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АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

У наукових дослідженнях, присвячених проблемам корпоративного права, вислов-
люються протилежні точки зору щодо визначення природи правовідносин, які виникають 
при створенні господарських товариств, в тому числі й акціонерних. Відповідно до першої 
точки зору, відносини, які виникають при заснуванні юридичних осіб, в тому числі й акціоне-
рних товариств, визнаються корпоративними відносинами. Відповідно до другої, наголошу-
ється на тому, що до моменту державної реєстрації не існує юридичної особи, відповідно не 
виникають корпоративні права, а тому недоречним є віднесення до корпоративних відно-
син, які виникають при створенні товариства. 

Правовідносини, які виникають у зв’язку зі створенням акціонерного товариства від-
різняються такими характерними ознаками. По-перше це мета, з якою учасники вступа-
ють у такі відносини, а саме створення акціонерного товариства. По-друге, особливості 
регулювання. Поряд з нормативно-правовими актами важливе значення у визначенні 
прав та обов’язків засновників, порядку вчинення дій по створенню товариства може 
відігравати договір про створення товариства. По-третє, суб’єктний склад таких відносин. 
В першу чергу відносини по створенню акціонерних товариств виникають безпосередньо 
між засновниками акціонерного товариства, які й виступають основними їх учасниками до 
припинення таких відносин у зв’язку із реєстрацією товариства або відмовою засновників 
від подальшого заснування товариства.  

Акціонерні товариства мають низку переваг у порівнянні з іншими видами господар-
ських товариств, що робить їх однією з привабливіших організаційно-правових форм. 
Перш за все, акціонерні товариства можуть мати необмежений термін існування, тоді як 
період дії підприємств, заснованих на індивідуальній власності або товариств з участю 
фізичних осіб, як правило, обмежений термінами життя їхніх засновників. Акціонерні то-
вариства, завдяки випуску акцій, дістають більш широкі можливості в залученні додатко-
вих коштів.  

Для акціонерних товариств характері такі переваги: 
– значні фінансові можливості: корпорація є найефективнішою формою організації 

підприємницької діяльності з огляду на реальну можливість залучення необхідних інвес-
тицій, при цьому створюються умови об’єднання різних за розмірами капіталів великої 
кількості фізичних і юридичних осіб для нарощування виробничого потенціалу; 

– обмежена відповідальність: кожний акціонер несе майнову відповідальність тільки 
в межах вартості своїх акцій. Крім того, кредитори можуть пред’явити претензії тільки 
корпорації як юридичній особі, а не кожному власнику окремо; 

– можливість диверсифікації фінансового ризику для акціонера: він може бути влас-
ником акцій одночасно декількох корпорацій; 

– можливість легкої зміни власника акцій шляхом їх продажу через фондову біржу або 
іншим способом в межах чинного законодавства, що не порушує цілісності корпорації; 

– отримання сталого зростаючого прибутку завдяки постійному збільшенню обсягів 
виробництва; 
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– дуже тривалий період функціонування, що створює необмежені можливості для 
розвитку акціонерного товариства. 

Проте, в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності доцільно врахову-
вати і певні недоліки, що притаманні акціонерній формі господарських товариств: 

– великі первинні витрати грошових коштів і часу при реєстрації за рахунок витрат 
на юридичні послуги, підготовку реєстраційних документів, випуск акцій тощо; 

– подвійне оподаткування: оподатковується спочатку прибуток, а потім дивіденди 
акціонерів; 

– розбіжності між функціями власності і контролю, що провокує виникнення конфлік-
тів між акціонерами корпорації і менеджерами і негативно впливає на гнучкість управління; 

– труднощі ліквідації у зв’язку з існуванням принципу обмеженої відповідальності 
(найчастіше корпорація припиняє своє існування в результаті злиття або поглинання 
іншими суб’єктами підприємницької діяльності); 

– потенційні можливості для зловживань посадових осіб. 
Отже, підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити наступні висновки: (1) пози-

тивними рисами акціонерних товариств є: а) обмеження економічного ризику для окремих 
учасників б) обмеження можливостей вилучення капіталів (паїв, часток) з товариства; 
в) жорстке відокремлення власності акціонерного товариства і власності його учасників; 
г) зменшення залежності частки акціонерного товариства від частки його окремих учасни-
ків. (2) до негативних рис акціонерних товариств можна віднести: а) виникнення фіктивно-
го капіталу, який часто функціонує відірвано від реального капіталу; б) зниження можли-
востей контролю за діяльністю акціонерних товариств з боку дрібних акціонерів; в) ускла-
днення системи управління акціонерним товариством у порівнянні з іншими формами 
підприємств.  
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КРАЇНАМИ 

Враховуючи те, що Україна обрала Європейський шлях розвитку, становиться най-
більш актуальним укладення шлюбного договору для регулювання майнових правовідно-
син подружжя. Досить часто суперечки саме виникають з майнових питань, а попереднє 
визначення режиму його використання у договорі робить неможливим виникнення будь-
яких спорів. 

У нас складання шлюбних договорів не настільки поширене, як у Європі. Багато сімей 
стикається з проблемою розподілу майна і в сім’ї одна особа найчастіше незадоволена 
результатом такого поділу, а інша залишається у виграші, тобто подружжя не можуть при-
йти до компромісу та розділити майно так, щоб це було вигідно кожному, та усі залишилися 


