
ІІОСНі;LЧСНН}І особи, ilC \1іСН1ТhОІ фоТОІрафіи і особистиtі ІІіJ(ІІИС І(ІЄЇ 

особи. Крім топ), ЕІlП ІІрин'}І3)'ЄТhОІ ;ю н.;шсноручною ІІіl(ІІису 11ри 

ниютон...Існні ссртифікатін к .. Іючін ІІііLІІисін :шсні;tчуна .. ІhНИ\1 І~снтроVІ. 

Мо:ж...1ивість використання електронного цифрового пі;:шису для 

у:к...1ацення циві..1ьно-правових договорів - ue ве.:п1кий крок у напрямі 
перехоцу цо інформаційного суспільстnа, яке перецбачас широке вико

ристання сучасних іпформаuійпо-ко~tупікаuійпих техпо.1огій при яій
сненні юрицично значуших цій, аnто~tатизаuію цоку1rентообігу та іпші 

ни;ш ни користанни іЮС}ІІ·нснh наукоІю-тсхнічноІ'О ІІроІрссу l(JІ}І :шбс3-

ІІсчснни 3<J.KOHHOCTi іі ІІр(НОрОСТl ІІр<ІНОНОІ'О рСІ')СІЮНаНН}І Нl.іLІІОНЦНИХ 

суспі.т1ьних віцносин. 

КОСІОВА Н. І. 

ТТшtіон<LІhН~І й унінерситет <<О .. tеСhК<І юрІ11 L~Ічна ака.[е\ІЇЯ>>, 
,;Іоuснт кафе ,;Іри шшільноrо права, каніJИдат юрІ[Цl['ПШХ наук 

ДОГОВІРІІРО СТВОРЮІІІЯ АКЦІОІШРІІОГО ТОВАРИСТВА 

.Заспуnання акuіоперного тоnариства с багатоетапним процесом, 
який nи~tагас скоордшюnаних цій 3асІюшшкіn, еnосчасність nикопан

пя приписів 3акону . .Jотримання строкіn тощо. За у:\юшr створення то
наристІш іLСКі~ІІ,КО\1<1 ~ШСІІОШІИК<l\1~1 ІШЖJІИІІС JІІаЧСІІІІ}І \1<К у-ІІ\1/(ЖСІІІІ}І 

ЇХ /(ЇЙ, рО:.!ІІЩ(Ї~І о6ов\пків, IIJН1Jli<\ЧCJ ll ІИ УІЮВІЮВаЖСІЮЇ ОСОбИ ІІа ВЧ~1-
НСННИ іІіі-і НііІ і\ІІСНі 3аСНОННИІ<іН ТОНарИСТНа. У 3Н'}І:1І<У 3 Ш1\ІІ Н<ІЖJІИНС 

3НаЧСННИ Н рСІ')'.·ІЮН<ІННІ НlіІНОСИН, }11<1 НИЮ1КаЮТh І ІрИ 3<J.CHyHaHHI аКІІІ

ОНерНИХ товариств ~tає віJігравати цоговір про створення акціонерного 

товариства. Юрици•ші особи можуть створюватись на підставі різних 

цоговорів, які ~южуть бути к.тшсифіковані за різними критеріями. Так, 

за.1ежпо nід прец~tету регулювання та строку дії, догоnори ~южуть бути 

поді.1епі па: цогоnори про створення юридичної особи, які не регу.lІо
ютh iLi}l.·lhHiCTh СаVІОЇ особи, та 3<J.CHOHHИIIhKi j[ОІ"ОНОрИ, ИКі НИ3НаЧаЮТh, 

}І І< ІІЩ1Щ(ОК ;(iti 3аснонникін 110 стнорснню тонаристна, так і 3ш·а .. Іhні 

3аса;ш ;(і}І.·Іhності юрил1чної особи, 11рана та о6он\І3КИ її учасникін, 

структуру та повноваження органів тошо. За .. 1ежно віц підстав створен
ня юридичної особи цоговори можуть бути поцілені на: цоговори про 
3аснуnшп1я юрицичної особи та цогоnори про створення юридичної 

особи nнаслі.Jок реоргапі3аuії. 
Категорія <<..Joгonip про стnорення акціонерного тоnаристnа)> nи

користонуєтм:}І у flинiJІhHOMY KOJ(CKCi УкраЇНИ, Hi.iLIIOHi;[HO J(O ИКОІ"О ІІ.С 

j(OI"OHip, икиtі Н113Н<J.ЧаЄ 110p}1j[OI< ~щіtісНСНЮІ СІІі;ІhНОЇ ,Т(і}І~ІhНОСТі 3аСНО

ВНИКіВ щоцо створення товариства. При uьому у Циві1ьно:\1у коцексі 
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України ІІіJ(Крес;Іено, ІІ(О такиі1 ;юІ·окір не є устанокчиVІ J(окументоVІ 

токаристка. Ві,т(Іюкі;rно J(O ч.З ст. 9 Закону «Про акціонерні токари етна» 
l 1 j :иснокникам и може ук..ІщІщтис~І Jаснокни 1 (hКИ ~~ ЛОІ'окір, у~~ коVІу ки
значаються поря;:rок провадження спільної діяльності що;:rо створення 

акпіонерного товар:иства, кількість, тип і ЮІас акцій, шо під,1ягають 

придбанню кожшн1 3асrюшшко~І, поміпа.1ьпа nартїсть і nартїсть при
дбашrя цих акцій, строк і фор~1а оп.:rати nартості акцій, строк ;:rії дого

nору. Слі;:r зазначити, шо як і у Uиnільrюму ко;:rекеі України, у законі 

ІІiilKJJCCJICHO, 1110 jаСНОКНИЦhКИі1 Ж)І'ОКір не Є устаНОКЧИМ J(OKYMCHT0\1 
токариетна і .Іtіє ;ю J(ати рсєстршІ.іЇ НшІ,іонаJІhною комісією 3 І(інних ІІа
перів та фон;:rового ринку звіту про результати закритого (приватного) 

розміщення акцій. Разом з ТИ:'ІІІ, на нашу думку застосування категорії 

<<заспошшцький догоnір:-> до ;:roгonopy про стnоренпя акціоперпого то

nаристnа с педоречпи:м. Відпоnі;:rпо ;:ro ст. 87 ЦК України заспошпшький 
догоnір с устаповчим ;:rоку:мептшл юридичної особи, па пі;:rстаnі якого 

юрtщична осо6а :щіtіснює скою .іtі~ІJІhністh. В ГосJю,Іщрсhкому ко;rексі 

УкраЇНИ [2j кате1·орі~1 «3і:ІСНОКНІ11 (hКіЙ ilOJ"OHip>> р(ВІ'.,ІИ)ШЄТhОІ }ІК устаНОН
Ч:ИЙ документ окрем:их юр:ид:ичн:их осіб, наприклад повного та коман

юпного товариства. На тер:міно.1огічній неузго;:rженості закону <<Про 

акuіонерні товариства» вже наголошувалось у науков:их дослідженнях 

[З]. О,;:шак з:міпи ;:ro закону пе nпесепі. На пашу думку, хоча n закопі і 
пі;:rкреслепо, шо заспоnпицький ;:roгonip пе с устаповчим докумепто:м 

i:IKILIOIICJJІIOI'O ТОВарИСТВа, ВСе Ж ТаКИ :J _\1еТОІО УІІИКІJеJJІІИ ІІ.,ІУТШІИІІИ ІІа 

11ракпщі, у:н·(щжсншІ Ію.южеІІІ, -шкоІІУ :>І ~иві.ІІ,JІИМ К(Щсксом України 

та ГосІЮl(Щ1Сhким ко,т(ексом Україн~І. ккажаt-:тhсs.~ Ja 1ютріGне кнссти кі;r
Іюні;(ні :1міни J(O ст. ст. 9 ]а кону України «Про акІ(іонсрні токаристка» та 
:шмінити «3аснокниІІhкиі1 J(ОІ'окір•> на «;(ого кір 11ро сткорснни акціонер

ного товариства:-> r41 . .Цля визначення значення ;:rоговору у регулюванні 
відносин, які виникають у зв'язку зі створенням акціонерного товари

ства, слі;:r rшзпачити його праnопу природу та особливості, n то1tу чис.1і 
й nідміrшості nід засношшцького ;:roгonopy, як устаповчого ;:rокументу 

окремих господарських тоnаристn. У паукоnій доктрині. попри nе.1ику 
укаІ'У, ~ІКа IIIJИЛJJI~IЄThC}I J(OI'OKOpaVІ І ІрО СТНЩ1еНН~І TOKi1JJИCTK, не КИрО

()_ІІСНО Єі[ИНОГО ІІіJ(ХО,ІtУ ,ІtО КІВНаЧеНЮІ f1оІ·о І ІраНОНОЇ 11JJИJJ(ЩИ Та СІІіККі;t

НОШеННЯ з інши:ми циві.1ьно-правовими договора:ми. Основні підхо;:rи 

до визначення правової приро;:rи засновниuького договору визначено у 

дослідженні В. І. Тятькоnа [4]. Іспуючі трактоnки приро;:rи устаповчого 
догоnору (незалежно ni;:r nиду суб'скта господарюnашrя) об'еднані у три 
категорії: 

1. Устанокчиtі J(ОІ'онір трактуєтhси ~Ік іЮІ\)Нір 11ро сумісну J(іШІhністh 
110 стнорснню юри;tичної ocoG11, ~Ікиtі ІІрИІІиниє скою ;rію ІІісшІ ;tержан
ної реєстраuії створеної господарської організаuії; 

2. Установчий ;:rоговір трактується як ;:rоговір між засновниками на 
користь третьої особ:и- організації, що створюється; 
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3. Устанончий J(ОІ'онір трактуєтм:и tнночасно ик устанончи~-і акт та 
акт ннутріфірмоного рсгу.Іюнанн~І (орІ·ані:шІ(і~іно-уІІранлінсnки~-1 акт), 

що ліє ра3ом 3і стату-го УІ ІІРО'І'}ІІ'ОМ існунанни стнорсної орІ'ані3:шії. 

ОбГрунтовано, шо при у:к.1аданні договору про створення товари

ства слід придіТІяти увагу визначенню: умов зміни складу засновників 

топаристnа, порядку та ум оn оп.1ати акuій тоnаристnа. паслі;:rкіп песпос

часпої, пепоnпої оплати акuій, nі;:rпоnіда.1ьпості Ja пепа.1ежпе пикопап
пя умоn догопору та його пpanoni наслідки. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІІ 
ІІ~:РСОІІЛ.JІЬІ ЮГО ІІРЛRЛ R ІЗРЛЇJІІ 

(НА ПРИКЛАДІ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН) 

Сучасний сніт ІІсреGунає н ~Ікісно інІІІОVІУ стані, у Іюріннинні 3 ІІОІІС
рсіtнім и сталіиVІи сусІІі.І hНОІ'О рtвнитку- н інфЩ1VІаІІі~і ному сусІІі.ІІ nет ні, 

де глобалізапійні процеси виступають основним вектором розвитку. 

ПодіТІяємо думку, шо у центр уваги сьогодні, особливо в контексті 

дос.1і;:rження релігійних правових систем, потрапляє питання що;:rо 

того. чи 11ас і чи може фепомеп г.1оба.1ізації Груптуnатися па ідеї зага.1ь

посnітопої стандарти:шuії (уніфікації)? Або ж. навпаки, глоба.тізація пе 
:шІІсрсчуt-: нсо6\1ежену ріjноманітністn, ІІііtкрсс;Іює ІІJІюралі::;м ІІрано

ІН1Х систем, цінностсtі, ІІ(О лсжатn н їх осноні, і ІІJІюраністичні ефекти 

глобалізаційн:их проuесів є більш реа.lістичними'? r 1]. 
Отже, рол.1ядаюч:и правову скла;:rову глоба.1ізації в контексті й 

впл:иву на національні правові систе:\'ш, актуальним пре;:rстав.1яється 
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