «Підприємницьке право» За ред. О.В. 

Старцева. Саме ці автори використовують найбільш цікаві та науково обґрунтовані 

матеріали. 

Результати дослідження. Згідно з ч. 1 ст. 80 ГК і ч. 2 ст. 1 Закону "Про 

господарські товариства" до господарських товариств належать: 

 акціонерні товариства; 

 товариства з обмеженою відповідальністю; 

 товариства з додатковою відповідальністю; 

 повні товариства; 

 командитні товариства; 

 інвестиційний фонд; 

 інвестиційна компанія. 

Розглянемо детальніше кожне з них. 

Акціонерне товариство - це так зване товариство капіталів. Особливості його 

правового статусу обумовлені способом формування і функціонування статутного 

капіталу товариства. Акціонерним товариством є господарське товариство, статутний 

капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, 

корпоративні права за якими посвідчуються акціями. 
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Товариство з обмеженою відповідальністю - це господарське товариство, що має 

статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими 

документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. 

Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, 

пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів. 

Товариство з додатковою відповідальністю – це товариство, статутний фонд 

якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники 

такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, 

а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх 

учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника. 

Повне товариство - це таке товариство, у якому всі учасники  займаються 

спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за 

зобов'язаннями товариства усім своїм майном. Повне товариство створюється і діє на 

підставі установчого договору. Установчі документи товариства у випадках, 

передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом 

України. 

Командитне товариство - це товариство, яке включає певну учасників, які несуть 

відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, також одного або 

більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майно товариства. 

Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з повною 

відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність за боргами товариства. 

Інвестиційний фонд - це юридична особа, заснована у формі закритого 

акціонерного товариства з урахуванням вимог, встановлених у «Положення про 

інвестиційні фонди та інвестиційні компанії», що здійснює виключну діяльність у 

галузі спільного інвестування. Інвестиційні фонди поділяються на відкриті та закриті. 

Відкриті створюються на невизначений строк і здійснюють викуп своїх інвестиційних 

сертифікатів у строки, встановлені інвестиційною декларацією. Закриті створюються на 

визначений строк і здійснюють розрахунки щодо інвестиційних сертифікатів після 

закінчення строку діяльності. 

Інвестиційна компанія - створюється у формі акціонерного товариства або 

товариства з обмеженою відповідальністю в порядку, встановленому для цих 

товариств, та здійснює діяльність щодо спільного інвестування згідно з цим 

Положенням. Статутний фонд інвестиційної компанії, яка здійснює спільні інвестиції, 

формується в порядку, встановленому Законом України "Про господарські товариства", 

і повинен становити не менш як 50 тисяч мінімальних зарплат, визначених на момент 

реєстрації інвестиційної компанії. 

Висновки: Наведена класифікація господарських товариств є вичерпною. В 

даному випадку було б корисно перейняти досвід високорозвинених країн, 

законодавство і практика яких уже досить давно і вельми успішно вирішує більшість 

питань, пов'язаних з організацією і функціонуванням підприємств. 
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