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ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НА УЧАСТЬ  
В РОЗПОДІЛІ ПРИБУТКУ ТОВАРИСТВА

Постановка проблеми. Перехід до ринко-
вої економіки та зміна політичного устрою на 
початку 90-х р.р. минулого століття вимагали 
від українського законодавця створення принци-
пово нової правової бази для регулювання діяль-
ності суб’єктів господарювання, що виникли. 
В результаті в останнє десятиліття відбулося кар-
динальне оновлення законодавства України, що 
регулює корпоративні відносини. Проте велика 
кількість норм, часто суперечливих, створює в 
діяльності товариств з обмеженою відповідальні-
стю сприятливий ґрунт для зловживань як з боку 
засновників так і учасників товариств з обмеже-
ною відповідальністю. 

Зміни законодавства викликали появу това-
риств з обмеженою відповідальністю та їх активне 
залучення до цивільного обігу. Більше того, зараз 
більшість створюваних юридичних осіб в нашій 
державі створюються у формі товариств з обмеже-
ною відповідальністю, тому що дані товариства не 
вимагають суттєвих капіталовкладень, сприят-
ливі для розвитку малого та середнього бізнесу.

Новим етапом розвитку даної організацій-
но-правової форми господарських товариств стало 
прийняття Закону України «Про товариства 
з обмеженою та додатковою відповідальністю». 

Проте, незважаючи на прогресивні зміни 
в законодавстві щодо правового статусу товариств 
з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ), все-
таки на практиці виникають проблемні питання, 
що стосуються не лише діяльності товариства 
загалом, але й прав учасників, що і зумовлює 
актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання діяльності товариств з обмеженою від-
повідальністю, правового становища його учасни-
ків, їх прав та обов’язків висвітлено у наукових 
працях багатьох науковців. 

Науково-теоретичну базу для написання даної 
статті склали праці: О. Братасюк, Н.А. Горбова, 

І. Дерев’янко, Р. Кобець, Я.О. Короташ, А.С. Ларі-
онова, В.К. Мамутова, Н. Ментух, Д.Ю. Циплюк, 
О.О. Чувпило та ін.

Постановка завдання. Завданням цієї статті 
є дослідження та обґрунтування права учасника 
товариства з обмеженою відповідальністю на 
участь в розподілі прибутку товариства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Товариство з обмеженою відповідальністю є кор-
поративною компанією комерційного характеру, 
в основі якого лежить поєднання капіталів однієї 
чи кількох осіб.

Дана форма організації юридичних осіб 
широко використовується практично у всіх дер-
жавах світу, а саме: Франції; Німеччині; Нідер-
ландах; Польщі; в модифікованому вигляді 
у Великій Британії та США. На сьогодні – це одна 
із найбільш поширених організаційно-правових 
форм діяльності суб’єктів господарювання.

Варто відзначити, що товариства з обмеже-
ною відповідальністю виникли пізніше повних, 
командитних та інших видів товариств. Їх виник-
нення є наслідком достатньої централізації капі-
талу, коли відпала необхідність залучення капі-
талів багатьох власників, що характерно для 
акціонерних товариств. Товариства з обмеженою 
відповідальністю зберегли переваги акціонерних 
товариств та водночас були більш гнучкою фор-
мою об’єднання капіталів суб’єктів господарської 
діяльності [1, с. 79].

Незважаючи на те, що ТОВ є об’єднання капі-
талів, значення особи учасника в ньому досить 
високе.

Варто відзначити, що законом України «Про 
товариства з обмеженою та додатковою відпо-
відальністю» [2] не приділено достатньої уваги 
учасникам товариства, їх якісному складу (гро-
мадянство, резиденство, вiк тощо), однак поряд 
з цим зняли обмеження щодо кiлькiсного складу 
учасникiв, що обумовлено, за словами авторiв 
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Закону, створенням умов для змiни органiзацiй-
но-правової форми акцiонерних товариств, якi 
де-факто не є класичними акцiонерними товари-
ствами, а обрали таку форму виключно через iсну-
вання обмеження щодо кiлькостi учасникiв ТОВ. 

Так, слід зауважити, що кількісний склад учас-
ників ТОВ змінено. За період існування незалеж-
ної України, як зазначає у своїй роботі Н.А. Гор-
бова, положення законодавства про кількісний 
склад учасників ТОВ постійно змінювалося, і не 
став виключенням і даний Закон [3, с. 49].

Новим законом кiлькiсть учасникiв ТОВ не 
обмежується, як було ранiше. Тобто знято лiмiт 
щодо кiлькостi учасникiв в товариствi, вiдсутнi 
обмеження щодо максимальної кiлькостi учас-
никiв ТОВ.

Як зазначають дослідники Н. Ментух та О. Бра-
тасюк, також одним iз нововведень нового Закону 
стало звуження кола обов’язкiв учасникiв това-
риств, що видається не зовсім зрозумілою така 
позицiя законодавця [4, с. 69]. 

Хоча, в ст. 117 ЦК України поряд з вище наведе-
ними обов’язками учасникiв товариства встанов-
люється обов’язок виконувати свої зобов’язання 
перед товариством, у тому числi тi, що пов’язанi 
з майновою участю, а також робити вклади у роз-
мiрi, в порядку та засобами, передбаченими уста-
новчим документом, та не розголошувати комер-
цiйну таємницю i конфiденцiйну iнформацiю 
про дiяльнiсть товариства [5]. Як висновок – не 
обґрунтованою видається така позиція національ-
ного законодавця щодо скороченостi зобов’язань 
учасникiв ТОВ. 

На нашу думку, варто погодитися із тверджен-
ням І. Дерев’янко, який вважає, що повинен 
бути унормований чiткий баланс мiж правами та 
обов’язками його учасників для стабiльної роботи 
товариства. Адже, на думку автора, вiдсутнiстю 
регулювання збалансованості прав та обов’язкiв 
як на законодавчому, так і установчому рiвнi, 
унеможливлюється захист прав учасникiв i това-
риства загалом вiд бездiяльностi недобросовiсних 
учасникiв, призводячи в кінцевому результаті до 
корпоративних конфлiктiв та блокування дiяль-
ностi загалом [6].

Все майно, передане товариству з обмеженою 
відповідальністю, є його власністю. Учасники 
не відповідають за зобов’язаннями товариства, а 
товариство не відповідає за зобов’язаннями учас-
ників. Тим не менш, у учасників товариства з обме-
женою відповідальністю є права на його майно.

Так, до майнових прав учасників товариства 
можна віднести: 

 – право на отримання частини прибутку від ді-
яльності товариства; 

 – право на вихід із товариства та отримання 
частини майна товариства, пропорційне долі учас-
ника; 

 – право отримання частини майна товариства 
після задоволення вимог кредиторів у процесі лік-
відації товариства. 

Відповідно до ст. 5 даного закону учас-
ники товариства наділяються таким обсягом 
прав: «брати участь в управлінні товариством 
у порядку, передбаченому цим Законом та стату-
том товариства; отримувати інформацію про гос-
подарську діяльність товариства; брати участь у 
розподілі прибутку товариства; отримати у разі 
ліквідації товариства частину майна, що зали-
шилася після розрахунків з кредиторами, або 
його вартість» [2].

Зупинимось на аналізі права учасника това-
риства з обмеженою відповідальністю на участь 
у розподілі прибутку товариства.

Як зазначається в літературі, що за умови, 
коли особа набуває частку в товаристві з обмеже-
ною відповідальністю, вона отримує певні фінан-
сові права, які включають право участі в розпо-
ділі прибутків і збитків товариства. Крім того, 
учасники мають право брати участь у розподілі 
активів ТОВ як під час його існування, а також 
при його розпуску та ліквідації [7].

Право на отримання прибутку учасником не 
являється зобов’язанням товариства. Для товари-
ства це також право. Справа в тому, що товариство 
в особі своїх учасників може прийняти рішення 
про використання прибутку на інші цілі, напри-
клад, на розвиток товариства, і тоді в учасників 
право на отримання прибутку не виникає.

Чистий прибуток товариства з обмеженою 
відповідальністю може розподілятись між учас-
никами товариства на підставі рішення загаль-
них зборів учасників, яке приймається простою 
більшістю голосів учасників. Рішення прийма-
ється або щокварталу, або що шість місяців, або 
щорічно. Прибуток розподіляється пропорційно 
часткам учасників. Однак, інший порядок розпо-
ділу прибутку може бути передбачений у статуті 
товариства. Рішення про це має бути прийняте на 
загальних зборах учасників одноголосно.

Також або рішенням загальних зборів, або у 
статуті визначається термін та порядок здійс-
нення виплат.

Також, варто зазначити, що при створеннi 
ТОВ учасники зобов’язанi сформувати статутний 
капiтал у повному обсязi протягом 6 мiсяцiв з дати 
державної реєстрацiї, якщо iнше не встановлено 
статутом (ранiше цей строк становив 1 рiк). Вказа-
ний строк може бути зменшений або збiльшений 
у статутi, проте лише за одностайним рiшенням 
загальних зборiв учасникiв, у яких взяли участь 
усi учасники товариства.

До того ж, посилюється вiдповiдальнiсть 
за несвоєчасне внесення вкладу при первинному 
формуваннi статутного капiталу, аж до виклю-
чення учасника товариства.



42 Прикарпатський юридичний вісник

Так, вiдповiдно до ч. 1 ст. 15 Закону про ТОВ 
якщо учасник прострочив внесення вкладу чи 
його частини, виконавчий орган товариства має 
надiслати йому письмове попередження та вста-
новити додатковий строк для погашення заборго-
ваностi, який не може перевищувати 30 днiв [2].

Якщо учасник товариства не внiс вклад для 
погашення заборгованостi протягом наданого 
додаткового строку, виконавчий орган товари-
ства має скликати загальнi збори учасникiв, якi 
можуть прийняти одне з таких рiшень:

«1) про виключення учасника товариства, 
який має заборгованiсть iз внесення вкладу;

2) про зменшення статутного капiталу товари-
ства на розмiр неоплаченої частини частки учас-
ника товариства;

3) про перерозподiл неоплаченої частки 
(частини частки) мiж iншими учасниками това-
риства без змiни розмiру статутного капiталу 
товариства та сплату такої заборгованостi вiдпо-
вiдними учасниками;

4) про лiквiдацiю товариства»[2].
В свою чергу, голоси, що припадають на частку 

учасника, який має заборгованiсть перед товари-
ством, не враховуються при визначеннi результа-
тiв голосування.

Розмiр статутного капiталу товариства вiдпо-
вiдно до ч. 1 ст. 12 Закону складається з номiналь-
ної вартостi часток його учасникiв, виражених у 
нацiональнiй валютi України [2].

При цьому, розмiр частки учасника у статут-
ному капiталi товариства може додатково визна-
чатися у вiдсотках та вiдповiдати спiввiдношенню 
номiнальної вартостi його частки та розмiру ста-
тутного капiталу товариства.

Відповідно до ст. 116 ЦК України учасники 
господарського товариства мають право брати 
участь у розподілі прибутку товариства і одер-
жувати його частину (дивіденди) [5]. Аналогічне 
право становить частину корпоративних прав, 
передбачених ст. 167 ГК України, відповідно до 
якої «корпоративні права – це права особи, частка 
якої визначається у статутному капіталі (майні) 
господарської організації, що включають право-
мочності на участь цієї особи в управлінні госпо-
дарською організацією, отримання певної частки 
прибутку (дивідендів) даної організації та активів 
у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а 
також інші правомочності, передбачені законом 
та статутними документами»[8]. 

Відповідно до ст. 26 Закону про ТОВ виплата 
дивідендів здійснюється за рахунок чистого 
прибутку товариства особам, які були учасни-
ками товариства на день прийняття рішення про 
виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх 
часток. Товариство виплачує дивіденди грошо-
вими коштами, якщо інше не встановлено одно-
стайним рішенням загальних зборів учасників, 

у яких взяли участь всі учасники товариства. 
Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який 
період, що є кратним кварталу, якщо інше не 
передбачено статутом. Виплата дивідендів здійс-
нюється у строк, що не перевищує шість місяців 
з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо 
інший строк не встановлений статутом товариства 
або рішенням загальних зборів учасників.

Також, згідно п. 12 ч. 2 ст. 30 даного закону до 
компетенції загальних зборів належить, в тому 
числі, розподіл чистого прибутку товариства, при-
йняття рішення про виплату дивідендів. Тобто, 
щоб виплатити дивіденди, необхідним є рішення 
загальних зборів учасників ТОВ. В свою чергу 
на загальних зборах учасників ведеться прото-
кол, у якому фіксуються сам порядок проведення 
загальних зборів учасників та прийняті рішення. 
Протокол підписується головою загальних збо-
рів учасників або іншою уповноваженою особою. 
Також, кожному учаснику товариства, узявшому 
участь у загальних зборах учасників, надається 
можливість підписати протокол.

Однак, варто відзначити те, що в тих випадках, 
коли загальні збори учасників прийняли рішення 
про не виплату дивідендів, а на спрямування при-
бутку на інші цілі (скажімо на створення резерв-
ного фонду), то за таких підстав дивіденди не випла-
чуються, на що і звертається увага з боку суду.

Нова редакція закону про ТОВ не встановлює 
обов’язкового розміру щорічних відрахувань до 
резервного (страхового) фонду, як це передбача-
лося раніше, а описує випадки, коли ТОВ зобов’я-
зано сформувати резервний капітал.

Так, на підставі ч. 1 ст. 25 закону про ТОВ 
«товариство має право придбавати частки у влас-
ному статутному капіталі без його зменшення на 
розмір такої частки лише за умови, що на день 
такого придбання товариство сформує резерв-
ний капітал у розмірі ціни придбання викупле-
ної частки, який не може використовуватися для 
здійснення виплат на користь учасників такого 
товариства».

Таким чином, як зауважує Р. Кобець, коли 
саме ТОВ купить частку учасника без зменшення 
статутного капіталу, то воно зобов’язане сформу-
вати резервний капітал у розмірі ціни придбання 
такої (викупленої) частки. Тобто створення та 
поповнення резервного капіталу ТОВ в усіх інших 
випадках не є обов’язковим, але може визнача-
тися статутними документами [9].

На підставі ч. 3 ст. 26 Закону дивіденди можуть 
виплачуватися за будь-який період, що є кратним 
кварталу, якщо інше не передбачено статутом. 
Тобто статутом ТОВ можна передбачити виплату 
дивідендів, скажімо, щомісячно.

Окремі науковці, крім рекомендацій щодо 
закріплення в статуті будь-якого господарського 
товариства строку та періодичності виплати диві-
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дендів, рекомендують також передбачати в статуті 
«відповідальність виконавчого органу господар-
ського товариства у разі неповної та несвоєчасної 
виплати оголошених дивідендів» [10, с. 329].

В підтримку даного твердження, Я.О. Короташ 
у своїй роботі наголошує на важливості правиль-
ного вибудування та закріплення в статуті сис-
теми управління товариством з розмежуванням 
компетенції його органів та встановлення засобів 
їх стримувань і противаг, підстав притягнення до 
відповідальності [11, с. 69]. 

В окремих аспектах складнішою і відмін-
ною видається процедура прийняття рішення 
шляхом заочного голосування (ст. 35 Закону) та 
процедура прийняття рішення шляхом опиту-
вання (ст. 36 Закону). Що стосується прийняття 
рішення шляхом заочного голосування, то тут 
складається такий самий протокол, до якого долу-
чається заочне рішення учасника у письмовій 
формі. Що стосується прийняття рішення шля-
хом опитування, то ініціатор опитування повинен 
надіслати усім учасникам товариства відповідний 
запит із проектом рішення щодо запропонова-
ного питання. В такому запиті повинна зазнача-
тися адреса, на яку свою відповідь та прийняті 
рішення мають надіслати учасники товариства, 
і строк, протягом якого вони мають це зробити. 
Також, запити можуть надсилатися учасникам 
із використанням засобів електронних комуніка-
цій, передбачених статутом товариства. За умови 
згоди учасника із запропонованим рішенням, він 
може підписати проєкт рішення та надіслати його 
ініціатору протягом 15 днів від дня отримання 
запиту, якщо інше не встановлено статутом това-
риства. В свою чергу має бути безумовною згода 
учасника товариства щодо прийнятого рішення і 
може надсилатися ним із використанням засобів 
електронних комунікацій, передбачених стату-
том товариства.

Після закінчення терміну для пред’явлення 
вимог про виплату прибутку, незатребуваний 
прибуток знову стає прибутком товариства, лише 
нерозподіленим.

Виходячи з аналізу практики, у процедурі роз-
поділу прибутку виникає низка спірних моментів.

Так, варто відзначити, що новий закон про 
ТОВ не містить поняття «чистий дохід». Для 
визначення даного поняття необхідно керува-
тися наказом Міністерства фінансів України від 
07.02.2013 № 73 Про затвердження Національ-
ного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітно-
сті» [12] відповідно до якого «чистий дохід від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) розу-
міється як дохід, що визначається шляхом вира-
хування з доходу від реалізації продукції, товарів, 
робіт, послуг (у тому числі платежів від оренди 
об’єктів інвестиційної нерухомості) наданих зни-

жок, вартості повернутих раніше проданих това-
рів, доходів, що за договорами належать комітен-
там (принципалам тощо), та податків і зборів».

Законом не встановлено можливості виплати 
частини прибутку не грошима, а, скажімо, іншим 
майном. У статуті ТОВ це також зазвичай не відо-
бражено.

Як правило, виходячи із змісту ч. 2 ст. 26 Закону, 
ТОВ «виплачує дивіденди грошовими коштами, 
якщо інше не встановлено одностайним рішенням 
загальних зборів учасників, у яких брали участь 
усі учасники товариства». 

При цьому ТОВ можуть виплачувати диві-
денди в безготівковому порядку або ж у готівковій 
формі. Але в останньому випадку необхідно дотри-
муватися обмежень, передбачених п. 6 постанови 
Правління НБУ від 29.12. 2017р. № 148 «Про 
затвердження Положення про ведення касових 
операцій у національній валюті в Україні» [13]. 
Зокрема, суб’єктам господарювання надається 
право протягом одного дня за одним або кількома 
платіжними документами здійснювати розра-
хунки готівкою:

«1) між собою – у розмірі до 10000 грн включно;
2) з фізичними особами – у розмірі до 50000 грн 

включно».
Що стосується виплати дивідендів у не гро-

шовій формі, то загальними зборами учасників, 
в яких брали участь усі учасники товариства, 
може бути прийняте одностайне рішення на 
рахунок виплати дивідендів у натуральній формі 
або ж на рахунок реінвестиції дивідендів у ста-
тутний капітал.

Як правило, на практиці під час виплати диві-
дендів у натуральній формі зазвичай їх нарахо-
вують у грошовій формі, а згодом із особою, якій 
виплачують дивіденди, оформлюють договір 
купівлі-продажу товарів, необоротних активів і 
здійснюють взаємозарахування за зобов’язаннями 
(ст. 601 ЦКУ) [5]. В такого роду випадках розраху-
нок за відвантажені товари, необоротні активи все 
одно не проводять у грошовій формі. Однак врахо-
вуючи той факт, що платники єдиного податку не 
мають права виплачувати дивіденди у негрошовій 
формі, оскільки їм дозволяється здійснювати роз-
рахунки за відвантажені товари виключно у гро-
шовій формі (п. 291.6 ПКУ) [14], то платникам 
єдиного податку від виплати дивідендів у негро-
шовій формі краще утриматися.

Вважаємо, що у випадку виплати частини при-
бутку учасникам товариства майном, даний факт 
має бути відображений у рішенні товариства про 
розподіл прибутку.

Також законодавством передбачено випадки 
обмеження щодо виплати дивідендів учасникам. 

Так, відповідно до ст. 27 Закону ТОВ не має 
права приймати рішення про виплату дивідендів 
або виплачувати дивіденди, якщо:
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«1) ТОВ не здійснило розрахунків з учасни-
ками ТОВ у зв’язку із припиненням їх участі в 
ТОВ або з правонаступниками учасників ТОВ від-
повідно до Закону;

2) майна ТОВ недостатньо для задоволення 
вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк вико-
нання яких настав, або буде недостатньо внаслі-
док прийняття рішення про виплату дивідендів чи 
здійснення виплати» [2].

Даним законом закріплена норма, відповідно 
до якої у статуті ТОВ може бути передбачено інші 
додаткові умови, на підставі яких не зможуть 
приймати рішення загальні збори учасників щодо 
виплати дивідендів або за наявності даних під-
став дивіденди не зможуть виплачуватися. Також 
закон передбачає право ТОВ не виплачувати диві-
денди тому учаснику, який частково або повністю 
не вніс свій вклад.

Варто відзначити, що невиплата дивідендів 
у строки, передбачені законом або установчими 
документами юридичної особи, є порушенням 
грошового зобов’язання, у зв’язку з яким наста-
ють правові наслідки, передбачені ч. 2 ст. 625 ЦК. 
Тобто в такому випадку особа, якій виплатили 
вчасно дивіденди, має право вимагати стягнення 
суми боргу з врахуванням встановленого індексу 
інфляції за весь час прострочення, а також 3 % 
річних від простроченої суми, якщо інший розмір 
процентів не встановлено договором або законом.

Крім того це може бути перешкодою для 
нарахування наступних дивідендів відповідно з 
пп. 2 ч. 1 ст. 27 Закону (майна товариства недо-
статньо для задоволення вимог кредиторів, строк 
виконання яких настав).

Питання обмеження прийняття рішень загаль-
ними зборами про розподіл прибутку чи обме-
ження виплат прибутку, зазвичай, спорів не 
викликають.

Закон про ТОВ не містить положення про від-
повідальність товариства за несвоєчасну виплату 
прибутку. Проте наслідки для товариства все ж 
можуть бути.

Зокрема, «ображеному» учаснику надається 
право звернення до суду з вимогою про стягнення 
нарахованих, але невиплачених дивідендів. 
Проте, зважаючи на те, що такого роду виплата 
по своїй суті являється грошовим зобов’язанням, 
то учасник на підставі ст. 625 ЦК може вимагати 
також виплати суми заборгованості з врахуван-
ням індексу інфляції за весь час прострочення, 
а також 3 % річних від простроченої суми. Так, 
враховуючи матеріали судової практики, згідно 
постанови Верховного суду від 23.05. 2018 р. у 
справі № 908/660/17 було стягнуто з ТОВ «Агро-
фірма «Славутич» на користь особи-позивача 
заборгованість з врахуванням інфляційних втрат, 
а також 3 % річних від простроченої суми [15]. 
Окрім цього, ТОВ, яке програло, повинно буде від-

шкодовувати суму сплаченого судового збору та 
витрат на професійну правову допомогу у випадку 
застосування її учасником. 

Висновки. Отже, слід врахувати, що вимагати 
в товариства виплати дивідендів учасник зможе 
лише в тому разі, коли буде рішення загальних 
зборів про розподіл прибутку і строк здійснення 
для виплат вважатиметься таким, що настав. 
За наявності усіх інших випадків у задоволенні 
позову суд відмовить. 

Таким чином, проаналізувавши дане право 
учасника на участь у розподілі прибутку това-
риства з обмеженою відповідальністю, можна 
виокремити низку проблем щодо його реалізації. 
В першу чергу проблеми у реалізації права пов’я-
зані з нечітким регулюванням або відсутністю 
правого регулювання відносин. 

З цією метою вважаємо за необхідне при регу-
люванні права учасника на участь у розподілі при-
бутку товариства:

 – закріпити в законі визначення поняття чи-
стого прибутку;

 – доповнити ст. 26 Закону нормою такого змі-
сту «Допускається прийняття рішенням про роз-
поділ прибутку товариства з обмеженою відпові-
дальністю лише після внесення у повному обсязі 
усіма його учасниками своїх вкладів»;

 – передбачити відповідальність товариства у 
випадку несвоєчасної виплати прибутку (враху-
вавши ст. 625 ЦК України).
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Анотація

Пилипенко П. Д., Синчук С. М. Право учасника 
товариства з обмеженою відповідальністю на участь в 
розподілі прибутку товариства. – Cтаття.

Дана стаття присвячена розгляду питання щодо 
права учасника товариства з обмеженою відповідальні-
стю на участь в розподілі прибутку товариства.

Обґрунтовано, що новим етапом розвитку даної 
організаційно-правової форми господарських това-
риств стало прийняття Закону України «Про товари-
ства з обмеженою та додатковою відповідальністю». 

Відзначено, що дана форма організації юридичних 
осіб широко використовується практично у всіх дер-
жавах світу, а саме: Франції; Німеччині; Нідерландах; 
Польщі; в модифікованому вигляді у Великій Брита-
нії та США. На сьогодні, це одна із найбільш пошире-
них організаційно-правових форм діяльності суб’єктів 
господарювання.

Проаналізовано, що все майно, передане товари-
ству з обмеженою відповідальністю, є його власністю. 
Учасники не відповідають за зобов’язаннями това-
риства, а товариство не відповідає за зобов’язаннями 
учасників.

Зазначається, що чистий прибуток товариства 
з обмеженою відповідальністю може розподілятись між 
учасниками товариства на підставі рішення загальних 
зборів учасників, яке приймається простою більшістю 
голосів учасників. Рішення приймається або щоквар-
талу, або що шість місяців, або щорічно. Прибуток роз-
поділяється пропорційно часткам учасників. Однак, 
інший порядок розподілу прибутку може бути передба-
чений у статуті товариства.

У випадку виплати частини прибутку учасникам 
товариства майном, даний факт, на думку автора, має 
бути відображений у рішенні товариства про розподіл 
прибутку.

Проаналізовано випадки обмеження щодо виплати 
дивідендів учасникам, передбачені законодавством. 

У статті зазначено, що в тих випадках, коли 
загальні збори учасників прийняли рішення про 
не виплату дивідендів, а на спрямування прибутку на 

інші цілі (скажімо на створення резервного фонду), то 
за таких підстав дивіденди не виплачуються, на що і 
звертається увага з боку суду.

Аргументовано, що вимагати в товариства виплати 
дивідендів учасник зможе лише в тому разі, коли буде 
рішення загальних зборів про розподіл прибутку і 
строк здійснення для виплат вважатиметься таким, 
що настав.

Автором зроблено висновки та подано пропозиції 
при регулюванні права учасника на участь у розподілі 
прибутку товариства.

Ключові слова: господарське товариство, товари-
ство з обмеженою відповідальністю, учасники, права, 
розподіл прибутку, корпоративні права.

Summary

Pylypenko P. D., Synchuk S. M. The right of a 
participant of a limited liability company to participate 
in the share of the company's profit. – Article.

This article is devoted to the issue of the right of a 
member of a limited liability company to participate in 
the distribution of profits of the company. 

It is substantiated that the adoption of the Law 
of Ukraine "On Limited and Additional Liability 
Companies" became a new stage in the development of this 
organizational and legal form of business associations. 

It is noted that this form of organization of legal 
entities is widely used in almost all countries of the world, 
namely: France; Germany; The Netherlands; Poland; in 
a modified form in the United Kingdom and the United 
States. Today it is one of the most common organizational 
and legal forms of business entities.

 It is analyzed that all property transferred to a limited 
liability company is its property. Participants are not 
liable for the obligations of the company, and the company 
is not responsible for the obligations of the participants.

 It is noted that the net profit of a limited liability 
company may be distributed among the members of 
the company on the basis of the decision of the general 
meeting of participants, which is taken by a simple 
majority of votes. 

The decision is made either quarterly, or every 
six months, or annually. Profits are distributed in 
proportion to the shares of participants. However, a 
different procedure for the distribution of profits may 
be provided for in the company's charter. In the case of 
payment of part of the profits to the company's members 
with property, this fact, in the author's opinion, should 
be reflected in the company's decision on the distribution 
of profits. The cases of restrictions on the payment of 
dividends to participants provided by law are analyzed. 

The article states that in cases where the general 
meeting of participants decided not to pay dividends, but 
to direct profits to other purposes (say, the creation of a 
reserve fund), on such grounds, dividends are not paid, 
which draws attention from court. 

It is argued that the participant will be able to demand 
payment of dividends from the companies only if the 
decision of the general meeting on the distribution of profits 
and the deadline for payments is considered to be due. 

The author draws conclusions and submits proposals 
for regulating the participant's right to participate in the 
distribution of company profits. 

Key words: business association, limited liability 
company, participants, rights, profit distribution, 
corporate rights.
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